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Висока економска школа струковних студија из Пећи са привременим седиштем у 
Лепосавићу у школској 2016/17 уписује укупно 400 студента на основним 
струковним студијама и 100 студената на специјалистичким струковним 
студијама и то: 

- 300 студената на основним струковним студијама  који се 
финансирају из буџета  

- 100 студената на основним струковним студијама  који плаћају 
школарину 

- 100 студената на специјалистичким струковним студијама који 
плаћају школарину 

 на следећим студијским програмима: 

 

Студијски програм на основним струковним студијама 

Број студената 

који се 
финансирају 

из буџета 

који 
плаћају 

школарину 

1. Менаџмент малих и средњих предузећа 100 33 

2. Спољнотрговинско пословање и царински менаџмент 100 34 

3. Финансијски менаџмент 100 33 

 

Студијски програм на специјалистичким струковним студијама 
Број студената 

који плаћају школарину 

1. Финансијско пословање 50 

2. Трговинско пословање 50 

 
У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим 
образовањем. Сви кандидати који се уписују на основне струковне студије полажу 
квалификациони испит из два предмета по сопственом избору од 4 понуђена: 

- ЕКОНОМИЈА 
- МАТЕМАТИКА 
- СОЦИОЛОГИЈА 
- ЕКОНОМИКА 

 У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је 
завршило високу струковну школу у економској области. Школарина за студенте на 
основним струковним студијама који плаћају школарину износи 50.000,00 динара и 
плаћа се у 5 једнаких рата. Школарина за студенте странце на основним 
струковним студијама износи 1.040 америчких долара, у динарској 
противвредности. Школарина за студенте на специјалистичким струковним 
студијама износи 80.000,00 динара, такође се плаћа у 5 једнаких рата. 
 
Пријављивање кандидата обавиће се од 20. до 30.06.2016. године, полагање 
пријемног испита биће обављено 01.07.2016. године, а упис кандидата вршиће се 
до 10.07.2016. године. 

http://www.ves-pec.edu.rs/
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Висока економска школа струковних студија из Пећи са привременим седиштем у 
Лепосавићу у школској 2016/17 уписује у седишту установе у Лепосавићу студенте 
на  следећим студијским програмима: 

 

Студијски програм на основним струковним студијама 

Број студената 

који се 
финансирају 

из буџета 

који 
плаћају 

школарину 

1. Менаџмент малих и средњих предузећа 100 33 

2. Спољнотрговинско пословање и царински менаџмент 100 34 

3. Финансијски менаџмент 100 33 

 

Студијски програм на специјалистичким струковним студијама 
Број студената 

који плаћају школарину 

1. Финансијско пословање 50 

2. Трговинско пословање 50 

 
У прву годину студија на основним струковним студијама у високошколској 
јединици без својства правног лица у Краљеву, школа уписује 50 студента који 
се школују из буџета Републике Србије. 
У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим 
образовањем. У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати 
лице које је завршило високу струковну колу у економској области. 
Сви кандидати који се уписују на основне струковне студије полажу 
квалификациони испит из два предмета по сопственом избору од 4 понуђена: 

- ЕКОНОМИЈА 
- МАТЕМАТИКА 
- СОЦИОЛОГИЈА 
- ЕКОНОМИКА 

Пријављивање кандидата обавиће се од 20. до 30.06.2016. године, полагање 
пријемног испита биће обављено 01.07.2016. године. Упис кандидата вршиће се 
до 10.07.2016. године. 
Школарина за студенте на основним струковним студијама који плаћају школарину 
износи 50.000,00 динара и плаћа се у 5 једнаких рата. Школарина за студенте 
странце на основним струковним студијама износи 1.040 америчких долара, у 
динарској противвредности. Школарина за студенте на специјалистичким 
струковним студијама износи 80.000,00 динара, такође се плаћа у 5 једнаких рата. 
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