ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
СТУДИЈА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ
За студенте који су примљени на БУЏЕТ
УПИС ЈЕ 4. и 5. ЈУЛА (СРЕДА И ЧЕТВРТАК 2018. ГОДИНЕ)
У ВРЕМЕНУ ОД 9.00 ДО 13.00 ЧАСОВА
а) За упис су потребна ОРИГИНАЛНА документа и то:
- ДИПЛОМА
- СВА СВЕДОЧАНСТВА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
- ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
- УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ ИЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈЕМ У
ДРЖАВЉАНСТВО
- ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 3,5 cm x 4,5 cm
б) УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ (обезбеђен је у школи по цени од 2.000,00 динара и
он садржи: фасиклу, индекс, 1 ШВ- 20 образац, 1 пријавни лист водич за све
године студија, 3 уверења о статусу студента)
в) Уплатница на износ од 3.000,00 динара за трошкове уписа, материјалне
трошкове, трошкове осигурања студената и друго.
За студенте који ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ
УПИС ЈЕ 6. и 7. ЈУЛА (ПЕТАК И СУБОТА 2018. ГОДИНЕ
У ВРЕМЕНУ ОД 9.00 ДО 13.00 ЧАСОВА
а) За упис су потребна ОРИГИНАЛНА документа и то:
- ДИПЛОМА
- СВА СВЕДОЧАНСТВА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
- ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
- УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ ИЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈЕМ У
ДРЖАВЉАНСТВО
- ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 3,5 cm x 4,5 cm
б) УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ (обезбеђен је у школи по цени од 2.000,00 динара и
он садржи: фасиклу, индекс, 1 ШВ- 20 образац, 1 пријавни лист водич за све
године студија, 3 уверења о статусу студента)
в) Уплатница на износ од 3.000,00 динара за трошкове уписа, материјалне
трошкове, трошкове осигурања студената и друго.

- Уплатница за школарину за студијске програме:
-

Машинско инжењерство
Друмски саобраћај
Заштита на раду
Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
Заштита животне средине
Електротехника

Студенти који плаћају школарину приликом уписа дужни су да уплате 1/3 од
укупне школарине ( 68.100,00 динара, ПРВА РАТА ЈЕ 23.100,00 динара,
остале рате на следећи начин :
- друга рата у износу од 15.000,00 динара најкасније до 7.12.2018. године
- трећа рата у износу од 15.000,00 динара најкасније до 7.02.2019. године
- четврта рата у износу од 15.000,00 најкасније до 26.04.2019. године

- Уплатница за школарину за студијске програме
- Графичко инжењерство и дизајн
- Дизајн индустријских производа
- Иформационе технологије
- ВЕБ дизајн

Приликом уписа студенти су дужни да уплате 1/3 од укупне школарине
(85.020,00 динара) прва рата је 28.020,00 динара,
остале рате на следећи начин:
- друга рата у износу од 19.000,00 динара најкасније до 7.12.2018. године
- трећа рата у износу од 19.000,00 динара најкасније до 7.02.2019. године
- четврта рата у износу од 19.000,00 најкасније до 26.04.2019. године
СВА ПЛАЋАЊА СУ РЕГУЛИСАНА УГОВОРОМ КОЈЕ СТУДЕНТ
ПОТПИСУЈЕ ПРИЛИКОМ УПИСА И ПРИЈАВЕ ПРЕДМЕТА НА
СЛУШАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Школарину за студента може да плати фирма уз профактуру коју добија у
рачуноводству школе.
Школарина за стране држављане је 1,5 пута већа од школарине коју плаћају
држављани Републике Србије. Начин плаћања ће бити регулисан Уговором који
студент потписује. Остали трошкови су исти као и за држављане Републике
Србије.
Нови Сад, 2.07.2018. године

