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Члан 4.
Академија, најкасније четири месеца пре почетка школске године, расписује и
објављује заједнички конкурс за упис на студије на свим одсецима и свим
високошколским јединицама ван седишта Академије.
Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис,
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају
студенти чије се студирање не финансира из буџета.
Наставно-стручно веће Академије утврђује број студената који се уписује на
студијски програм, односно у прву годину студијског програма, а који не може бити већи
од броја утврђеног у дозволи за рад.
Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се
финансира из буџета доноси Влада Републике Србије у својству оснивача Академије, по
прибављеном мишљењу Академије и Националног савета за високо образовање,
најкасније месец дана пре расписивања конкурса.
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС
Члан 5.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија
подносе следећу документацију:
- Пријава за учешће на конкурс,
- Сведочанства завршених разреда средње школе,
- Диплому о завршеној средњој школи,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита.
Кандидати који су освојили једно од прва три места на међународном такмичењу
или републичком такмичењу подносе и диплому (доказ) о освојеном месту на такмичењу.
Документацију из овог члана кандидати подносе у фотокопији.
Члан 6.
У пријави за учешће на конкурс, кандидати наводе један од акредитованих
студијских програма који желе да упишу.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Члан 7.
Кандидати за упис на свим студијским програмима на одсеку Пећ – Лепосавић
полажу пријемни испит из Математике, Социологије, Економике и организације
предузећа и Економије (кандидати бирају и полажу 2 предмета, од понуђена 4).
Кандидати за упис на свим студијским програмима на одсеку Звечан полажу
пријемни испит из Математике.
Кандидати за упис на свим студијским програмима на одсеку Урошевац –
Лепосавић полажу пријемни испит: тест опште информисаности и Математике.

Члан 8.
Конкурсни поступак и упис у прву годину основних струковних студија спроводи
Комисија за упис, именована од стране Председника Академије.
Комисија из става 1. овог члана именује поткомисије за упис у одсецима.
Поткомисије ће сагласно мерилима из услова конкурса утврдити број бодова за
сваког кандидата, сачинити привремене и коначне ранг листе за упис кандидата, редослед
кандидата и објавити ранг листе кандидата за упис.
За тачност података из ранг листе Академије одговорни су Председник Академије
и Комисија за упис.
Надлежност и послови Комисије и поткомисија утврђују се решењем о именовању,
у складу са овим Правилником.
Члан 9.
Пре почетка пријемног испита, Комисија сачињава листу кандидата пријављених
на конкурс и врши распоред кандидата у учионицама.
Члан 10.
Комисија је дужна да после завршеног пријемног испита сачини привремену ранг
листу кандидата.
За сваки акредитовани студијски програм, на који Академија, односно одсек
Академије врши упис, сачињава се посебна привремена ранг листа.
Привремену ранг листу Комисија оглашава на огласној табли и интернет страници
Академије, односно одсецима Академије. У привременој листи обавезна је поука о праву
на жалбу.
РАНГ ЛИСТА
Члан 11.
Редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Право уписа на основне струковне студије стиче кандидат који је на ранг листи
рангиран у оквиру броја студената утврђених конкурсом, сагласно дозволи за рад.
На основу мерила утврђених конкурсом Академија сачињава ранг листе
пријављених кандидата, за сваки акредитовани студијски програм.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се
на основу резултата постигнутих на пријемном испиту (највише 60 бодова) и општег
успеха постигнутог у средњем образовању (највише 40 бодова).
Члан 12.
На утврђени редослед из привремене ранг листе кандидат може поднети приговор
Комисији за упис у року од 24 часа од дана објављивања привременe ранг листе.
Комисија за упис одлучује по приговору кандидата у року од 24 часа од дана
подношења.
Против одлуке Комисије за упис кандидат може уложити жалбу Председнику
Академије у року од 24 часа од њеног објављивања.

Председник Академије одлучује о жалби кандидата у року од 24 часа од тренутка
подношења жалбе.
Одлука Председника Академије у поступку спровођења конкурса је коначна.
По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама кандидата
објављује се коначна ранг листа са редоследом кандидата за упис у прву годину основних
струковних студија.
Члан 13.
Трошкове за полагање пријемног испита, као и друге трошкове које има Академија
у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду која је одређена Ценовником
о пружању административних услуга Академије.
УПИС СТУДЕНАТА
Члан 14.
Кандидат може бити на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом, и има више од 50
бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
коначној ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 36
бодова.
Члан 15.
Кандидати су обавезни да на полагању пријемног испита понесу са собом личну
карту или пасош.
Члан 16.
Кандидати који стекну право уписа, приликом уписа подносе следећа документа:
- Оригинал сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе,
- Оригинал диплому о положеном завршном испиту, односно матурском испиту,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Два ШВ обрасца,
- Индекс,
- Две фотографије 4,5 х 3,5 cm,
- Доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.
Самофинансирајући студенти су у обавези да приликом уписа, поднесу оригинална
документа из тачке 1. и 2. става 1. овог члана, на увид.
Фотокопије докумената пријављених кандидата који нису примљени на конкурс не
враћају се.
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Наставно-стручног већа
Академије.
Правилник се објављује на интернет страници Академије и одсека Академије.

