На пснпву члана 6 Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник РС»,
брпј: 73/2010, члана 26, 27, 28, 29, 30 i 31 . Статута Виспке шкпле за услужни бизнис,
Истпчнп Сарајевп - Спкплац (у даљем тексту: Виспка шкпла), Сенат Виспке шкпле на
сједници пдржанпј 29.11.2012. гпдине дпнип је

ПРАВИЛНИК
П ПРИЈЕМНПМ ИСПИТУ
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилникпм уређују се услпви за упис прве гпдине студија на Виспкпј
шкпли, садржај пријемнпг испита и бпдпваоа ппштег успјеха у средопј шкпли и
резултата на пријемнпм испиту.
Члан 2.
Одлуку п брпју студената за упис прве гпдине студија на Виспкпј шкпли
дпнпси Сенат Виспке шкпле у складу са дпбијенпм сагласнпшћу Министарства
прпсвјете и културе Репубике Српске.
УСЛПВИ ЗА УПИС ПРВЕ ГПДИНЕ
Члан 3.
Прву гпдину студија мпже уписати лице кпје има завршенп средое
четвпрпгпдишое пбразпваое и пплпжи пријемни испит.
Члан 4.
Успјех ппстигнут у средопј шкпли и успјех ппстигнут на пријемнпм испиту
исказују се бпдпвима.
Максималан брпј бпдпва кпји се мпже ппстићи на пснпву врједнпваоа
успјеха ппстигнутпг у средопј шкпли и успјеха ппстигнутпг на пријемнпм испиту је
100.
Максималан брпј бпдпва кпјим се врједнује успјех ппстигнут у средопј
шкпли је 50.
Максималан брпј бпдпва кпјим се врједнује успјех на пријемнпм испиту је
50.
Брпј бпдпва за ппшти успјех се дпбија кад се прпсјечна пцјена, кпју је ученик
ппстигап у тпку средоег пбразпваоа, ппмнпжи са брпјем «10».
Прпсјечна пцјена се дпбија такп штп се збир прпсјечних пцјена за сваки
разред дијели са брпјем завршених разреда.

Брпј бпдпва за успјех на пријемнпм испиту се израчунава такп штп се брпј
тачних пдгпвпра на 25 питаоа ппмнпжи са брпјем «2».
КПНКУРС
Члан 5.
Кпнкурс за упис студената на Виспку шкплу, на пснпву пдлуке Сената,
пбјављује директпр Виспке шкпле, пп правилу дп 15. јуна, пднпснп, пп дпбијаоу
сагласнпсти за уписну квпту за наредну академску гпдину, пд стране Министарства
прпсвјете и културе РС.
Акп се у првпм уписнпм рпку не упише брпј студената утврђен уписним
квптпм, на пснпву пдлуке Сената, директпр Виспке шкпле пбјављује нпви кпнкурс
дп 31. августа.
Текст кпнкурса садржи све елементе прпписане Закпнпм п виспкпм
пбразпваоу, трпгпдишое и четвпрпгпдишое студијске прпграме за упис,
дпкументацију кпја се ппднпси уз пријаву, рпк за ппднпшеое пријаве, рпк за
пплагаое пријемнпг испита, и елементе пријемнпг испита.
Висина накнаде за пријемни испит утврђена је Правилима п висини накнаде
за студираое и цијени услуга.
Члан 6.
Уз пријаву на кпнкурс кандидати ппднпсе:
 диплпма п завршенпј средопј шкпли,
 свједпчанствп за све разреде из средое шкпле,
 извпд из матичне коиге рпђених,
 пријавни лист и
 двије фптпграфије.
Члан 7.
Ппсле истека рпка за ппднпшеое пријава на кпнкурс студентска служба
Виспке шкпле сачиоава списак кандидата кпји испуоавају услпве кпнкурса и
пбјављује га на пгласнпј табли Виспке шкпле нареднпг дана пд дана истека рпка.
Кандидат кпји сматра да ппдаци унијети у списак нису тачни, има правп да
ппднесе пригпвпр секретару Виспке шкпле у рпку пд 24 часа пд часа пбјављиваоа
списка на пгласнпј табли.
Кандидати се стављају на списак према брпју бпдпва кпји су ппстигли на
пснпву успјеха у средоем пбразпваоу.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Члан 8.
Пријемни испит се састпји пд теста ппштег знаоа и теста ппсебних
склпнпсти пп прпграму средое шкпле.

Термин и мјестп пплагаоа пријемнпг испита пбјављује се на пгласнпј табли
Виспке шкпле.
Кандидати су дужни да дпђу најкасније 30 минута прије ппчетка пријемнпг
испита.
Члан 9.
Пријемни испит се пплаже у писанпм пблику и траје најдуже два сата.
Пријемни испит мпже пплагати самп кандидат кпји има личну карту или
паспш, пптврду п пријави на кпнкурс пвјерену приликпм ппднпшеоа дпкумената и
хемијску плпвку.
Пп завршетку идентификације, личну карту или паспш кандидат је дужан да
склпни са стпла, такп да на стплу пстане самп хемијска плпвка и пптврда п пријави.
Члан 10.
Тест за пријемни испит кандидат дпбија пд дежурнпг на пријемнпм испиту.
Члан 11.
На пријемнпм испиту је забраоенп кпришћеое билп каквих ппмагала.
За вријеме пријемнпг није дпзвпљенп пушеое .
На пријемни испит се не мпгу унпсити спкпви, сендвичи, чпкплада нити
друга храна.
У прпстприју у кпјпј се пплаже пријемни испит се не мпже унијети мпбилни
телефпн, таблет, рачунар и сл.
Члан 12.
На првпј страни теста за пријемни испит кандидат уписује личне ппдатке.
Ппсле ппдјеле теста забраоен је разгпвпр кандидата.
Кандидат кпји прекрши правила ппнашаоа на пријемнпм испиту удаљава се
са испита.
Члан 13.
О ппчетку пријемнпг испита и прптеклпм времену кандидате пбавјештава
дежурни у сали.
Члан 14.
Одлукпм Сената, директпр Виспке шкпле пбразује Кпмисију из реда
наставника и сарадника Виспке шкпле за пцјену резултата пријемнпг испита.
Члан 15.
Пријемни испит је пплпжип пнај кандидат кпји псвпји минималнп 30%
предвиђених бпдпва.

Члан 16.
Кпмисија бпдује тест пријемнпг испита и утврђује ранг листу кандидата на
пснпву резултата на пријемнпм испиту и резултата ппстигнутих у средоем
пбразпваоу.
Кпмисија је дужна да утврди ранг листу кандидата у рпку пд 24 сата пд дана
пдржаваоа пријемнпг испита.
Члан 17.
Ранг листа кандидата за упис се пбјављује на пгласнпј табли Виспке шкпле.
Члан 18.
Кандидат кпји је учествпвап на кпнкурсу има правп на пригпвпр на
регуларнпст кпнкурса, регуларнпст пријемнпг испита и на ранг листу, директпру
Виспке шкпле у рпку пд 3 дана пд дана пбјављиваоа ранг листе на пгласнпј табли
Виспке шкпле.
Директпр Виспке шкпле је дужан да пдлучи п пригпвпру у рпку пд 24 часа пд
часа дпстављаоа пригпвпра.
Кандидат незадпвпљан пдлукпм директпра има правп жалбе Сенату Виспке
шкпле у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа пдлуке директпра.
Сенат Виспке шкпле је дужан да пдлучи п жалби учесника кпнкурса у рпку
пд два дана пд дана дпстављаоа жалбе.
УПИС
Члан 19.
Кандидат кпји стекне правп на упис ппднпси:
 уписни лист;
 два ШВ пбрасца;
 пријавни семестрални лист и
 пптписан угпвпр п студираоу.
Члан 20.
Ппсле завршенпг уписа, кандидати кпји нису уписани дужни су да ппдигну
свпја дпкумента.
ППСЕБАН НАЧИН ППЛАГАОА ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА
Члан 21.
Кандидати са ппсебним пптребама имају правп да пријемни испит пплажу
на начин и у вријеме прилагпђенп оихпвим мпгућнпстима.
Пријемни испит за пве кандидате припремиће Кпмисија за пријемни испит.

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј
табли Виспке шкпле.

Брпј:
Дана:

Предсједник Сената

