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Београдска пословна школа у другом конкурсном року шк. 2016/17. год. 

објављује конкурс за упис у прву годину акредитованих основних 
струковних студија на непопуњена места у седишту 433 

самофинансирајућих студената и по два студента на буџету и то: 
студенти са инвалидитетом и држављани Републике Србије који су 

у шк. 2015/16. години  средњу школу завршили у иностранству. 
 

Школа такође објављује конкурс за упис 169 самофинансирајућих 
студената у прву годину основних струковних студија у следећим  

акредитованим високошколским јединицама: 
- Сремска Митровица  -  81 студента на студијском програму Финансије 

рачуноводство и банкарство  

- Чачак  - 52 студента на  студијском програму Маркетинг и трговина 

- Нова Варош  –  36 студената на студијском програму Порезе и царине  

Право уписа имају лица са стеченим средњим образовањем.  

 
Пријемни испит за студијски програм ЈАВНА УПРАВА кандидати полажу 

из предмета - УСТАВ И ЉУДСКА ПРАВА, а бирају још 1 предмет од доле 
наведених, осим математике. Сви остали кандидати полажу пријемни испит 

из два предмета од шест доле наведених, по сопственом избору: 

 
1. Економија 2. Социологија 3. Пословна 

економика 
4. Математика 5. Статистика 6. Информатика 

 

Услови уписа су исти за све кандидате, а пријемни испит у акредитованим 

високошколским јединицама ван седишта  обавиће се истога дана кад и у седишту 

школе. 

Пријављивање на конкурс обавиће се 6. и 7. септембра 2016. године од 
9.00 - 14.00 часова у просторијама Школе. Пријемни испит ће се обавити 

9. септембра 2016. године, према распореду и терминима који ће бити 

накнадно објављени у Школи,  на званичном сајту и акредитованим 
високошколским јединицама. Упис кандидата обавиће се 13. септембра 

2016. Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000 динара, а 
школарина 75.000 дин. (могућност плаћања у више месечних рата). 

 
Све додатне информације можете добити лично у просторијама 

Школе, телефоном, на сајту и у акредитованим високошколским 
јединицама. 

 


