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На основу Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину 

студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета РС за 

академије и високе школе струковних студија чије је оснивач Република Србија у школској 

2022/23 год. ( Службени гласник РС бр. 62 од 27.05.2022., 104 од 09.09.2022. ), Одлуке о 

акредитацији студијског програма Пословни информациони системи ( бр. 612-00-

00216/4/2021-03 од 07.10.2021. год. ) Академија техничко- васпитачких струковних студија 

оглашава: 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО 

ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -  ОДСЕК ПИРОТ ПО ДУАЛНОМ 

МОДЕЛУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23 

 

Академија техничко васпитачких струковних студија Одсек Пирот уписује у прву 

годину основних струковних студија студијског програма Пословни информациони 

системи по дуалном моделу студија, пет студената, који су се у школској 2022/23 

рангирали на терет буџета РС .  

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА ПО ДУАЛНОМ 

МОДЕЛУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. За пријаву на конкурс за дуални модул учења- учење кроз рад  основних 

струковних студија у школској 2022/23 години, могу да конкуришу кандидати који 

су уписали прву годину основних струковних студија на терет буџета РС на 

студијском програму Пословни информациони системи.  

2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата  

Општи успех постигнут у средњем образовању  

мишљење послодавца након тестирања кандидата 

3. Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија обавља се 

према резултату постигнутом на тесту, општем успеху постигнутом у средњој школи 

и мишљењу послодавца.  



 

 

 

Конкурсни рок 

- Пријављивање кандидата вршиће се у просторијама АТВСС Одсек Пирот у периоду 

од 23.01.2023. до 06.02.2023. год. од 9 до 14 часова 

 

Тест са пријављеним кандидатима обавиће послодавац Tigar Tyres Pirot након  завршетка 

пријаве на конкурс, дана 09.02.2023. год. у просторијама АТВСС- Одсек Пирот са почетком 

у 9 часова. 

Тест је у писаној форми и садржи неколико елемената који подразумевају општу 

интелигенцију, сналажење у простору, основне механичке принципе и сл.  

Пријаве кандидата који не приступе тестирању неће бити узете у разматрање. Приликом 

избора студената за упис по овом конкурсу предност ће имати студенти који покажу већу 

мотивисаност и спремност за студирање.  

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе: 

- Потврду да су студенти прве године ОСС студијског програма Пословни 

информациони системи, на буџету; 

- Биографију; 

- Мотивационо писмо.  


