На основу члана 110. Статута Високе пословне школе струковних студија „Проф. др
Радомир Бојковић“ Крушевац, а везано за члан 98. Закона о високом образовању ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Савет Високе пословне школе
струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу, дана 09.03.2022. године,
усвојио је

КОНКУРС
за упис студената на основне струковне студије
за школску 2022/23. годину
на студијске програме:
- ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ - уписује се
30 студената
- МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ - уписује се
30 студената
- ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - уписује се 30 студената
- ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО - уписује се 30 студената
1. УСЛОВИ УПИСА
У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат који има:
- средње стручно образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању свих
образовних профила,
- положен пријемни испит (Тест општег знања и информисаности).
2. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Упис кандидата се остварује према утврђеним критеријумима који се вреднују и
изражавају у бодовима, у складу са Правилником о упису, у следећем односу:
- општи успех у средњој школи (максимум 40 бодова),
- резултати пријемног испита (максимум 60 бодова).
Коначна ранг листа примљених кандидата је основ за упис кандидата.
3. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
- Предуписни рок почиње 10.03.2022. год. и траје до 18.06.2022. год. Свим кандидатима
који се пријаве на конкурс у предуписном року одобрава се ослобађање од плаћања
уписнине за зимски семестар у висини од 5.000,00 дин. У предуписном року не могу се
комбиновати попуст на плаћање школарине у целости и ослобађање од плаћања
уписнине.
- Пријава на конкурс обављаће се од 20.06.2022. год. до 05.07.2022. год. сваког радног
дана од 8 до 15 часова. Објављивање ранг листе пријављених кандидата - 05.07.2022.
год. на огласној табли школе у 15 часова.
- Пријемни испит одржава се 06.07.2022. год. са почетком у 11 часова, а према
распореду који ће бити истакнут на огласној табли школе.
- Објављивање ранг листе примљених кандидата - 06.07.2022. год. на огласној табли
школе.
- Упис примљених кандидата обавиће се 07.07.2022. и 08.07.2022. год. од 10 до 13
часова.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
Кандидати приликом пријављивања на конкурс достављају следећа документа:
− оверене фотокопије сведочанстава свих разреда завршене средње школе,
− оверену фотокопију дипломe о положеном завршном/матурском испиту,
− фотокопију личнe картe,
− две фотографије формата 3,5х4,5 cm,
− извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
− доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита од 4.000,00 дин.
(уплата се врши на текући рачун 160-14033-75).
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
На пријемном испиту се полаже Тест опшег знања и информисаности.
Испит садржи 30 питања. Сваки тачан одговор на питање носи 2 бода.
Полагање испита је писмено у трајању од 60 минута.
УПИС:
Кандидат при упису уплаћује уписнину у висини од 5.000,00 динара (у оквиру које су
обезбеђени индекс, ШВ обрасци и комплет књига за зимски семестар прве године
студија).
4. НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
Лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед кандидата.
Жалба се у писаном облику подноси директору, преко секретаријата школе, у року од 48
часова од објављивања ранг листе кандидата.
Директор доноси решење по жалби у року од 24 сата по пријему жалбе.
Након одлучивања директора по жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг
листу.
5. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Годишња школарина за основне струковне студије за школску 2022/23. годину износи
800 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.
Плаћање се може вршити у 10 месечних рата.
Висина школарине за стране студенте износи 1500 евра у динарској противвредности по
средњем курсу НБС.
За уплате годишње школарине у целости до краја јула 2022. године одобрава се попуст од
10%.
Председник Савета
___________________
Др Зорица Медић

