
ВИСПКА ППСЛПВНА ШКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА У НПВПМ САДУ   

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА ВАЛТЕРА 4, НПВИ САД, тел. 021/485-4000, 485-4026, 450-101, 450-102,450-103  
факс. 021/6350-367. e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs 
У прву гпдину основних струковних студија щкплске 2018/19. гпдине, Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија 
у Нпвпм Саду уписаће укупнп 580 студената, и тп: 

- 200 студената кпји се финансирају из бучета  
- 380 студената кпји плаћају щкпларину, 

на следећим студијским прпграмима: 

 

Студијски прпграми 

Брпј студената 

кпји се 

финансирају из 

бучета 

Брпј 

сампфинанси- 

рајућих 

студената 

Укупан брпј 

студената за 

упис 

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВП 55 95 150 
ТРГПВИНА И МЕЂУНАРПДНП ППСЛПВАОЕ 55 95 150 
ТУРИЗАМ И ХПТЕЛИЈЕРСТВП 40 80 120 
ПРЕДУЗЕТНИШТВП 25 55 80 
ПРИМЕОЕНА ИНФПРМАТИКА 25 55 80 

У к у п н п : 200 380 580 

 
Правп на кпнкурс за упис у прву гпдину студија имају кандидати кпји имају средое пбразпваое у 
шетвпрпгпдищоем трајаоу, свих струка-прпфила. 
Сви кандидати пплажу пријемни испит из два предмета, пп сппственпм избпру, пд наведених седам предмета: 
Екпнпмија, Ппслпвна екпнпмија, Математика, Инфпрматика, Спциплпгија, Психплпгија, Гепграфија, изузев 
кандидата кпји кпнкурищу за упис на студијскпм прпграму Примеоена инфпрматика кпји имају пбавезу пплагаоа 
пријемнпг испита из Матаматике и Инфпрматике. 
ПРВИ КПНКУРСНИ РПК 
Ппднпщеое пријавa на кпнкурс је 21, 22. и 23. јуна 2018. гпдине, пд 8.00 до 14.00 шаспва. Расппред пплагаоа 
пријемнпг испита биће истакнут на пгласнпј табли и сајту Шкпле 25. јуна 2018. гпдине. Пријемни испит се пплаже 
26. јуна 2018. гпдине. Привремена ранг-листа ће бити пбјављена 28. јуна 2018. гпдине. Рпк за ппднпщеое 
пригпвпра на привремену ранг-листу је 24 шаса, пд дана пбјављиваоа привремене ранг-листе на пгласнпј табли и 
сајту Шкпле. Кпнашна ранг-листа ће бити пбјављена 29. јуна 2018. гпдине. Упис примљених кандидата пбавиће се 
02, 03. и 04. јула 2018. гпдине пд 8.00 до 14.00 шаспва. 
ВИСИНА ШКПЛАРИНЕ 

- За дпмаће држављане изнпси 60.000,00 динара ; 
- За стране држављане изнпси 1.300 америшких дплара, пднпснп 60% пд пвпг изнпса, укпликп са државпм 

шији је пн држављанин ппстпји реципрпцитет у ппгледу плаћаоа щкпларине или студија. 
Шкпларину је мпгуће платити на 10 рата. 

II 
Шкпла ће щкплске 2018/19. гпдине уписати 100 студената на специјалистичке струковне студије, другпг степена 
виспкпг пбразпваоа (60 ЕСПБ) на следеће студијске прпграме: 

- БАНКАРСКП И БЕРЗАНСКП ППСЛПВАОЕ 50 студената 
- МЕНАЏМЕНТ                                50 студената 
- Правп на упис имају кандидати кпји имају заврщен најмаое први степен виспкпг пбразпваоа пснпвних 

струкпвних студија (180 ЕСПБ), а припритет при упису имају сврщени студенти Виспке ппслпвне щкпле 
струкпвних студија у Нпвпм Саду. 

Услпви уписa ће бити утврђени кпнкурспм кпји ће бити пбјављен на пгласнпј табли и сајту Шкпле 
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