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ОБАВЕШТЕЊЕ О БРОЈУ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС У ШКОЛУ 

ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ 
 

 

Школа ће организовати трећи уписни рок од 25 - 30. септембра 2014. године, ради попуне 

слободних места за упис у прву годину основних струковних студија, школске 2014/15. 

године, на следећим студијским програмима: 

 

Ред.бр. Студијски програм Слободна места на 

самофинансирању 

1. Финансијско пословање и 

рачуноводство 

93 

2. Трговина и међународно пословање 41 

3. Предузетнички бизнис 53 

 У к у п н о : 188 

 

Подношење пријаве на Конкурс је 25. септембра 2014. године од 8.00 до 14.30 часова. 

Распоред полагања пријемног испита ће бити објављен на огласној табли и сајту школе 

25. септембра 2014. године. 

Полагање пријемног испита је 26. септембра 2014. године. 

Привремена ранг листа ће бити објављена 26. септембра 2014. године. 

Коначна ранг листа ће бити објављена 29. септембра 2014. године. 

Упис примљених кандидата је 29. и 30. септембра 2014. године од 8.00 до 14.30 часова. 

Право пријаве на Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија имају 

кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем и трогодишњем трајњу 

свих струка. 

Кандидати који конкуришу за упис, полажу класификациони испит из два предмета, по 

избору од седам наведених предмета: 

- ЕКОНОМИЈА 

- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

- МАТЕМАТИКА 

- ИНФОРМАТИКА 

- СОЦИОЛОГИЈА 

- ГЕОГРАФИЈА 

- ПСИХОЛОГИЈА 

Класификациони испит обухвата програмске садржаје средње школе од првог до четвртог 

разреда. 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара. 

Школарина за студенте стране држављане износи 1300 долара. 

 



УПИСНА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈ 

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинале докумената, а уз 

пријавни лист који се добија у Школи, подносе фотокопије следећих докумената: 

- диплому или сведочанство о завршенј средњој школи,  

- сведочанства свих разреда, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- копија вежеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ, 

- доказ о освојеним наградама (I-III место) на републичком или међународном 

такмичењу у трећем или четвртом разреду средње школе, у организацији 

надележног Министарства, 

- доказ о уплати накнаде за организацију уписа и полагање пријемног испита 

(оригинал уплатница), на жиро рачун Школе, у износу од 5.000,00 динара 

 

Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће: 

- комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20) кандидати купују 

искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа, 

- оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и 

сведочанства свих разреда средње школе), 

- извод из матичне књиге рођених-оригинал, 

- две фотографије формата 3,5 х 4,5, 

- студенти који плаћају школарину подносе доказ о уплати школарине на жиро-

рачун Школе, у износу од 60.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет 

месечних рата, с тим да прва рата износи 1/3 школарине и уплаћује се приликом 

уписа, а остале према уговору, 

- сви студенти подносе доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и 

материјалне трошкове на жиро-рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара. 


