
Висока пословна школа                    

   струковних студија                               
            Ваљево 
 
 

К О Н К У Р С  
за упис студената у прву годину основних струковних студија  

у Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву, чији је оснивач Република, у школској 

2018/19. години  
 

Висока пословна школа струковних студија  у  Ваљеву, у прву годину основних струковних 

студија школске 2018/19. године уписује укупно 229 студената, и то:  

 
 -  130  студената који се финансирају из буџета,  

 -  99 студената који плаћају школарину. 

 

 Студијски програми Укупан број 
студената 

Број 

студената 

који се 

финансира 
из буџета 

Број 

студената 
који 

плаћају 

школарину 

Школарина 

у динарима 

 

Пословна економија/класичне студије 132 97 35 66.000,00 

Пословна економија/студије на даљину 32 - 32 66.000,00 

Пословна информатика/класичне студије 33 33 - 66.000,00 

Пословна информатика/студије на 

даљину 
32 - 32 66.000,00 

УКУПНО: 229 130 99  

У прву годину основних студија могу се уписати лица са стеченим средњим образовањем у 

четворогодишњем трајању. 

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из два предмета по избору и то: 

1. Основи економије 
2. Пословна економија 

3. Информатика 

4. Општа информисаност 
 

            Предаја докумената за први уписни рок обавиће се 21, 22. 23. 24. и  25.06.2018.године у 

термину од 08 до 15 часова у просторијама Школе. 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије следећих докумената: 
сведочанства свих разреда средње школе, дипломе о положеном завршном, односно матурском 

испиту, извод из матичне књиге рођених и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита 

(фискални исечак или налог за уплату). 
Пријемни испит за први конкурсни рок полаже се 30.06.2018.године у 10.00 часова. 

 

Висину накнаде за полагање пријемног испита кандидати плаћају на пријавници Школе или 
на текући-рачун Школе број: 840-963666-21, и иста износи 5.000,00 динара. 

 

Висина школарине за студенте држављане РС за све студијске програме основних струковних 

студија износи 66.000,00 динара. 
Висина школарине за стране држављане износи 900 евра у динарској противвредности. 

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће 

усклађени са одредбама Закона о високом образовању, Правилником о студијама и Стручним 
упутством за спровођење уписа Министарства број: 612-00-00902/2018-06 од 15.05.2018. године. 

 

Све потребне информације могу се добити на телефоне: 014/223-931, 224-735, као и на сајту 
Школе www.vipos.edu.rs 

http://www.vipos.edu.rs/

