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Конкурсом за упис у школску 2021/2022. годину, који ће бити расписан након одлуке 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дефинисаће се услови уписа и 

пријављивања кандидата. 

Текст конкурса и актуелне информације можете пратити на званичној интернет адреси 

Одсека за пословне студије Блаце http://www.vpskp.edu.rs/



ПОЗДРАВНА РЕЧ РУКОВОДИОЦА 

Поштовани студенти,

Добро дошли на Одсек за пословне студије Блаце, високошколску установу у саставу 
Академије струковних студија Јужна Србија са традицијом постојања дужом од пола 
века.

Ваша младост и жеља за сталним стицањем најновијих знања представља за нас 
највећи подстицај у пружању помоћи при избору ваше будуће професије. Сигурни смо 
да ћете у лепези економских, менаџерских, туристичких и информатичких области 
које се нуде у оквиру атрактивних и препознатљивих студијских програма пронаћи ону 
праву.

Све активности које спроводимо на Одсеку за пословне студије Блаце, почев од 
едукације на основним и специјалистичким студијама, ближег и потпунијег 
повезивања са привредом, обезбеђивања квалитетне и разноврсне стручне праксе до 
организовања радионица за стицање пословних вештина у функцији су стварања 
подстицајног окружења за образовање кадрова који могу бити конкурентни на 
тржишту рада.

У име Одсека за пословне студије Блаце позивам вас да пажљиво прочитате наредне 
стране, у нади да ћете наћи корисне информације које ће вам помоћи у доношењу 
важне одлуке о правом избору у уписној 2021/2022.години.

др Снежана Михајлов
Руководилац Одсека

3



ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА - ПРИШТИНА
Виша педагошка школа основана је 1958. године у Приштини, као прва 
високошколска установа на Косову и Метохији и претеча већине факултета 
Универзитета у Приштини. 

ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА – КОСОВО ПОЉЕ
Након 40 година наставнички кадар Више педагошке школе у Приштини, 
пратећи савремене токове и брзи економски, технолошки и друштвени развој, 
донео је одлуку о промени у Вишу пословну школу са седиштем у Косову Пољу. 
Школа је септембра 1999. године привремено пресељена у Блаце, а крајем
2003. године ту добија и своје трајно седиште. 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - БЛАЦЕ 
Након извршених темељних реформи према актуелној Болоњској декларацији и 
у складу са Законом о високом образовању, Виша пословна школа добија 
акредитацију и прераста у Високу пословну школу струковних студија.
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ИСТОРИЈАТ ОДСЕКА



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ 
СТУДИЈЕ БЛАЦЕ

У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у 
Србији, Влада Републике Србије је 2019. године основала Академију струковних 
студија Јужна Србија, објединивши пет високошколских установа из области 
струковног образовања. На тај начин се доприноси делотворнијем и 
економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом 
повезивању са потребама тржишта рада. 

Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог 
струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном 
праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити 
конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.
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ИСТОРИЈАТ ОДСЕКА 



Одсек за пословне студије Блаце је 

државна школа са традицијом у 

образовању кадрова економске и 

информатичке струке дугом преко 

65 годинa. 

Студијски програми Одсека су 

акредитовани од стране надлежних 

органа Републике Србије у складу са 

Законом о високом образовању.

Седиште Одсека је у Блацу, у улици 

Краља Петра I бр. 70, а своју 

делатност остварује и у 

високошколским јединицама ван 

седишта у Јагодини и 

Димитровграду.
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ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ 

Отварање високошколске јединице ван седишта 
установе у Димитровграду резултат је потребе за 
образовањем студената који живе у овом пограничном 
делу Србије.

Контакт: 010 / 360 - 990
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Убрзани развој индустрије малих и средњих предузећа 
и туристичке делатности, допринео је потреби за 
оснивањем још једне наше високошколске јединице
ван седишта установе, и то у Јагодини.

Контакт: 035 / 547 – 554



• Школа у којој се савременим начинима 
рада и кроз интерактивну наставу 
стичу практична знања неопходна за 
рад на конкурентском тржишту;

• Школа која је усмерена на развијање 
аналитичког и критичког размишљања 
и у којој се добија могућност да се 
развију различите пословне 
способности студената;

• Школа која организује стручну праксу у 
предузећима, банкама, Пореској управи, 
Управи царина, посете сајмовима и 
гостујућа предавања стручњака из 
иностранства, сродних факултета и 
успешних домаћих предузећа;
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ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ ЈЕ



• Школа у којој је могуће усавршити пословне стране језике (енглески и италијански 
језик) неопходне за успешну пословну комуникацију са страним партнерима; 

• Ауторизовани тест центар ECDL - European Computer Driving Licence захваљујући 
коме студенти стичу право на добијање сертификата, односно потврде за рад на 
рачунару;

• Претплатник програма Microsoft Imagine преко којег сви активни студенти, као и 
запослени имају могућност да потпуно бесплатно добију лиценцирани софтвер 
компаније Microsoft, који могу користити искључиво у научно-образовне сврхе.
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ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ ЈЕ



• Школа која улаже значајна средства у најсавременију електронску опрему , 
простор и библиотеку и ствара одличне услове за студирање и усавршавање. 

• Школа која располаже одговарајућим простором, опремом и училима за 
реализацију своје делатности.

• Школа у којој су лабораторије у  функција обезбеђења квалитетног одржавања 
наставе кроз примену најновијих информационих технологија и метода. Оне су 
превасходно намењене извођењу стручне праксе, практичне наставе и 
лабораторијских вежби у процесу реализације наставних планова и програма.

• Школа у којој библиотека располаже књижним фондом од преко 4.000 наслова. 
Чланство у библиотеци је бесплатно за студенте, наставно особље и остале 
запослене;
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ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ ЈЕ



СТРУЧНА ПРАКСА
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Одсек за пословне студије Блаце посебан значај даје организовању стручних пракси у
великом броју предузећа и институција са којима има сталну сарадњу (Пореска
управа, Управа Царина, Планинка А.Д., банке, осигуравајућа друштва, књиговодствене
агенције, IT компаније...).
У току стручне праксе студенти имају прилику да се упознају са пословним процесима
и стекну практична искуства учествујући у свакодневним пословним активностима,
непосредно посматрајући запослене и радећи на конкретним задацима.
Студенти након обављене праксе добијају одговарајућу потврду која представља доказ
да су стекли одређено практично знање у организацији.



СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студенти чије је стално место 
пребивалишта изван Блаца имају 
могућност смештаја у Студентском дому 
„др Миленко Лековић“ који има 105 
лежајева у двокреветним, трокреветним и 
четворокреветним собама.

За остваривање права боравка у 
студентском дому, студенти прилажу 
следећа документа:

✓пријаву за пријем у установу;

✓уверење о приходима по члану 
домаћинства;

✓потврду о упису прве године;

✓ фотокопију сведочанства завршног 
разреда средње школе.
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СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Сви студенти, без обзира на начин финансирања, имају могућност коришћења услуга 
студентског ресторана.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Одсек за пословне студија Блаце, поред бројних образовних установа, годинама уназад 
сарађује са Универзитетом кооперативних студија у Штутгарту. 

Ова традиција пружа могућност студентима да стечена знања размењују са својим 
колегама у Немачкој, а тринаест генерација наших студената је до сада слушало 
наставу на Универзитету у Штутгарту и добило сертификате за своје активности. 

Студенти и наставници Одсека у Блацу су такође имали прилику да угосте своје 
колеге из Штутгарта, и да размене искуства са њима током њихове студијске посете 
Одсеку Блаце и успешним компанијама у Србији у којима наши студенти обављају 
праксу.
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АКАДЕМИЈАДЕ 

Студенти Одсека Блаце сваке године  учествују на Академијади (Вишијади) –
сусретима студената  Академија струковних студија Србије који се такмиче у 
различитим спортовима и учествују на стручним конференцијама

На Академијади учествују Одсеци свих Академија Републике Србије и одржавају се 
маја месеца у Грчкој, Бугарској, Црној Гори, Македонији...

На последњој Академијади 2019. године у  Охриду студенти Одсека Блаце су  се 
такмичили у четири спортске дисциплине: фудбалу, кошарци, стоном тенису и шаху.  
Студенти су такође учествовали у одбрани стручних радова и квизу знања. 
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА

Сваке године  1. октобра Одсек за 

пословне студије Блаце организује 

свечану манифестацију поводом 

пријема нове генерације студената. 

На истој манифестацији се 

најбољим студентима Одсека 

уручују награде за изузетан успех 

кои су постигли током студирања. 



ГДЕ РАДЕ НАШИ СТУДЕНТИ?
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Одсек за пословне студије Блаце је поуздан партнер својим студентима у трасирању
њихове професионалне каријере. Велики број студената је након завршетка
школовања заузео место на одговорним позицијама у приватном и државном сектору.



Банка Поштанска штедионица ад
Политика ад
Nestle Adriatic d.o.o
Министарство финансија - Управа за 
спречавање прања новца
Диопта д.о.о
Симпо ад
Државна Лутрија Србије д.о.о.
Erste banka
SBB српске кабловске мреже
VIP mobile
МТС Телеком
ЕПС дистрибуција
Управа царина 
Министарство унутрашњих послова 
Србије
Комерцијална банка ад
Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање
Јавно предузеће „Пошта Србије“
Клинички центар
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ЈКП Београдске електране
Београдска арена-Штарк арена
Радио телевизија Србије
Компанија Новости
Мetro Cash & Carry Србија
Unicredit Bank
Завод за уџбенике
Савез рачуновођа и ревизора Србије
ЈКП  Градске пијаце
Планинка ад
Дунав осигурање
Комерцијална банка
СП “Ласта” ад
“Рода” мегамаркети
Војска Републике Србије
Млекара „Лазар“, Блаце
Johnson electric доо
НИС Петрол

Аеродром “Никола Тесла”
ЈП „Путеви Србије“
Unisol Grupа

ГДЕ РАДЕ НАШИ СТУДЕНТИ?



ИСКУСТВА НАШИХ СТУДЕНАТА

’’Многи средњошколци се сусрећу с огромном недоумицом ‘’шта даље?’’. И ја сам био 
један од њих – а данас, као задовољан студент позивам вас да и ви упишете Одсек за 
пословне студије у Блацу. С обзиром да постоји велики избор смерова, можете изабрати 
онај у коме себе се највише проналазите. Старији студенти су увек ту да реше ваше 
недоумице и помогну да савладате предмете, чак и оне најтеже. Само студирање је лакше 
када имате професоре као наше на Одсеку, увек спремне за сарадњу и да изађу у сусрет 
кад год је то потребно. Сви запослени у Одсеку својом љуназношћу и добрим 
расположењем чине ваш боравак лакшим и опуштенијим. Све што вас интересује можете 
видети на сајту Одсека који је врло приступачан и једноставан за коришћење, као и на 
Инстаграм и ФБ профилу.’’

Милош Живановић, студент Пореза и царине

’’Вредни сте и марљиви, а и даље не знате шта да упишете? Одсек за пословне студије 
Блаце је право место за вас. Широки асортиман смерова нуди вам могућност за даље 
напредовање. Професори који ће вам учинити учење лакшим и занимљивијим, чак и 
када су у питању тешки предмети. Старије колеге су вам увек на располагању, како бисте 
са лакоћом дошли до одговора на питања која вас инбтересују. Опуштена атмосфера 
Одсека учиниће ваше студирање још бољим искуством. Наш сајт је увек доступан, са 
свим потребним информацијама. 

Дођите и уверите се због чега је добро уписати Одсек за пословне студије у Блацу!’’

Слађана Станојевић, студент Пореза и царине
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У Одсеку се студије организују као:

Основне струковне студије (студије I степена, трају три године у обиму од 180 ЕСПБ) у 
оквиру којих се реализују следећи студијски програми:

Рачунарство и информатика (стручни назив: Струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства)

Финансије и рачуноводство (стручни назив: Струковни економиста)

Порези и царина (стручни назив: Струковни економистa)

Пословна економија (стручни назив: Струковни економиста)

Туризам (стручни назив: Струковни економиста)

Специјалистичке струковне студије у поступку акредитације (студије I степена, трају 
једну годину у обиму од 60 ЕСПБ), у оквиру којих ће се реализовати следећи студијски 
програми:

Примењене информационе технологије(стручни назив: Струковни инжењер  електротехнике 
и рачунарства - специјалиста)

Управљање јавним финансијам (стручни назив: Струковни економиста - специјалиста)

Савремено управљање корпорацијама (стручни назив: Струковни економиста - специјалиста)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
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НАЧИН И МЕТОДЕ СТУДИРАЊА 

Настава се реализује кроз предавања, 
вежбе, консултације, израду семинарских 
радова, пројектних задатака, праксу у 
предузећима, стручне екскурзије, 
колоквијуме и полагање испита. 

Настава се изводи по наставним групама, 
у преподневним и поподневним 
часовима. 

Наставни предмети су једносеместрални 
и након одслушане наставе студент стиче 
право на полагање испита.

Испити се полажу писмено, усмено, или 
писмено и усмено.

22



Студенти студијског програма Рачунарство и информатика оспособљени су за 

обављање следећих послова: 

− Систем аналитичар;

− Програмер;

− Администратор базе података;

− Администратор рачунарских мрежа;

− Веб дизајнер;

− Активни учесник развоја модула електронског пословања.

23

ЛИСТА ЗАНИМАЊА ЗА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ НАШИ 
СТУДЕНТИ



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

24

Математика

Физика

Енглески језик 1

Основи рачунарске технике

Основи интернет технологија

Практична настава 1

Увод у програмирање

Основи електротехнике и електронике

Дискретна математика

Изборни предмети (један од два)

Италијански језик

Социологија

ДРУГА ГОДИНА

Рачунарске мреже

Архитектура и орг. рачунара

Објектно оријентисано програмирање

Оперативни системи

Практична настава 2

Релационе базе података

Алгоритми и структуре података

Енглески језик 2

Стручна пракса 1

Администрирање рачунарских мрежа

Мобилно рачунарство

Сервисно оријентисане архитектуре

Веб дизајн

Изборни предмети (два од четири)

Рачунарска графика и мултимедија

Практична настава 3

Пословне комуникације

Електронско пословање

Безбедност у рачунарским мрежама

Пројектовање информационих система

Енглески језик 3

Стручна пракса 2

Завршни испит

Развој мобилних апликација

Софтверске платформе електронског пословања

Веб програмирање

Рачунарска виртуелизација

Изборни предмети (два од четири)

ТРЕЋА ГОДИНАПРВА ГОДИНА



Студенти студијског програма Финансије и рачуноводство оспособљени су за 

обављање следећих послова: 

−Шеф рачуноводства;

− Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник;

− Руководилац послова јавних набавки;

− Службеник за јавне набавке;

− Стручни сарадник за јавне набавке;

− Агент продаје осигурања;

− Менаџер продаје осигурања;

− Саветници за продају осигурања;

− Консултанти за продају осигурања;

− Банкарски послови.
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ЛИСТА ЗАНИМАЊА ЗА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ НАШИ 
СТУДЕНТИ



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

26

ПРВА ГОДИНА

Економија

Mенаџмент

Пословна информатика

Енглески језик 1

Практична настава 1

Квантитативне методе

Економика предузећа

Рачуноводство

Практична настава 2

Изборни предмети (један од три)

Социологија

Италијански језик

Основи права

ДРУГА ГОДИНА

Финансијске институције и тржишта

Анализа пословања предузећа

Маркетинг

Пословно право

Практична настава 3

Енглески језик 2

Контрола и ревизија

Монетарне и јавне финансије

Стручна пракса 1

Изборни предмети (два од четири)

Банкарство

Осигурање

Управљачко рачуноводство

Трговинско рачуноводство

ТРЕЋА ГОДИНА

Банкарско пословање и платни промет

Енглески језик 3

Пословне комуникације

Пословне финансије

Електронско пословање

Финансирање локалне самоуправе

Стручна пракса 2

Завршни рад

Изборни предмети (два од четири)

Међународна економија

Информациони системи у рачуноводству

Предузетништво

Интернет банкарство



Студенти студијског програма Порези и царина оспособљени су за обављање 

следећих послова: 

- Царински саветник;  - Царински инспектор;

- Царински прегледач; - Царински сарадник; 

- Царински агент – шпедитер; - Порески инспектор;

- Порески саветник; - Порески сарадник;

- Инспектор пореске полиције; - Инспектор пореске контроле;

- Инспектор наплате; - Порески рачуновођа;

- Порезник – аналитичар; - Порески извршитељ;

- Инспектор за прекршајне послове; - Послови пореске евиденције.

27

ЛИСТА ЗАНИМАЊА ЗА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ НАШИ 
СТУДЕНТИ



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

28

ПРВА ГОДИНА

Економија

Менаџмент

Пословна информатика

Енглески језик 1

Практична настава 1

Квантитативне методе

Економика предузећа

Рачуноводство

Практична настава 2

Изборни предмети (један од три)

Социологија

Италијански језик

Основи права

ДРУГА ГОДИНА

Порески систем и политика

Информациони системи јавне управе

Маркетинг

Пословно право

Практична настава 3

Енглески језик 2

Царински систем и политика

Монетарне и јавне финансије

Стручна пракса 2

Изборни предмети (два од четири)

Утврђивање и наплата јавних прихода

Пореско књиговодство и евиденција

Међународни транспорт, шпедиција и 
осигурање

Контрола и ревизија

ТРЕЋА ГОДИНА

Спољнотрговинско пословање

Енглески језик 3

Пословне комуникације

Царинска тарифа

Стручна пракса 3

Електронско пословање

Финансирање локалне самоуправе

Завршни рад

Изборни предмети (два од четири)

Управно право

Царински управни поступак

Финансијски менаџмент

Царинско и девизно пословање



Студенти студијског програма Пословна економија стичу широку основу знања и 

вештина из области пословне економије које треба да их учине способним за 

извршавање конкретних професионалних задатака у свим пословним функцијама 

предузећа:

− Финансије и рачуноводство;

− Маркетинг;

− Логистика;

− Примена информационих система.
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ЛИСТА ЗАНИМАЊА ЗА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ НАШИ 
СТУДЕНТИ



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

30

ПРВА ГОДИНА

Економија

Менаџмент

Пословна информатика

Енглески језик 1

Практична настава 1

Квантитативне методе

Економика предузећа

Рачуноводство

Практична настава 2

Изборни предмети (један од три)

Социологија

Италијански језик

Основи права

ДРУГА ГОДИНА

Управљање људским ресурсима

Стратегијски менаџмент

Маркетинг

Пословно право

Практична настава 3

Енглески језик 2

Управљачки информациони системи

Монетарне и јавне финансије

Стручна пракса 1

Изборни предмети (два од четири)

Пословно одлучивање у организацији

Управљачко рачуноводство

Основи организације

Менаџмент услуга

ТРЕЋА ГОДИНА

Пословне финансије

Енглески језик 3

Пословне комуникације

Управљање квалитетом

Стручна пракса 2

Електронско пословање

Лидерство

Завршни рад

Изборни предмети (два од четири)

Међународна економија

Организационо понашање

Предузетништво

Логистика



Динамичност студијског програма Туризам омогућује студентима  обављање 

следећих послова:

− Менаџер у туристичкој агенцији; - Маркетинг менаџер;

− Wеllness менаџер; - Спа менаџер;

− Менаџер ресторана; - Менаџер мотела;

− Менаџер хостела; - Менаџер туристичке дестинације;

− Сарадник у националним, регионалним и 

локалним туристичким организацијама; - Организатор сајмова, конгреса и 

других догађаја;

− Туристички водич; - Туристички пратилац;

− Агенцијски представник; - Рецепционер.

− Асистент продаје у туристичким агенцијама;
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ЛИСТА ЗАНИМАЊА ЗА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ НАШИ 
СТУДЕНТИ



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: ТУРИЗАМ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

32

ПРВА ГОДИНА

Економија

Менаџмент

Пословна информатика

Енглески језик 1

Практична настава 1

Квантитативне методе

Економика предузећа

Рачуноводство

Практична настава 2

Изборни предмети (један од два)

Социологија

Основи права

ДРУГА ГОДИНА

Управљање људским ресурсима

Економика туризма

Маркетинг

Пословно право

Практична настава 3

Енглески језик 2

Пословни страни језик 1

Монетарне и јавне финансије

Стручна пракса

Изборни предмети (два од четири)

Историја уметности

Менаџмент туристике дестинације

Управљање квалитетом туристичког 
производа

Туристичка географија

ТРЕЋА ГОДИНА

Пословање туристичких агенција

Енглески језик 3

Пословне комуникације

Туристички информациони системи

Електронско пословање

Пословни страни језик 2

Стручна пракса 2

Завршни рад

Селективни облици туризма

Менаџмент туризма и угоститељства

Предузетништво

Туризам и заштита животне средине

Изборни предмети (два од четири)



СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

33

Интернет технологије

Дистрибуирани информациони системи

Специјалистичка стручна пракса

Систем администрација и ИТ инфрастуктура

Комуникацијске вештине

Предмет завршног рада (СТИР)

Завршни рад

Предмети изборног блока 1 (један од два)

Објектно орјентисана анализа и дизајн

Веб системи и технологије

Предмети изборног блока 1 (један од два)

Савремени рачунарски системи

Заштита рачунарских система

САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ 
КОРПОРАЦИЈАМА

Корпоративно управљање

Организационо понашање

Специјалистичка стручна пракса

Корпоративне финансије

Финансијска тржишта 

Предмет завршног рада (СТИР)

Завршни рад

Предмети изборног блока 1 (један од два)

Компанијско право

Политика тржишта рада

Предмети изборног блока 2 (један од два)

Јавне финансије

Управљање инвестицијама

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАСИЈАМА

Јавне финансије

Комуникацијске вештине

Специјалистичка пракса

Порески поступак

Пореска и буџетска контрола и ревизија

Предмет завршног рада (СТИР)

Завршни рад

Предмети изборног блока 1 (један од два)

Фискална економија и менаџмент јавног 
сектора

Компанијско право

Предмети изборног блока 2 (један од два)

Финансијска тржишта

Корпоративне финансије



УСЛОВИ УПИСА

➢ Завршена средња школа свих занимања у четворогодишњем или 
трогодишњем трајању

➢ Положен пријемни испит.

❖ Кандидат који конкурише за упис на студијске програме: Финансије и 
рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија и Туризам полаже 
пријемни испит из два предмета по избору од шест понуђених:

– Математика

– Статистика

– Информатика

– Социологија

– Економија

– Економика предузећа

❖ Кандидат који конкурише за упис на студијски програм Рачунарство и 
информатика полаже пријемни испит из два предмета по избору од четири 
понуђена:

– Математика

– Статистика

– Информатика

– Социологија. 34

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ



ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС?

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа:

– личну карту на увид; 

– фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе (оригинали 
на увид);

– фотокопију дипломе или сведочанства о завршеној средњој школи 
(оригинал на увид);

– извод из матичне књиге рођених;

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (оригинал 
уплатница), на жиро рачун Школе;

– другу документацију одређену конкурсом.

35

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ



КОЈА ЈЕ ПРОЦЕДУРА УПИСА?

Кандидати који стекну право на упис подносе:

− оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или 
сведочанство и сведочанства свих разреда средње школе);

− комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ 20, уписни лист) 
кандидати купују искључиво у скриптарници Одсека;

− две фотографије 3,5 х 4,5;

− доказ о уплати школарине на жиро рачун Одсека (студенти у статусу 
самофинансирајућих);

− доказ о уплати накнаде за студентски фонд.

36

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ



1. др Снежана Михајлов, професор струковних студија
2. др Игор Новаковић, професор струковних студија
3. др Кристина Цветковић, професор струковних студија
4. др Соња Доганџић, професор струковних студија
5. др Оливера Ђурић, професор струковних студија
6. др Драгана Ђурић, професор струковних студија
7. др Драган Турањанин, професор струковних студија
8. др Јасминка Ђуричанин, професор струковних студија
9. др Љубиша Милачић, професор струковних студија
10. др Бојан Коцић, професор струковних студија
11. др Јелена Величковић, професор струковних студија
12. др Сретко Рибаћ, професор струковних студија
13. др Јасминка Ђуровић, професор струковних студија
14. др Марија Марчетић, професор струковних студија
15. др Данијела Максимовић, професор струковних студија
16. др Владимир Младеновић, професор струковних студија
17. др Јелена Ристић, професор струковних студија
18. др Марко Закић, професор струковних студија
19. др Александар Закић, професор струковних студија
20. др Милан Делетић, професор струковних студија
21. др Велимир Делетић, професор струковних студија
22. др Милица Круљ-Младеновић, професор струковних студија
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