
УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ 

  

Прималац: Академија струковних студија Шабац, Добропољска 5 

                 (Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче) 

 

Рачун примаоца:    840-2116666-41   

 

Позив на број (одобрења без уписивања модела): 

 

                      XX YY- Број индекса 
 

1. XX – шифра одсека:  01 - Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре  

                                                 васпитаче 

                                     

2. YY- врста уплате:  01 – пријемни испит, уписнина, школарина, овера  

                                  семестра, обнова године, блок настава 

                                    02 – испити (писмени, усмени, практични, после рока,  

   пред комисијом, признавање испита, приговор на      

   оцену)  захтев за обобрење теме завршног мастер рада,  

   одбрана завршног рада (основне и мастер) издавање  

   уверења о дипломирању, издавање диплома и  

   издавање уверења о положеним испитима 

                                    03 – остали захтеви (испис, потврде, документа на реверс и  

   остало) 

                                     

3. Број индекса 

Пример: уплата школарине, број индекса 8/20 струковни васпитач 0101-8/20, 

струковна медицинска сестра 0101-8/20МВ, струковни мастер васпитач 0101-

8/20МАС 

 

Позив на број (одобрења без уписивања модела):  

Пример струковни васпитач 

 
    платилац 

Име и презиме 

Адреса 

   сврха уплате 

Уплата школарине 

   прималац 

Академија струкових студија Шабац 

Одсек студија за васпитаче и 

медицинске сестре васпитаче 

   ____________ 
      потпис платиоца 

                                   ____________________ 

                                     место и датум пријема 

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ 

 

 

     шифра               валута          износ 

      

     рачун примаоца 

    модел и позив на број (одобрење) 

  0101-8/20 

                                            

                                            

                                                врста уплате (шифра  

                                                 уплате ознака YY)  

                                                       број индекса 

 

                      

                                               

840-2116666-41 



Пример струковна медицинска сестра васпитач 

 
    платилац 

Име и презиме 

Адреса 

   сврха уплате 

Уплата школарине 

   прималац 

Академија струкових студија Шабац 

Одсек студија за васпитаче и 

медицинске сестре васпитаче 

   ____________ 
      потпис платиоца 

                                   ____________________ 

                                     место и датум пријема 

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ 

 

 

     шифра               валута          износ 

      

     рачун примаоца 

    модел и позив на број (одобрење) 

  0101-8/20MB 

                                            

                                            

                                                врста уплате (шифра  

                                                 уплате ознака YY)  

                                                       број индекса 

 

                      

                                               

840-2116666-41 

 

Пример струковни  мастер васпитач 
    платилац 

Име и презиме 

Адреса 

   сврха уплате 

Уплата школарине 

   прималац 

Академија струкових студија Шабац 

Одсек студија за васпитаче и 

медицинске сестре васпитаче 

   ____________ 
      потпис платиоца 

                                   ____________________ 

                                     место и датум пријема 

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ 

 

 

     шифра               валута          износ 

      

     рачун примаоца 

    модел и позив на број (одобрење) 

  0101-8/20MAC 

                                            

                                            

                                                врста уплате (шифра  

                                                 уплате ознака YY)  

                                                       број индекса 

 

                      

                                               

840-2116666-41 

 

 

Уплате на овај рачун можете извршити почевши од 05.04.2021. 

 

 

                                                                    Председник Академије 

 

                                                                     _____________________ 

                                                                   Др Светлана Карић 


