На основу одредаба Закона о високом образовању (Сл.гласник РС 76/05), Општих аката
Високе школе за пословну економију и предузетништво у Београду, а у складу са Законом о
заштити података о личности, Наставно-научно веће Високе школе, на седници одржаној дана
20.09.2014. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У БЕОГРАДУ
( пречишћен текст)
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређују услови и начин уписа на студијске програме који се
организују и изводе на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду (у
даљем тексту: Висока школа) и то: поступак пријављивања и уписа на студијски програм;
ближа мерила за утврђивање редоследа на ранг листи; садржај пријемног испита, односно
испита за проверу склоности и способности; начин полагања и мерила за утврђивање
редоследа кандидата за упис; ближи услови и начин уписа без полагања пријемног испита,
односно испита за проверу склоности и способности студената и лица којима је престао статус
студента; поступак остваривања права на упис студената са посебним потребама; 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 Високе школе имају лица која испуне услове
утврђене Законом, Статутом Високе школе, овим Правилником и општим актима Високе школе
којима се регулише начин студирања на сваком студијском програму.
Упис кандидата се врши на основу резултата постигнутих на пријемном испиту, односно
испиту за проверу склоности и способности и општег успеха постигнутог у средњем
образовању.
Сматра се да је лице из става 1. овог члана остварило право на упис уколико се налази
на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.
У остваривању права уписа на студијски програм Високе 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.
Висока школа равномерно укључује у наставно-научни процес све уписане студенте са
посебним потребама.

2.2. Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних
студената
Члан 4.
Држављанин Србије који је претходно школовање или део образовања завршио у иностранству,
може да се упише на студијски програм Високе школе ако му се призна стечена страна школска,
односно високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Високе школе и изврши
ностификацију стечене дипломе.

Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе под истим
условима као и домаћи држављани.
Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као
и остали уписани студенти, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.
Страни држављанин може да упише студијски програм ако пружи доказ о познавању
српског језика на којем се изводи настава Високе школе и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин и лице из става 1. овог члана може условно да се упише на
студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да
захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на
упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни
извршен.
Високошколска јавна исправа стечена у СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Савезној
Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора до 16. јуна 2006.
године и Републици Српској не подлеже поступку признавања стране високошколске исправе.
Јавна исправа из става 7. овог члана производи исто правно дејство као јавна исправа
издата у Републици.
3. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
3.1. Упис на студијски програм
Члан 5.
Висока школа реализује усвојени студијски програм на студијама првог степена:
Студије првог степена - основне академске студије Висока школа за пословну
економију и предузетништво реализује се кроз усвојени студијски програм у складу са
Дозволом за рад број: 612-00-00520/2008-04 од 06.06.2008 године.
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО основних академских студија
У прву годину студија првог степена Високе школе може да се упише лице које има
завршено средње образовање .
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно
испиту за проверу склоности и способности и садржају, мерилима и начину бодовања које
утврђује Наствано-научно веће Високе школе.
Садржај, мерила и начин бодовања објављују се најкасније до 15. априла текуће године
на огласној табли Високе школе.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената
утврђеном одлуком органа Високе школе и одобреном броју студената на студијском програму
датом у дозволи за рад.
3.2. Упис без пријемног испита
Члан 6.
На прву годину студија може се без пријемног испита уписати:



лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена,
студент друге године основних студија друге високошколске установе, односно
Високе школе, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање
60 ЕСПБ бодова на студијском програму на другој високошколској установи са које
прелази,



лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је претходно
положило све прописане испите на првој години студија, односно остварило 60
ЕСПБ бодова, под условима из акта које доноси Веће Високе школе

На вишу годину студија може се уписати студент друге Високе школе, који је стекао
право на упис наредне године студија на Високој школи са које прелази и који је, на основу
признавања положених испита са Високе школе са које долази, у могућности да упише
предмете наредне године студија на Високој школи у вредности најмање 37 бодова.
Лице из става 1. и 2. овог члана не убраја се у одобрени број студената за одређени
студијски програм, датом у дозволи за рад.
Студент друге високошколске установе, не може се уписати на Високу школу, уколико
му је до окончања студијског програма на који је уписан остало 60 или мање бодова.
Директор Високе школе, одлучује о признавању положених испита, односно ЕСПБ
бодова.
Лице из става 1. овог члана доставља:



писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис у наредну
школску годину,
захтев за признавање испита, студијски програм, наставне планове предмета из
студијског програма, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио накнаду
за признавање испита.
3.3. Начин бодовања

Члан 7.
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по
основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
Општи успех кандидата из средње школе израчунава се на основу сабирања просечних
оцена свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножених са 2 (два). У
укупном збиру школски успех се вреднује до 40% бодова, а може бити у распону између 16 и 40
бодова.
Успех на класификационом испиту вреднује се до 60% бодова, односно од 0-60 бодова у
складу са мерилима и критеријумима из члана 2. овог Правилника. Кандидат
мора освојити најмање 51% бодова на квалификационом испиту, односно најмање 30,6
бодова.
3.4. Начин уписа
Члан 8.
Упис на прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.
Савет Високе школе расписује заједнички конкурс за упис на све акредитоване студијске
програме које реализују Високој школи у његовом саставу.
Конкурс садржи:број студената за сваки студијски програм на Високој школи, услове
уписа, мерила за утврђивање редоследа, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине.
Поред елемената наведених у ставу 3. овог члана конкурс садржи рокове за
спровођење појединих радњи у првом, односно другом конкурсном року уколико у првом року
није уписан број студената утврђен у складу са прописима .
Поступак уписа спроводи Комисија за упис.

Надлежност Комисије и осталих комисија у поступку спровођења пријемног испита регулисани
су посебним општим актом Високом школом-Правилником о организацији и спровођењу
пријемног испита.
4. ПОСТУПАК УПИСА КАНДИДАТА
Члан 9.
Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих копија документа, подноси:
 оригинале докумената,
 један образац ШВ-20,
 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа,
 по потреби и друге доказе.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право
на упис.
У случајевима из става 2. овог члана, уместо кандидата који не изврши упис у
предвиђеном року, позива се за упис следећи кандидат према утврђеном редоследу.
Члан 10.
Студент закључује са Високом школом уговор о студирању, којим су утврђена
међусобна права и обавезе, као и висина школарине и начин њеног плаћања, која ће се
усклађивати периодично у складу са растом трошкова на мало у наредном периоду.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења од стране Наставно-научног
већа Високе школе,са којим даном престаје да важи Правилник о упису студената на студије
првог степена бр.А-61-3/08 од 30.09.2008. године.
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