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Крушевац, фебруар 2020. Године

На основу одредаба Закона о високом образовању (Сл.гласник РС 88/2017),
Општих аката Високе пословне школе струковних студија „ Проф.др Радомир
Бојковић“ ( у даљем тексту: Школе) а на предлог Наставно-стручног већа Школе ( у
даљем тексту: Већа), на седници одржаној дана 28.02.2020.године, Савет Школе
усвојио је
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ ПРОФ.ДР
РАДОМИР БОЈКОВИЋ“
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о упису студената на студије првог степена Високе пословне
школе струковних студија „ Проф. Др Радомир Бојковић“ ( у даљем тексту:
Правилника) уређују се услови и начин уписа на студијске програме који се организују
и изводе на Школи; поступак пријављивања и уписа на студијске програме; ближа
мерила за утврђивање редоследа на ранг листи; садржај пријемног испита, начин
полагања и мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис; начин остваривања
права на жалбу на остварени број бодова, односно ранг листу, као и друга питања од
значаја за упис.
2. ПРАВО НА УПИС
2.1. Упис
Члан 2.
Право на упис на студијске програме које организује Школа имају лица која
испуне услове утврђене Законом о високом образовању ( у даљем тексту: Законом),
Статутом Школе, овим Правилником.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1.овог
члана под истим условима као и домаћи држављанин у погледу предходног
образовања.
Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје
језик на коме се изводи настава.
Проверу знања српског језика врши посебна комисија састављена од три члана,
коју образује директор Школе и састоји се из два дела, писменог и усменог.
Држављанин Србије који је претходно школовање или део образовања завршио
у иностранству, може да се упише на студијски програм Школе по спроведеном
поступку нострификације у складу са Законом и општим актима Школе.
У остваривању права уписа на студијске програме Школе, кандидати имају
једнака права која не могу бити ограничена по основу пола, расе, брачног стања, боје
коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, социјалног или етничког порекла,
инвалидности или другом сличном основу, положају или околности.

Школа равномерно укључује у наставно-научни процес све уписане студенте са
посебним потребама.
Члан 3.
Упис на студијске програме основних струковних студија обавља се на основу
Конкурса.
На предлог Већа, Школа расписује конкурс за упис на студијске програме
основних струковних студија.
Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис,
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју
плаћају студенти .
Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године.
Члан 4.
Лице које се упише на студијске програме из члана 3. овог Правилника, стиче
статус студента Школе.
Студент се уписује у статусу студента који се сам финансира.
3. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
3.1. Упис на студијски програм
Члан 5.
Школа реализује усвојене студијске програме на студијама првог степена и то:
− ОСС - ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ –
студије на даљину (180 ЕСПБ);
− ОСС – ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (180 ЕСПБ);
− ОСС - ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО ( 180 ЕСПБ);
− ОСС - ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ (
180 ЕСПБ);
− ОСС – МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРУЈСКОМ СИСТЕМУ
(180 ЕСПБ).
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању, успеха на матури, резултати испита за проверу
знања, односно склоности и способности и по потреби на основу успеха на
националним и интернационалним такмичењима.
Школа уписује под условима из става 2 овог члана и кандидате који су завршили
међународно признату матуру ( Inernational Baccalaurate Diploma Programme и др).
Право на упис на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи из
става 2 овог члана рангиран у оквиру броја студената утврђеној у дозволи за рад.

Члан 6.
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице
које има стечено високообразовање на студијама првог степена и лице коме је престао
статус студента у складу са Законом, може се уписати на студије првог степена, под
условима и начин прописан општим актом Школе.
4. УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 7.
Право уписа у прву годину основних струковних студија имају лица са
претходно стеченим средњим образовањем у складу са Законом .
Члан 8.
. Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:
−
−
−
−
−
−

оверене фотокопије сведочанства свих разреда завршене средње школе,
оверену фотокопију дипломe о положеном завршном-матурском испиту,
фотокопију личнe картe,
две фотографије формата 3,5х4,5 цм,
оригинал извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Члан 9

Кандидат за упис на основне струковне студије полаже пријемни испит.
Пријемни испит подразумева полагање Теста општег знања
информисаности.

и

Члан 10
На основу мерила за утврђивање редоследа кандидата утврђених
конкурсом и овим
Правилником, Школа сачињава редослед - ранг листу пријављених кандидата за
сваки студијски програм.
Редослед - ранг листа кандидата за упис на основне струковне студије,
утврђује се применом следећих мерила:
1) општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних
оцена свих разреда помножи са 2, тако да кандидат може остварити најмање 12, а
највише 40 бодова;
2) резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.
Кандидат је положио пријемни испит ако освоји минимум 31 бод.
Право уписа на основне струковне студије стиче кандидат који је на ранг
листи из става 1.

овог члана рангиран у оквиру утврђеног броја студената за упис на студијске
програме.
У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима,
одлуку о њиховом редоследу доноси Комисија за упис.
При утврђивању редоследа - ранг листе кандидата за упис на основне
струковне студије, у обзир се узимају и признају само докази који су Школи поднети
у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
Члан 11
Уколико се на расписан конкурс за упис на основне струковне студије одазове
мањи број кандидата од утврђеног броја биће примљени само они који су положили
пријемни испит.
Уколико неко од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг
листе у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом
до краја листе. Кандидати који остваре право на упис морају да се придржавају
објављеног распореда уписа јер
они кандидати који се налазе иза њих на коначној ранг листи потенцијално имају
могућност уписа.
Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време,
Школа ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати
коначну ранг листу и извршити упис оних кандидата који су „испод црте", све до
попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе кандидата који су
положили пријемни испит.
Члан 12
Конкурс за упис студената спроводи Комисија за упис на основне струковне студије ( у
даљем тексту: Комисија).
Комисију образује директор Школе, и има три члан ( од којих је један председник).
Задатак Комисије је:
− у дане одређене конкурсом, заједно са студентском службом, прима
пријаве и
− документа кандидата за упис;
− учествује у припремама за полагање пријемног испита и саставља спискове
кандидата за тај испит;
− дефинише тест општег знања и информисаности за пријемни испит;
− спроводи пријемни испит и оцењује рад кандидата;
− утврђује укупан број бодова који су кандидати остварили у средњем
образовању и на пријемном испиту, односно редослед - ранг листу кандидата;
− објављује ранг-листу на огласној табли и на сајту Школе;
− даје објашњења кандидатима која се односе на редослед
− ранг листу, као и информације везане за упис кандидата на студије.
Све одлуке Комисија доноси већином гласова.

Члан 13
Учесници конкурса за упис на основне струковне студије могу поднети
приговор
на редослед - ранг листу кандидата, директору Школе, у року од 48 сати од
објављивања ранг листе на огласној табли Школе.
По приговору кандидата директор доноси одлуку у року од три дана од дана
пријема приговора.
Уколико кандидат сматра да су му решењем директора Школе, којим је
одлучено о његовом приговору повређена права Кандидат може поднети жалбу
Савету Школе у року од три дана од дана пријема истог.
Савет Школе решава по жалби у року од 3 дана од дана њеног пријема.
Одлука Савета Школе је коначна.
Члан 14
Студент закључује са Школом уговор о студирању, којим су утврђена
међусобна права и обавезе, као и висина школарине и начин њеног плаћања.
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе
Закона о високом образовању и Статута Школе.
Члан 16.
Измене и допуне овог Правилника обављају се на начин и по поступку
предвиђеном за његово доношење.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Даном ступању на снагу Правилника, престаје да важе одредбе Правилника о упису
де.бр.126/7 22.09.2015.године.
Председник Савета
____________________
Др Зорица Медић

