
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ 

Р А С П И С У Ј Е 

КОНКУРС 

за упис студентата у школску 2018/2019 годину 

 У школску 2018/2019 год. на прву годину основних струковних студија, Висока пословна школа 

струковних студија у Лесковцу, у складу са дозволом за рад, уписује укупно 484 студента, и то 120 

студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије и 364 самофинансирајућа 

студента на следеће акредитоване студијске програме: 

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно Школарина 

Финансије, рачуноводство и банкарство 18 70 88 49.000 

Менаџмент бизниса и логистике 18 48 66 49.000 

Туризам и угоститељство 33 99 132 49.000 

Менаџмент технологије хране и гастрономије 33 99 132 55.000 

Пословна информатика и е-бизнис 18 48 66 55.000 
 

У прву годину студија, могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у 

четворогодишњем трајању и положили пријемни испит. 

Кандидати који уписују студијске програме: Финансије, рачуноводство и 

банкарство и Менаџмент бизниса и логистике, полажу пријемни испит из два предмета по избору 

од могућa четири: основи економије, основи информатике, пословна економија и математика. 

Кандидати који се пријављују за студијски програм Туризам и угоститељство, пријемни испит 

полажу из предмета географија и једног изабраног од следећа четири предмета: основи економије, 

основи информатике, математика и пословна економија. 

Кандидати који уписују студијски програм Менаџмент технологије хране и гастрономије, полажу 

један од четири следећа предмета: основи информатике, биологија, хемија и математика. 

Кандидати који уписују студијски програм Пословна информатика и е-бизнис полажу пријемни из 

једног предмета по избору од следећа два: основи информатике и математика. 

Први конкурсни рок одржаће се у периоду од 25.06. до 20.07.2018. године: 

 Пријава кандидата за полагање пријемног испита вршиће се 25., 26., и 27.06.2018. 

године у времену од 8 до 14 часова у просторијама школе. 

 Полагање пријемног испита одржаће се у просторијама школе дана 02.07.2018. године са 

почетком у 10 часова. 

Други конкурсни рок одржаће се у периоду од 03.09. до 20.09.2018. године: 

 Пријава кандидата за полагање пријемног испита вршиће се 03. и 04.09.2018. године у 

времену од 8 до 14 часова у просторијама школе. 

 Полагање пријемног испита одржаће се у просторијама школе дана 06.09.2018. године са 

почетком у 10 часова. 

Кандидати за полагање пријемног испита попуњавају пријаву и прилажу сведочанства и диплому о 

завршеној средњој школи и извод из матичне књиге рођених. 

Ранг листе се сачињавају  према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. 

Кандидат може освојити највише 100 бодова. 



Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у 

свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 

16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Кандидат који 

има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Оцена коју је кандидат стекао полагањем 

опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова 

остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно 

износи 100 бодова. 

Комисија за упис студената утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем 

стечених бодова у року од 24 сатa од полагања пријемног испита. 

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис у прву годину 

студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину.  

Самофинансирајући студенти, школарину могу уплатити једнократно или у 15 месечних рата, без 

камате. 

Сав материјал потребан за припрему пријемног испита, као и све додатне информације могу се 

добити у седишту школе, на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон 016/254-961. 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

за упис на II степен струковних студија – специјалистичке струковне студије, 

за школску 2018/2019 годину – први уписни рок 

 Конкурс се расписује за упис укупно 100 студената специјалистичких струковних студија у 

школској 2018/2019 години на студијском програму Пословна економија и менаџмент. 

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају сви свршени студенти струковних студија 

првог степена одговарајућег усмерења и  са остварених 180  ЕСПБ бодова. 

Кандидати за упис ће бити рангирани по успеху оствареном на струковним студијама првог степена, 

по основу просечне оцене у току студија. 

Кандидати који се пријављују на конкурс уз попуњену пријаву прилажу: 

1. Оригинал дипломе о завршеним студијама првог степена са додатком дипломе. 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Доказ о уплати накнаде трошкова пријављивања за специјалистичке студије. 

Први конкурсни рок ће се реализовати у периоду од 25.06 до 20.07 2018 године. 

Пријаве на конкурс се подносе  25., 26. и 27.06.2018. године. Прелиминарна листа за упис ће бити 

објављена 02.07.2018 године, а коначна 04.07.2018 године. 

Комисија за упис студената утврђује прелиминарну ранг листусвих кандидата са укупним бројем 

стечених бодова. 

Уколико се у првом уписном року не упише пун број студената у складу са акредитацијом, огласиће 

се и други конкурсни рок. 

Школарина на специјалистичким струковним студијама у школској 2018/2019 години износи 

70,000,00 динара. 

Пријаве се подносе лично у просторијама школе. 

Ближе информације могу се добити на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон школе 016/254-961. 


