
 
 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШАПЦУ 
Хајдук Вељкова 10, тел. 015/352-728, Web адреса: www.vtssa.edu.rs        

 

У прву годину основних студија Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија 

у другом уписном року уписаће укупно 63 самофинансирајућих студента: 

 

- Основне студије буџет самофинансирање школарина 

Економија - 15 
6.000 динара  

при упису 

 + 10 х 6.000 

Инжењерски менаџмент - 7 

Заштита животне средине - 7 

Информационе технологије - 28 7.000 динара  

при упису 

 + 10 х 6.500 Гастрономија - 4 

Здравствена нега - 2 

8.000 динара  

при упису 

 + 10 х 7.0000 

 

На студијски програм Здравствена нега може се уписати лице са завршеном средњом медицинском 

школом. Кандидати из радног односа, запослени на радним местима медицинских сестара-техничара у дому 

здравља или болници могу конкурисати  у статусу самофинансирајућих студената. 

На остале студијске програме могу се уписати лица са стеченим средњим образовањем. Кандидати из 

радног односа могу конкурисати  за упис у статусу самофинансирајућих студената. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС: 01. и 02.09.2016. године од 8 до 14 часова. 

Накнада за полагање пријемног испита и припремне наставе износи 3.000,00 динара. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 05.09.2016. године по наставном плану и програму за средње школе и то: 

- у 10 часова тест из информатике  

- - у 12 часова остали тестови 

Тест за пријемни испит се полаже из: 

- информатике за студијски програм: Информационе технологије 

- хемије или биологије за студијске програме: Здравствена нега и Заштита животне средине 

- економије или информатике за студијски програм: Економија 

- куварства, биологије или економије за студијски програм: Гастрономија 

- хемије, информатике или економије за студијски програм: Инжењерски менаџмент 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 06.09.2016. године у 12.00 часова. 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 09.09.2016. године у 12.00 часова 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА обавиће се 12.-14.09.2016. године од 8-14 часова. 

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови објављени су на 

огласној табли и сајту школе. 

Напомена: За полагање класификационог теста Школа организује припремну наставу у просторијама 

Школе 01.09.2016. године у времену од 9-12 часова. 


