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У другом уписном року за школску 2016/17. године, преостало је 572 слободна места за упис 
самофинансирајућих студената на основне струковне студије. 
Број преосталих  слободних места у статусу самофинансирајућих студената по студијским програмима: 
 

1. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И РАЧУНОВОДСТВО............   182 места 
2. ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ......................   194 места 
3. ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС................................................     84 местa 
4. ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО............................................     43 места 
5. ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА ..........................................     69 места 

 
Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају средње образовање у 
четворогодишњем или трогодишњем трајању, свих струка-профила. 

Сви кандидати полажу пријемни испит из два предмета, по сопственом избору, од наведених седам 
предмета: Економија, Пословна економија, Математика, Информатика, Социологија, Психологија, 
Географија, изузев кандидата који конкуришу за упис на студијском програму Примењена информатика 
који имају обавезу полагања пријемног испита из Математике и Информатике. 
 
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 
Подношење пријаве на конкурс је 01. и 02. септембра 2016. године, од 8.00 до 14.00 часова. Распоред 
полагања пријемног испита биће истакнут на огласној табли и сајту Школе 05. септембра 2016. године. 
Пријемни испит се полаже 06. септембра 2016. године. Привремена ранг-листа ће бити објављена 07. 
септембра 2016. године. Рок за подношење приговора на привремену ранг-листу је 24 часа, од дана 
објављивања привремене ранг-листе на огласној табли и сајту Школе. Коначна ранг-листа ће бити 
објављена 09.  септембра 2016. године. Упис примљених кандидата обавиће се 12. и 13. септембра 
2016. године од 8.00 до 14.00 часова. 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

- За домаће држављане износи 60.000,00 динара ; 
- За стране држављане износи 1.300 америчких долара, односно 60% од овог износа, уколико са 

државом чији је он држављанин постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине или 
студија. 

II 
Школа ће школске 2016/17. године уписати 100 студената на специјалистичке струковне студије, другог 
степена високог образовања (60 ЕСПБ) на следеће студијске програме: 

- БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ  50 студената 
- МЕНАЏМЕНТ    50 студената 

Право на упис имају кандидати који имају завршен најмање први степен високог образовања основних 
струковних студија (180 ЕСПБ), а приоритет при упису имају свршени студенти Високе пословне школе 
струковних студија у Новом Саду. 
Услови уписа ће бити утврђени конкурсом који ће бити објављен на огласној табли и сајту Школе. 
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