ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Избор студијског програма вршиће се приликом уписа кандидата и то у зависности од места
(пласмана) кандидата на коначној ранг листи. Приоритет у избору студијског програма имаће
кандидат који заузима више место на ранг листи односно оствари већи број бодова.
Упис ће се вршити искључиво прозивком кандидата по редоследу на коначној ранг листи при
чему се сваки од кандидата изјашњава за један од расположивих студијских програма.
Кандидат приликом избора студијског програма (резервације места) мора код себе да има
ОРИГИНАЛЕ следећих докумената: разредна сведочанства и диплому о завршеној средњој
школи.
Упис, по правилу, обавља кандидат лично или у оправданим случајевима спречености
кандидата, лице које кандидат овласти (понети потписано и оверено овлашћење).
Први дан уписа – 9. јул 2018. године
Кандидати који су стекли право уписа на БУЏЕТ тј. који се налазе на коначној ранг листи од
броја 1 закључно са бројем 220, треба да дођу дана 09.07.2018. у просторију Сала Десно у
приземљу Школе, како би резервисали место за упис на жељеном студијском програму, а потом се
и уписали (најкасније до 15 часова истог дана ) у просторији 302 на трећем спрату, и то по
следећој временској динамици:
09.07.2018. од 9:00 часова
МЕСТО НА КОНАЧНОЈ
РАНГ ЛИСТИ
1 - 50
51 - 100
101 - 140
141 - 180
181 - 220

ВРЕМЕ У КОЈЕ ТРЕБА
ДОЋИ НА ПРОЗИВКУ
0900 часова
1000 часова
1100 часова
1200 часова
1300 часова

Важна напомена:
Упис кандидата који су пласирани на коначној ранг листи након 220. места на непопуњена
буџетска места, уколико таквих места буде, вршиће се прозивком кандидата пласираних од места
221. па на даље, до попуне буџетских места. Прозивка за упис на непопуњена буџетска места ће
се обавити 09.07.2018. од 1500 часова у просторији Сала Десно у приземљу, а упис кандидата
обавиће се у просторији 302 истог дана, одмах након резервације места (најкасније до 17
часова).
Други дан уписа – 10. јул 2018. године
За кандидате који су стекли право уписа на студије као САМОФИНАНСИРАЈУЋИ
СТУДЕНТИ, прозивка и резервација места за упис одвијаће се у просторији Сала Десно у
приземљу Школе по следећој временској динамици:
10. 07. 2018. од 9:00 часова
МЕСТО НА КОНАЧНОЈ
РАНГ ЛИСТИ

ВРЕМЕ У КОЈЕ ТРЕБА
ДОЋИ НА ПРОЗИВКУ

221 - 300
0900 часова
301 - 350
1000 часова
351 - 400
1100 часова
401 - 450
1200 часова
451 - 500
1300 часова
Након прозивке и резервације места за упис, кандидати се упућују у салу 302 на трећем спрату
Школе, где ће, истог дана, најкасније до 17 часова, обавити упис.
Трећи дан уписа – 11. јул 2018. године
11. 07. 2018. од 9:00 часова вршиће се прозивка и резервација места за упис кандидата који су
пласирани од 501. места до последњег места (броја) на коначној ранг листи.
Након прозивке и резервације места за упис, кандидати се упућују у салу 302 на трећем спрату.

