
 

 

 
ПРИЈАВА 

 

Редни број _ 

 

За упис  у I годину основних струковних студија 

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Старине Новака 24, 

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд 

 школске 2021/2022. године 
 

Презиме и име  

Име једног родитеља  

Адреса сталног места боравка 

(поштански број, место, улица и број) 
 

Број телефона са позивним бројем  

Број мобилног телефона кандидата  

Наведите студијски програм за који сте 

првенствено заинтересовани 

 

  

 

Обележите и студијске програме на које бисте се 

уписали у случају да не испуните услове за упис на 

студијски програм који сте претходно навели 

 Интернет технологије 

 Поштанско-логистички системи 

 Комуникационе технологије 

 Банкарство и пословна информатика 

*Кандидат н ећ е и м а ти п ра во уп и са на 

студијски програм ко ји н и ј е об е л е жи о . 

Молимо Вас да искрено попуните анкету заокруживањем једног или више одговора: 

 

1. Како сте сазнали за Високу ICT школу? 

а) Од студената Високе ICT школе 

б) Од родитеља и/или пријатеља 

в) Путем Интернет претраживача 

г) Преко друштвених мрежа 

д) Из школског ICT часописа 

ђ) Преко портала Инфостуд 

е) Путем рекламе у Поштама Србије 

ж) Путем флајера Високе ICT школе добијеног у мојој средњој школи 

з) Са реклама у аутобусима ГСП-а 

и) Са билборд реклама у граду 

ј) Остало 
 

 
2. Шта је било пресудно за доношење одлуке да конкуришете на Високу ICT школу? 

а) Интересoвање за струку 

б) Препоруке студената Високе ICT школе 

в) Препоруке родитеља и/или пријатеља 

г) Информације са сајта Високе ICT школе 

д) Информације о школи у медијима 

ђ) Могућност запослења након завршетка студија 

е) Претходно завршена Средња техничка ПТТ школа 

ж) Блок настава у Високој ICT школи за ученике електротехничке школе Никола Тесла 

з) Блок настава у Високој ICT школи за ученике електротехничке школе Раде Кончар 

и) Блок настава у Високој ICT школи за ученике електротехничке школе Земун 

ј) Блок настава у Високој ICT школи за ученике Пете економске школе Раковица 

к) Информације добијене на дан отворених врата 

л) Резервна опција – конкурисао сам на други факултет/школу 

љ) Остало 
 

Потпис кандидата 

 

 
 

ЈМБГ              

 


