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Коначна ранг листа 
- пријемни испит 02.09.2016. године- 

 

Студијски програм Дизајн: 

1. Модул Дизајн индустријске и уникатне керамике  

 

р.бр. Име Презиме ПОЕНИ ПРИЈЕМНИ УКУПНО 

1 Зорка Црногорац 27.58 57.00 84.58 

 

Сви кандидати имају право уписа студија на терет буџета. 

 

2. Модул Дизајн и обрада камена 

 

р.бр. Име Презиме ПОЕНИ ПРИЈЕМНИ УКУПНО 

1 Никола Богдановић 27.38 53.00 80.38 

 

Сви кандидати имају право уписа студија на терет буџета. 

 Упис кандидата који су стекли право студирања на терен буџета Републике Србије 

је 07.09.2016. од 10 до 13 часова. 

 Упис кандидата који су стекли право студирања самофинансирајућег студента 

вршиће се 08. и 09. 09.2015. године, у времену oд 09:00 дo 15:00 часова. За упис су 

потребна следећа документа: 

- оригинална документа, сва сведочанства и Диплома о завршеној средњој школи; 

- извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија); 

- две слике (као за пасош); 

- индекс и два ШВ - 20 обрасца ( купује се у Школи) у износу од 1.000,00 динара 

уплаћених на жиро рачун број: 840-785666-36; 

- доказ о уплати личног осигурања у износу од 300,00 динара на жиро рачун број: 

840-785666-36; 

- доказ о уплати трошкова коришћења стручних кабинета у износу од 1.000,00 

динара уплаћених на жиро рачун број: 840-785666-36; 

- доказ о уплати чланарине за Студентски Парламент школе у износу од 900,00 

динара на жиро рачун број: 150-24462-84; 

- доказ о уплати школарине или прве рате у износу од најмање 20.000,00 динара на 

жиро рачун број: 840-785666-36. 

 

Само за самофинасирајуће студенте: 
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 I варијанта плаћања: Уплата школарине у износу од 49.900,00 динара на ж.р. 

840-785666-36 - уколико се школарина плаћа у целости, приликом уписа 

(напомена: Плаћањем школарине у целости, кандидат стиче право на умањену 

школарину). 

 

 II варијанта плаћања: Уплата школарине у износу од 59.900,00 (на ж.р. 840-

785666-36). Уколико се школарина плаћа на 4 рате с тим што се прва рата плаћа 

одмах при упису. 

 

III варијанта плаћања: Уплата школарине у износу од 59.900,00 (на ж.р. 840-

785666-36) уколико се школарина плаћа на 8 месечних рата с тим да је прву рату 

потребно одмах уплатити при упису у износу од 20.000 динара док се преостали 

износ дели на 8 рата. Уплата се врши путем чекова грађана тако што се приликом 

уписа у Школи депонују попуњени чекови са датумом реализације. Потребно је 

доставити укупно 8 чекова. 

 

 

НАПОМЕНА: Кандидати су дужни да све накнаде уплате на појединачне 

уплатнице (не сабирати наведене износе па их уплатити на једну).  

 

 

 


