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КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА  

У ВИСОКУ ПОСЛОВНУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

Висока пословна школа струковних студија – Блаце у прву годину студија школске 2012/2013. године 

уписаће студенте на следећим студијским програмима: 

 

Основне струковне студије 

Студијски програм Из буџета Републике Србије Самофинансирајући 

Рачунарство и информатика 45 75 

Порези и царина 80 120 

Финансије и рачуноводство 60 120 

Менаџмент и интернационална бизнис 

администрација 
40 140 

Туризам 25 15 
 

Специјалистичке струковне студије 

Студијски програм Самофинансирајући 

Администрирање рачунарских мрежа 20 

Пословно управљање 25 

 
У прву годину студија могу се уписати лица са стеченим средњим образовањем. 

 

Пријављени кандидати ће полагати класификациони испит из два предмета по избору: 

 

1. Математика                     2. Информатика   3. Економија 

4. Статистика                       5. Социологија 6. Економика предузећа 

 

Кандидати који се пријављују за студијски програм Рачунарство и информатика бирају два од прва 

четири понуђена предмета.  

 

Предаја докумената за први уписни рок обавиће се 25., 26., 27., 28. и 29.06.2012. године у временском 

периоду од 08
00 

до 16
00

 часова у просторијама Школе. 

 

Класификациони испити за први конкурсни рок полагаће се 04.07.2012. године. 

 

Школарина за основне струковне студије у школској 2012/2013. години износи 60.000,00 динара, уз 

могућност плаћања до 10 месечних рата. 

 

Све потребне информације се могу добити на телефоне 027/371-377, 371-756, као и на сајту Школе 

www.vpskp.edu.rs. 
 



ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
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КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

У ВИСОКУ ПОСЛОВНУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Висока пословна школа струковних студија – Блаце у прву годину студија на основним
струковним студијама за школску 2013/2014. године уписаће студенте на следећим студијским
програмима:

Основне струковне студије

Студијски програм
Из буџета
Републике

Србије
Самофинансирајући Укупно

Рачунарство и информатика 45 75 120
Порези и царина 80 120 200
Финансије и рачуноводство 60 120 180
Менаџмент и интернационална бизнис
администрација 40 140 180

Туризам 25 15 40

Специјалистичке струковне студије

Студијски програм Укупан број студената
Администрирање рачунарских мрежа 20
Корпоративно управљање 50
Фискална политика 50
Пословно управљање 25

Пријављени кандидати ће полагати класификациони испит из два предмета по избору:

1. Математика
2. Статистика
3. Информатика

4. Социологија
5. Економија
6. Економика предузећа

Кандидати који се пријављују за студијски програм Рачунарство и информатика бирају два од
прва четири понуђена предмета.

Предаја докумената за први уписни рок обавиће се 26, 27. и 28.06.2013. године у временском
периоду од 0800 до 1600 часова у просторијама Школе.

Класификациони испити за први конкурсни рок полагаће се 04.07.2013. године.

Школарина за основне струковне студије у школској 2013/2014. години за држављане
Републике Србије износи 60.000,00 динара, уз могућност плаћања до 10 месечних рата.

Све потребне информације се могу добити на телефоне 027/371-377, 371-756, као и на сајту
Школе www.vpskp.edu.rs.



ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ул. Краља Петра I бр. 1, 18420 Блаце

www.vpskp.edu.rs, e-mail: info@vpskp.edu.rs

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Висока пословна школа струковних студија у прву годину студија на основним и
специјалистичким струковним студијама у седишту установе у Блацу за школску 2014/2015.
године уписаће студенте на следећим студијским програмима:

Основне струковне студије

Студијски програм
Из буџета
Републике

Србије
Самофинансирајући Укупно

Рачунарство и информатика 45 75 120
Порези и царина 80 120 200
Финансије и рачуноводство 60 120 180
Менаџмент и интернационална
бизнис администрација 40 140 180

Туризам 25 15 40
Укупно 250 470 720

Специјалистичке струковне студије

Студијски програм Укупан број студената
Администрирање рачунарских мрежа 20
Корпоративно управљање 50
Фискална политика 50
Пословно управљање 25

У прву годину студија на основним струковним студијама Висока пословна школа
струковних студија у високошколским јединицама без својства правног лица у Јагодини и
Димитровграду уписаће студенте на следећим студијским програмима:

Основне струковне студије Високошколске јединице без својства
правног лица

Студијски програм
Јагодина Димитровград

Самофинансирајући
студенти

Финансије и рачуноводство 50 -
Порези и царина - 50

У прву годину основних струковних студија могу се уписати лица са стеченим средњим
образовањем.

Предаја докумената за први уписни рок обавиће се 02, 03. и 04.07.2014. године у
временском периоду од 0800 до 1600 часова у просторијама Школе.

Класификациони испити за први конкурсни рок полагаће се 10.07.2014. године.
Школарина за основне струковне студије у седишту установе у Блацу за школску

2014/2015. години за држављане Републике Србије износи 60.000,00 динара, уз могућност
плаћања до 10 месечних рата.

Школарина за основне струковне студије у високошколсколским јединици без својства
правног лица у Јагодини и Димитровграду за школску 2014/2015. години за држављане
Републике Србије износи 65.000,00 динара, уз могућност плаћања до 10 месечних рата.
Школарина за стране држављане износи 900 еура.

Све потребне информације се могу добити на телефоне 027/371-377, 371-756, као и на сајту
Школе www.vpskp.edu.rs.



ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ул. Краља Петра I бр. 1, 18420 Блаце
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КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Висока пословна школа струковних студија у прву годину студија на основним и
специјалистичким струковним студијама у седишту установе у Блацу за школску 2015/2016.
године уписаће студенте на следећим студијским програмима:

Основне струковне студије

Студијски програм Из буџета Р.С. Самофинансирајући Укупно
Рачунарство и информатика 45 75 120
Порези и царина 80 120 200
Финансије и рачуноводство 60 120 180
Менаџмент и интернационална
бизнис администрација 40 140 180

Туризам 25 15 40
Укупно 250 470 720

Специјалистичке струковне студије
Студијски програм Укупан број студената

Примењене информационе технологије 20
Корпоративно управљање 50
Фискална политика 50
Пословно управљање 25

У прву годину студија на основним струковним студијама у високошколским
јединицама без својства правног лица у Јагодини и Димитровграду Школа уписује студенте на
следећим студијским програмима:

Основне струковне студије Високошколске јединице без својства
правног лица

Студијски програм
Јагодина Димитровград

Самофинансирајући
студенти

Финансије и рачуноводство 50 -
Порези и царина - 50

Предаја докумената за први уписни рок обавиће се 24, 25. и 26.06.2015. године у
временском периоду од 0800 до 1600 часова у просторијама Школе.

Класификациони испити за први конкурсни рок полагаће се 02.07.2015. године.
Школарина за основне струковне студије у седишту установе у Блацу за школску

2015/2016. години за држављане Републике Србије износи 60.000,00 динара, уз могућност
плаћања до 10 месечних рата.

Школарина за основне струковне студије у високошколсколским јединицама без
својства правног лица у Јагодини и Димитровграду за школску 2015/2016. години за држављане
Републике Србије износи 65.000,00 динара, уз могућност плаћања до 10 месечних рата.

Школарина за специјалистичке струковне студије у седишту установе у Блацу за
школску 2015/2016. години за држављане Републике Србије износи 100.000,00 динара, уз
могућност плаћања до 10 месечних рата.

Све потребне информације се могу добити на телефоне 027/371-377, 371-756, као и на сајту
Школе www.vpskp.edu.rs.
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