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ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ, расписује 

 

К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ 

У прву годину основних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно 80 студената у 

другом конкурсном року на следећим студијским програмима:  

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Број студената 

који се  

финасирају из буџета 

који се  

сами финансирају 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 11 

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 1 10 

ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 8 - 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 3 - 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 10 

ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 1 10 

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 3 21 

                               УКУПНО: 18 62 

У прву годину основниих студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем или 

трогодишњем трајању. 

  

Сви кандидати  полажу пријемни испит из:  

 МАТЕМАТИКЕ (за упис на студијски програм: друмски саобраћај и машинско инжењерство), 

 МАТЕМАТИКЕ ИЛИ ХЕМИЈЕ (за упис на студијски програм: технологија дрвета, прехрамбена 

технологија и заштита животне средине).  
 МАТЕМАТИКЕ ИЛИ ЕКОНОМИЈЕ (за упис на студијски програм: производна економија и 

предузетнички менаџмент).  
 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК: 

 пријављивање кандидата: од 01.08. – 12.08. 2016. године од 8,00 до 14 часова 

 полагање пријемног испита: 17. августа 2016. године у 10,00 часова 

 објављивање јединствене ранг - листе: 18. августа 2016. године у 12,00 часова 

 објављивање коначне ранг - листе: 23. августа 2016. године у 12,00 часова 

 упис примљених кандидата: 24, 25. и 26.08. 2016. године, од 8,00 до 14,00 часова. 

 

Минимални број укупних поена (средња школа + пријемни испит) за упис на буџет је 51, а за оне који плаћају 

школарину је 30. 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

 за домаће држављане износи  50.000,00 динара; 

 за стране држављане износи   1000 евра, у динарској противвредности.  

                                                                                                                             Д и р е к т о р, 

                                                                                                         ____________________________  

                                                                                                              Др Светлана Трајковић, проф. 

http://www.visokaskola.edu.rs/

