На основу члана 85. ставови 1. и 3. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС», број: 76/2005, члана 19. Статута Високе школе модерног бизниса у
Београду (у даљем тексту: Висока школа) Савет Високе школе, на седници
одржаној 24.10.2008. године., донео је:

ПРАВИЛНИК
О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови за упис прве године основних академских
студија на Високој школи модерног бизниса у Београду, поступак полагања
пријемног испита и вредновање резултата постигнутих у средњој школи, на
пријемном испиту и на општој матури.
Члан 2.
Одлуку о броју студената за упис прве године основних академских студија на
Високој школи доноси Савет Високе школе у складу са бројем утврђеним у
дозволи за рад Високе школе.
УСЛОВИ ЗА УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ
Члан 3.
Прву годину основних академских студија може уписати лице са завршеном
средњим образовањем, ако положи пријемни испит или је положило општу
матуру.
Члан 4.
Успех постигнут у средњој школи, општој матури и успех постигнут на пријемном
испиту исказују се бодовима.
Максималан број бодова који се може постићи на основу вредновања успеха
постигнутог у средњој школи, општој матури и успеха постигнутог на пријемном
испиту је 100.
Максималан број бодова којим се вреднује успех постигнут у средњој школи је 40.
Максималан број бодова којим се вреднује успех на пријемном испиту и општој
матури је 60.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у
свим разредима помножен са 2, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.
Кандидати који су завршили средњу школу и положили општу матуру ослобађају
се полагања пријемног испита и уместо испита вреднују им се резултати
постигнути на општој матури, према следећој формули (П -1)x15, где је П просечна
оцена добијена на општој матури. Док надлежно Министарство не дефинише шта
се сматра под општом матуром ова правила се не примењују и сви студенти су
обавезни да полажу пријемни испит.
КОНКУРС
Члан 5.
Конкурс за упис студената на Високу школу објављује директор Високе школе до
31. априла за наредну школску годину.
Ако се у првом уписном року не упише број студената утврђен одлуком Савета
Високе школе, директор Високе школе објављује нови конкурс до 31. августа.
Текст конкурса садржи све елементе прописане Законом о високом образовању,
висину накнаде за пријемни испит, документацију која се подноси уз пријаву, рок
за подношење пријаве, рок за полагање пријемног испита, и предмете из којих се
полаже пријемни испит.
Висину накнаде утврђује Савет Високе школе.
Члан 6.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
-

извод из матичне књиге рођених;
оверену фотокопију сведочанства о завршеном сваком разреду средњег
образовања;
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању; и
доказ о уплати накнаде за пријемни испит.

У пријави на конкурс кандидат наводи групу предмета за полагање пријемног
испита.
Члан 7.
После истека рока за подношење пријава на конкурс Стручна служба Високе школе
сачињава списак кандидата који испуњавају услове конкурса и објављује га на
огласној табли Високе школе наредног дана од дана истека рока.
Кандидат који сматра да подаци унети у списак нису тачни има право да поднесе
приговор секретару Високе школе у року од 24 часа од часа објављивања списка
на огласној табли.

Кандидати се стављају на списак према броју бодова који су постигли на основу
успеха у средњем образовању.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Члан 8.
Пријемни испит за упис на студијски програм «Менаџмент у савременом бизнису»
се полаже из две групе предмета према избору кандидата:
I група: Социологија и Информатика
II група: Општа информисаност и Основе економије.
Термин и место полагања пријемног испита објављује се на огласној табли Високе
школе.
Кандидати су дужни да дођу најкасније 30 минута пре почетка пријемног испита.
Члан 9.
Пријемни испит се полаже писмено и траје најдуже два сата.
Пријемни испит може полагати само кандидат који има личну карту или пасош,
потврду о пријави на конкурс оверену приликом подношења докумената и
хемијску оловку.
По завршетку идентификације личну карту или пасош кандидат је дужан да
склони, тако да на столу има само хемијску оловку и потврду о пријави.
Члан 10.
Текст задатака за пријемни испит кандидат добија од дежурног на пријемном
испиту.
Члан 11.
На пријемном испиту је забрањено коришћење било каквих помагала.
За време пријемног није дозвољено пушење.
На пријемни испит се не могу уносити сокови, сендвичи, чоколада нити друга
храна.
У просторију у којој се полаже пријемни испит се не може унети мобилни телефон.
Члан 12.
На првој страни задатака за пријемни испит кандидат уписује личне податке и
конкурсни број потврде о пријави.
После поделе задатака забрањен је разговор кандидата .
Кандидат који прекрши правила понашања на пријемном испиту удаљава се са
испита.

Члан 13.
О почетку пријемног испита и протеклом времену кандидате обавештава дежурни
у сали.
Члан 14.
За оцену резултата пријемног испита директор Високе школе образује комисију из
реда наставника и сарадника Високе школе.
Успех кандидата на пријемном испиту оцењује се бројем бодова, при чему
кандидат може остварити максимално 60 бодова.
Комисија утврђује ранг листу кандидата на основу резултата на пријемном испиту
и резултата постигнутих у средњем образовању.
Комисија је дужна да утврди ранг листу кандидата у року од 2 дана од дана
одржавања пријемног испита.
Члан 15.
Ранг листа кандидата за упис се објављује на огласној табли Високе школе.
Члан 16.
Кандидат који је учествовао на конкурсу има право приговора на регуларност
конкурса, регуларност пријемног испита и на ранг листу, директору Високе школе
у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли Високе
школе.
Директор Високе школе је дужан да одлучи о приговору у року од 3 дана од дана
достављања приговора.
Кандидат незадовољан одлуком директора има право жалбе Савету Високе школе у
року од три дана од дана достављања одлуке директора.
Савет Високе школе је дужан да одлучи о жалби учесника конкурса у року од два
дана од дана достављања жалбе.
УПИС
Члан 17.
Кандидат који стекне право на упис подноси:
-

два обрасца за упис (налазе се у комплету за упис);
две фотографије формата 6x4 и
доказ о уплати I рате школарине.

Члан 18.
После завршеног уписа, кандидати који нису уписани дужни су да подигну своја
документа.
ПОСЕБАН НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Члан 19.
Кандидати са хендикепом имају право да пријемни испит полажу на начин и у
време прилагођено њиховим могућностима. Пријемни испит за ове кандидате
припремиће Комисија за пријемни испит.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Високе школе.
У Београду, дана 24.10. 2008.године

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:
_____________________
Доц. др Добросав Радовановић

