ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ
2020/2021.
– УПУТСТВО ЗА ОНЛАЈН ПРИЈАВУ ЗА УПИС -

Кандидати који се буду пријављивали за упис у прву годину основних струковних студија
школске 2020/2021. године на Академију техничко-васпитачких струковних студија - Одсек
Ниш у првом уписном року моћи ће пријаву вршити онлајн. Пријава за упис, као и подношење
комплетне документације, обављаће се путем wеб сајта за пријаву на адреси:
http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis. Wеб сајт за пријаву ће бити јавно доступан у
термину који је дефинисан конкурсом. Ако неки кандидат није у могућности да пријаву обави
онлајн, може доћи лично са потребним документима на Академију - Одсек Ниш 22, 23 и 24.
јуна 2020. год. од 8 до 14 часова, као што је дефинисано конкурсом. Почетна страница сајта за
пријаву за упис и подношење документације приказана је на слици:

Кандидат је у обавези да матичне податке попуњава ћирилићним писмом, уз правилну
употребу свих карактера српске азбуке (Ч, Ћ, Џ, Ђ, Ш, Ж).
1. КОРАК
Први корак се састоји од попуњавања основних података кандидата:

2. КОРАК
Након уноса основних података кандидат у следећем кораку попуњава студијски програм и
одсек који жели да упише. Након тога кандидат бира из ког предмета жели да полаже
пријемни испит и на крају бира место где жели да полаже пријемни испит.

Студијски програм се бира из падајућег менија као што је приказано на следећој слици:

Након избора студијског програма следећа опција је одсек који је већ дефинисан.
Пошто се на Одсеку Ниш полаже пријемни испит само из предмета математика, због тога је та
опција већ обележена.
Последња опција у овом кораку је избор места за полагање пријемног испита. За упис на Одсек
Ниш осим Ниша, пријемни се може полагати и у Пироту.

3. КОРАК
У овом кораку кандидат обавља отпремање потребне документације у складу са конкурсом.
Прво из падајућег менија бирате школу коју сте завршили.

Након тога уписујете у поља за општи успех просек из сведочанства заокруживањем на две
децимале.

Неопходно је да, пре почетка процеса подношења пријаве припремите сву потребну
документацију (сведочанства све 4 године и диплому о положеном завршном односно
матурском испиту у електронском формату (.pdf, .jpg, .jpeg, .png или .bmp).

Последње поље које кандидат треба да попуни је доказ о уплати за полагање пријемног
испита. Уплатница мора да буде у електронском формату (.pdf, .jpg, .jpeg, .png или .bmp).
Када сте сва поља попунили треба још само да потврдите да нисте робот као што је приказано
на слици:
Након успешног подношења пријаве, студентска служба ће обрадити ваше податке и на мејл
послати информацију о вашем статусу односно да је пријава прихваћена или да су уочени
недостаци које треба исправити.
Кандидати чије су пријаве прихваћене ће добити и документ о прихватању пријаве у коме се
налази и БРОЈ ПРИЈАВЕ. Кандидати су у обавези да овај документ одштампају и понесу га на
полагање пријемног испита.

