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Ha предлог Наставно-научног већа Високе школе за пословну економију и предузетништво из 
Београда (у даљем тексту: Школа), Савет Школе је у складу са чланом 39. Статута, на својој 
седници одржаној дана 26.09.2019. године усвојио 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 
за школску 2018/2019. годину 

 
 

Рад Високе школе за пословну економију и предузетништво реализован је у складу са 
годишњим планом рада школе за 2018/2019. годину, који је усвојен 26.09.2018. године.  

Школа је реализовала низ активности као део усписне кампање за упис студената у школску 
2019/2020 годину. Урађене су нове брошуре и рекламни плакати који су подељени на терену. 
Иновиран је информатор о раду, као и сајт школе. Обављени су директни разговори са 
средњошколцима којима је представљена школа и презентовани су им студијски програми. 
Школа и студијски програми представљени су и на неколико ТВ и радио станица, у новинским 
издањима. 

У школској 2018/2019. години, школа је на основу објављеног конкурса у мају 2018. године 
реализовала упис на прву годину основних академских студија и прву годину мастер академских 
студија. Број уписаних студената на све године основних академских студија и све акредитоване 
студијске програме у школској 2018/2019. години дат је табелом 1. 

 
 

Табела 1: Број уписаних студената на основне академске студије у школској 2018/2019. 
години 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Стварно уписани у текућу школску годину 
(2018/19)  

I 
год. 

II год. III год. 
IV 

год. 
збир 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Пословна економија и 
предузетништво - Београд 

47 55 89 - 198 

2. Пословна економија и 
предузетнштво – ВШЈ Чачак 

4 6 2 - 12 

3. Пословна економија и 
предузетнштво – ВШЈ Лозница 

7 14 7 - 28 

4. Пословна економија и 
предузетнштво – ВШЈ 
Јагодина 

2 7 - - 9 

5. Финансије банкарство и 
осигурање - Београд 

142 140 177 440  899 

6. Пословна економија и 
предузетнштво – студије на 
даљину на српском језику 

7 - - - 7 

7. Право - Београд 35 45 44 53 177 
 Укупан број (ОАС) 244 267 319 493 1330 

 
 
 

Број уписаних студената на све године мастер академских студија и све акредитоване 
студијске програме у школској 2018/2019. години дат је табелом 2. 
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Табела 2: Број уписаних студената на мастер академске студије у школској 2018/2019. 
години 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 
Стварно уписани у текућу школску 

годину (2018/19) 
I год II год збир 

МАС - Мастер академске студије 

1. Пословна економија и предузетништво - 
Београд 

12 23 41 

2. Финансије банкарство и осигурање - 
Београд 

120 - 120 

3. Пословна економија и предузетнштво – 
студије на даљину на српском и 
енглеском језику 

6 - 6 

 Укупан број студената (МАС) 138 23 167 
 

 
Укупан број уписаних студената на Високу школу академских студија за пословну 

економију и предузетништво у школској 2018/2019. години дат је табелом 3. 
 

Табела 3: Укупан број уписаних студената у школској 2018/2019. години 
 

 
Укупан број студената ОАС+МАС 

Акредитован број 
студената за упис у 

прву годину 

Стварно уписани у 
текућу школску 

годину (2018/19) - 
збир 

820 1497 

 
Свечани пријем уписаних студената реализован је 1. октобра 2018. године. 

 
У складу са Статутом Школе, настава је реализована у току школске године, почев од 1. 

октобра 2018. године до 30. септембра 2019. године, уз ангажовање наставника према плану рада 
школе за школску 2018/2019. годину. Школска година је реализована кроз два семестра: зимски 
и летњи, а према усвојеном радном каледару за школску 2018/2019. годину.   
 

Настава је у школској 2018/2019. години реализована у складу са планираним распоредом 
одржавања наставе на свим основним и мастер студијским програмима на класичан начин осим 
за студијски програм Пословна економија и предузетнштво – студије на даљину на српском 
језику, на основним студијама и Пословна економија и предузетнштво – студије на даљину на 
српском и енглеском језику, на мастер студијама који су реализовани преко Moodle платформе.  
  
У школској 2018/2019. години, дипломирало је укупно 495 студената на свим програмима 
основних академских студија, а мастер дипломе стекао је укупно 121 студент. Свечано 
уручивање диплома свршеним студентима обављено је 15. маја 2019. године. Преглед броја 
студената који су одбранили дипломске радове на основним академским студијама и мастер 
радове на мастер академским студијама у школској 2018/2019. години дат је табелом 4. 
 

Табела 4: Укупан број студената који су у школској 2018/2019. години стекли дипломе 
 

 Студијски програми 
Број дипломираних 

студената 

Основне 
студије 

Пословна еконимија и предузетништво 78 

Финансије, банкарство, осигурање 365 
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Право 52 

Пословна еконимија и предузетништво - ДЛС 0 

УКУПНО ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  495 

Мастер 
студије 

Пословна еконимија и предузетништво 31 

Финансије, банкарство, осигурање 90 

УКУПНО МАСТЕР СТУДИЈЕ 121 

УКУПНО 616 

 

У оквиру издавачке делатности Школа је објавила 13 уџбеника. 
 

У складу са Статутом школе, Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање 
квалитета и Планом рада, Комисија за обезбеђење квалитета, као стручни орган Већа школе за 
послове праћења и унапређења квалитета, спровела је анкетирање студената у коме су изразили 
свој став у погледу квалитета студијских програма и организације наставе и услова рада на 
школи. Резултати анкетирања су обрађени и разматрани на седницама Комисије за обезбеђење 
квалитета и Наставно већа школе. 

 У школској 2018/2019. години одржано је 8 седница Наставног већа и 3 седнице Савета 
школе. 
 Студентски парламент школе реализовао је планирану активност организовања бруцошке 
вечери студената школе у октобру 2018. године, „Форум младих лидера“ у марту 2019. године и 
апсолвентско вече студената школе у мају 2019. године. 
 

Проф др Јован Живадиновић 
 

______________________ 

 
 


