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Влада Републике Србије донела  је 29.08.2019. године Одлуку о изменама 
Одлуке о броју студената за упис у I годину студијских програма основних 
струковних студија који се финансирају из буџета РС за академије и 
високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у шк. 
2019/20. години број 612-8597/2019. 
Предметном Одлуком измењен је број студената који се могу уписати на 
терет буџета у прву годину студија у ВИПОС-у, утолико што се првобитно 
утврђен број од 133 студента (одлука Владе РС бр. 612-4979/2019 од 
23.05.2019. године) СМАЊУЈЕ на 75 студената и још по 1 кандидат 
припадник ромске националности, кандидат са инвалидитетом и 
држављанин РС који је у шк. 2018/19. завршио/ла средњу школу у 
иностранству.  
 
На основу задржаног права за измене Конкурса, а на основу Одлуке Владе РС о измени 
Одлуке о броју студената за упис у I годину студијских програма основних струковних 
студија који се финансирају из буџета РС за академије и високе школе струковних студија 
чији је оснивач Република Србија у шк. 2019/20. години број 612-8597/2019, Висока пословна 
школа струковних студија Ваљево извршила је измену Конкурса објављеног на сајту 
установе дана 18.06.2019. 
 
Пречишћен текст Конкурса гласи: 
 
На основу члана 9., 97., 98., 99. и 100. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 
88/2017, 27/2018 – др закон и 73/2018) и Одлуке Владе РС о измени Одлуке о броју студената за упис 
у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета РС за 
академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/20. 
години бр. 612 -8597/2019 од 29.08.2019. године, члана 126., 127. и 129. Статута Школе бр. 651/1 од 
20.11.2018. године, члана 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. и 24. Правилника о студијама 
бр. 629/3 од 14.11.2018. године и Стручног упутства за спровођење уписа у прву годину студијских 
програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач 
Република Србија за шк. 2019/20. годину (објављено у “Сл. гл. РС“, бр. 36 од 24.05.2019. године), 
директор Високе пословне школе струковних студија Ваљево (у даљем тексту: ШКОЛА), на предлог 
и по овлашћењу Наставно-стручног већа  у складу са Одлуком бр. 129/2 од 01.03.2019. године, 
објављује 

 

 

 



К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину основних струковних студија 
у Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву,  

чији је оснивач Република, у школској 2019/20. години 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. На основу Одлуке Наставно стручног већа бр. 129/1 од 01.03.2019. године и Одлуке Савета бр. 
185/1 од 26.03.2019. године, Висока пословна школа струковних студија Ваљево, утврђује број 
студената за упис у прву годину основних струковних студија у шк. 2019/20. години и висину 
школарине за студијске програме Пословна економија/класичне студије са модулима: Финансије, 
банкарство и осигурање; Рачуноводство, ревизија и порези; Маркетинг, трговина и туризам и 
Агроекономија и рурални развој и Пословна информатика/ класичне студије, а на основу Уверења о 
акредитацији бр.  612-00-03387/2016-06 од 07.07.2017. године и Одлуке Наставно стручног већа бр. 
129/1 од 01.03.2019. године, утврђује и број студената на студијском програму Пословна 
економија/даљинске студије са два модула: Финансије, банкарство и осигурање и Маркетинг и 
трговина и Пословна информатика/даљинске студије (Решење о допуни дозволе за рад 612-00-
00038/2015-04 од 21.01.2015. године). 

Школа може уписати студенте у статусу студента чије се студије финансирају из буџета највише до 
броја утврђеног одлуком Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије, за високошколске 
установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/20. години.  

У оквиру непопуњеног утврђеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за одређени 
студијски програм, Школа може на тај програм уписати студенте који су се квалификовали за упис на 
студије у статусу студента који сам финансира студије. 

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се 
студије финансирају из буџета само једанпут. 

Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних буџетских 
места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама, број буџетских места за држављане 
Републике Србије који су у школској 2018/19. години стекли страну средњошколску исправу, у 
складу са одлуком Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити 
већи од броја студената утврђеног дозволом за рад високошколске установе – Школе.  

2. У прву годину основних струковних студија Високе пословне школе струковних студија (у даљем 
тексту: ШКОЛА) које по програму трају три године, може се, сходно члану 147. Закона о високом 
образовању, уписати лице које има средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању, односно кандидат коме је нострификована диплома о завршеном средњем образовању и 
који је постигао одговарајући успех на пријемном испиту.  

3. Упис лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине 
 
 Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица која су 
припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са Програмом афирмативне мере уписа 
лица са инвалидитетом, Смерницама за прилагођавање пријемног испита особама са 
инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са 
инвалидитетом, односно у складу са Програмом уписа студената припадника ромске националне 
мањине. 



 Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и смештај у 
складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 
27/18 – др. закон и 10/19) и Конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици 
Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2019/2020. годину. 
 
4. Упис држављана Републике Србије који су у шк. 2018/19. години стекли страну 
средњошколску исправу    
 
Држављанин Републике Србије који је у шк. 2018/19. години средњу школу завршио у иностранству, 
односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у 
средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку 
нострификације.  

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру 
буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у шк. 2018/19. 
години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року. 

Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу 
студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије 
финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију кандидата. (један кандидат) 

Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) 
да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев 
за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину 
студија и у првом уписном року.  

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном 
року ШКОЛИ доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за 
стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Programme). 

Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у 
првом уписном року у оквиру броја основних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру 
броја самофинансирајућих места, ШКОЛА може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу 
да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске 
исправе.   

Приликом уписа, кандидати су дужни да ШКОЛИ поднесу наведена документа и следеће доказе: 
    - да су здравствено осигурани за школску годину у коју се уписују, 
    - да владају српским језиком, што доказују уверењем овлашћене инситуције, а уколико немају то 
уверење, провера да ли владају српским језиком биће спроведена од стране Комисије Школе. 
 

5. УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА 

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2019/20. години, може 
уписати прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и 
право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. 

Суседне земље у смислу Стручног упутства Министарства („Сл. гл. РС“, бр. 36/2019) су: Република 
Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, 
Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.  



Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије ове ШКОЛЕ кандидат 
подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве на сајту 
ВИПОС-а www.vipos.edu.rs)  

6. УПИС ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ЈАВНУ ИСПРАВУ О СТЕЧЕНОМ СРЕДЊЕМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција о томе, односно 
архивска грађа уништена или је нестала, уместо јавне исправе о стеченом средњем образовању 
подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси Основни суд у 
ванпарничном поступку у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/2017 и 27/18 – др. закон). 

7. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике 
Србије у погледу претходног образовања, на начин уређен Законом о високом образовању („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18) и Статутом и Правилником о студијама Школе. 

8. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У СТАТУСУ МИГРАНАТА/ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА 

Страни држављанин у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под 
истим условима као и држављанин Републике Србије.  

9. ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА  

 Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит. На пријемном испиту проверавају се 
знања, склоности и способности које одговарају природи студијског програма. 
 
Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија обавља се према резултату 
постигнутом на пријемном  испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. 
Ранг-листе се сачињавају према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним мерилима. 
Кандидат може освојити највише 100 поена. 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена сваког разреда средње 
школе заокружених на две децимале који се множи са два, тако да кандидат са четворогодишњим 
средњим образовањем може остварити најмање 16, а највише 40 поена, а кандидат са трогодишњим 
средњим образовањем може остварити најмање 12, а највише 30 поена.  
 Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 поена. 
 
Висока пословна школа струковних студија Ваљево, утврђује ранг-листу свих кандидата са укупним 
бројем поена стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Место на ранг-листи и 
број укупно постигнутих поена одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних 
студија. У случају када кандидати имају исти број поена по наведеним мерилима, предност има 
кандидат који је стекао више поена на пријемном испиту. Ако је и овај број исти, одлуку о њиховом 
редоследу доноси Комисија за спровођење уписа на студије на основу уписног материјала (предмети 
од значаја за студијски програм). 

Кандидат може бити уписан у статусу финансирања из буџета уколико се налази на коначној ранг – 
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 поена. 

 Кандидати који испуњавају овај услов јасно су назначени на ранг – листи. 



Кандидат који плаћа школарину, може бити уписан уколико се на ранг-листи налази до броја 
одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен  Конкурсом  ШКОЛЕ, а има 
најмање 30 поена. 

Кандидат који сматра да редослед кандидата на ранг-листи није утврђен на начин предвиђен 
Конкурсом може поднети приговор директору ШКОЛЕ, у року од 24 сата од дана објављивања 
привремене ранг-листе. 

Директор доноси Одлуку по приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 

Кандидат може изјавити жалбу Савету ШКОЛЕ, у року од 24 сата од пријема решења донетог по 
приговору. Савет ШКОЛЕ решава по жалби у року од 24 сата од њеног пријема. 

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, ШКОЛА утврђује и објављује 
Коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима 
утврђеним  Конкурсом. 

Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата 

Упис ће се вршити искључиво прозивком кандидата према редоследу на ранг – листи како би се 
омогућило да кандидати са бољим резултатима имају предност при избору студијског програма и 
статуса финансирања. 

Заказују се посебни термини за групе кандидата, почев од кандидата са највећим бројем поена, 
односно почев од врха ранг – листе. Групе имају по 50 кандидата. 

Приликом прозивке сваки кандидат може да се изјасни: 

    1/. да уписује студијски програм у статусу финансирања као у својој пријави за конкурс, ако и даље 
постоји слободно такво место, 

    2/. да уписује други студијски програм, односно статус финансирања, за који постоји слободно 
место. Недолазак кандидата у тачно предвиђеном термину, повлачи губљење права првенства у 
избору студијског програма и статуса финансирања. 

Први конкурсни рок  траје од 24. јуна до 12. јула 2019. године, и то: 

-  пријављивање кандидата 24., 25., 26. 27. и 28. јуна 2019. године, 

-  полагање пријемног испита 3. јула 2019. године, према распореду објављеном у ШКОЛИ, 

-  упис примљених кандидата је 9., 10. и 11.  јула 2019. године. 

Све активности везане за други конкурсни рок око формирања ранг-листе и коначне ранг-листе, 
приговора, жалби и уписа примљених кандидата ШКОЛА ће објавити према одредбама Закона о 
високом образовању, Правилника о студијама и овог Конкурса; термини свих активности биће 
објављени на web сајту и огласној табли  ШКОЛЕ. 

Други конкурсни рок ШКОЛА ће огласити до 12. јула 2019. године на исти начин: 

Други конкурсни рок  траје од 2. до 20. септембра 2019. године, и то: 

-  пријављивање кандидата 2., 3., 4., 5. и 6. септембра 2019. године, 

- полагање пријемног испита 11. септембра 2019. године, према распореду објављеном у 
ШКОЛИ, 



-  упис примљених кандидата мора бити завршен до 20. септембра 2019. године. 

Све активности везане за други конкурсни рок око формирања коначне ранг-листе, приговора, жалби 
и  уписа примљених кандидата ШКОЛА ће објавити сходно одредбама Закона о високом образовању 
и Правилника о студијама. Термини ових активности биће објављени на огласној табли и web сајту 
ШКОЛЕ. 

Датуме пријављивања, полагања пријемног испита, објављивања ранг-листе и уписа кандидата 
одређује ШКОЛА у оквиру напред прописаних термина. 

Пријављивање и упис кандидата у прву годину студија, одвијаће се према одредбама Конкурса за 
упис студената у прву годину основних струковних  студија на овој високошколској установи чији је 
оснивач Република за школску 2019/20. годину, према динамици и конкурсним роковима утврђеним 
у овом Конкурсу који ШКОЛА објављује на својој веб страници (www.vipos.edu.rs). 

 
10. АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Упис у прву годину студија 
 

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и 
интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република у шк. 2019/20. 
години могу бити уписани кандидати: 
- корисници колица или лица која се отежано крећу; 
- са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди); 
- са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви); 
- који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија); 
- који имају тешкоће у говору; 
- са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења); и  
- са психолошким или менталним тешкоћама. 
 
Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије ВИПОС-а, кандидат 
подноси и један од следећих докумената: 
- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, 
- решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ; 
- мишљење Интерресорне комисије, 
- препоруку Удружења студената са хендикепом. 
 
Медицинску документацију из претходног става мора издати надлежна здравствена институција и не 
сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити 
на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање 
кандидата.  
ШКОЛА је у обавези да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са 
Законом о заштити података о личности.  
 
2. Упис у ШКОЛУ у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру 
квоте која је одобрена Одлуком Владе за ову афирмативну меру може да оствари студент који је 
положио пријемни испит. 
После завршеног полагања пријемног испита кандидати из претходног става, који су положили 
пријемни испит, рангирају се на посебној ранг листи, са које ШКОЛА уписује највише онолико 
кандидата колико је одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру, односно једног кандидата.   



Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за  редовна буџетска 
места.  
- Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног 
Одлуком Владе РС, на та места ШКОЛА може уписати студенте са основне листе у статусу 
самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити 
већи од броја студената из дозволе за рад односно Уверења о акредитацији. 

Праћење 

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне 
мере у статусу студенaта који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ 
задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.  

ШКОЛА је дужна да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су на основу 
Програма афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из 
буџета. 

Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студента који се 
финансирају из буџета остварују и право на исхрану у студентским ресторанима и смештају у 
студентским домовима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду и годишњим 
конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај 
и исхрану студената.  

11. ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ 

Упис у прву годину студија 

1. Кандидати који желе да у школској 2019/20. години упишу прву годину основних струковних 
студија ове ШКОЛЕ чији је оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа 
припадника ромске националне мањине, приликом подношења пријаве и прописане 
документације на конкурс за упис на студије  установи прилажу следећа документа: 

 изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине (модел изјаве 
објављен на сајту ВИПОС-а  www.vipos.edu.rs ) 

 препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен 
на сајту ВИПОС-а  www.vipos.edu.rs). 

2. Упис у ШКОЛУ на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне 
мањине у оквиру квоте која је одобрена Одлуком Владе за ову афирмативну меру може да 
оствари студент који је положио пријемни испит, односно један кандидат. 
После завршеног полагања пријемног испита, кандидати који су положили пријемни испит 
рангирају се на посебној  ранг листи, са које ШКОЛА уписује највише једног кандидата 
колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Кандидати који се на овај 
начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места. 
 

3. ШКОЛА је у обавези да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у  складу 
са Законом о заштити података о личности.  

 

 



Праћење 

1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма 
афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студента који се 
финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању, не 
рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.  
 
2. ШКОЛА је дужна да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз 
Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из 
буџета. 
 
3. Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске 
националне мањине у статусу студента који се финансирају из буџета имају право на смештај и 
исхрану у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду и годишњим конкурсом за пријем 
студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената.  

Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска 
места.   
 
12. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом које желе да упишу студије у 
оквиру програма афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом 
 
Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис студената у прву годину основних 
и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република, кандидат који 
жели да буде уписан  на основу Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом, 
дужан је да обавести високошколску установу о томе да ли су му потребна прилагођавања за 
полагање пријемног испита и које врсте прилагођавања су потребна, нјакасније 20 дана пре термина 
одређеног за полагање пријемног испита и/или испита за проверу склоности и способности.  
 
Високошколска установа има обавезу да на основу добијених информација, а у складу са 
могућностима којима располаже и у мери у којој је то могуће, прилагоди полагање пријемног испита 
и обезбеди посебне услове, сходно потребама кандидата. 
1. Прилагођавање простора и услова полагања пријемног испита односи се на:  
- обезбеђивање приступачности простора у којем кандидат полаже пријемни испит; 
- обезбеђивање посебне просторије за израду пријемног испита, уколико је то кандидату неопходно; 
- одређивање и обезбеђивање особе која ће асистирати током израде пријемног испита и/или 
присуство персоналног асистента, уколико је то кандидату неопходно;  
- обезбеђивање услова за коришћење асистивне технологије (нпр. дигитрон, лупа, прилагођена 
тастатура, лаптоп и сл.) током пријемног испита, за кандидате који користе асистивне технологије и 
- обезбеђивање потребног времена за полагање пријемног испита (кандидату може бити продужено 
време или распоређено на краће интервале за рад, у договору са кандидатом, уколико је то у интересу 
кандидата). 
 
2. Прилагођавање тестова и другог писаног материјала:  
- за кандидате са сметњама вида – обезбедити тестове на Брајевом писму или са увећаним форматом 
слова и слика (уколико су у средњој школи осмишљени и коришћени неки други начини испитивања, 
исти треба да се користи приликом пријемног испита за тог кандидата, нпр. пратилац који ће читати 
питања или/и уписивати одговоре); 



- за кандидата са сметњама – слуха – уколико је неопходно, обезбедити лице које ће уз употребу 
знаковног језика помоћи кандидату у разумевању захтева из тестова или додатне инструкције дати 
кандидату у писаној форми; 
- за кандидате са сметњама у кретању и коришћењу руку – обезбеђују се помоћна средства (асистивне 
технологије) или лице које ће уместо кандидата уписивати одговоре у тестове и  
- за кандидате са сметњама у читању и писању и разумевању математичких операција – дисграфија, 
дислексија и дискалкулија – високошколска установа обезбеђује лице које ће кандидату помагати у 
разумевању текста и захтева, као и у писању, тако што ће уместо кандидата читати задатке или 
усмено дате одговоре кандидата уписивати у тестове.  
 
3. Прилагођавање других типова задатака  
За израду задатака са практичним делом (нпр. лабораторијска вежба) треба урадити неопходна 
прилагођавања за кандидата или обезбедити алтернативни начин провере знања.    
 
13. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист 
предају фотокопије следећих докумената: 

    - сведочанство свих разреда завршене средње школе у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању, 
    - диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
    - доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, 
    - извод из матичне књиге рођених. 
 
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. 
Пријављени кандидати полажу пријемни испит из два предмета по избору за студијски програм 
Пословна економија, Пословна информатика, Пословна економија – студије на даљину и Пословна 
информатика – студије на даљину и то: 

1.    Основи економије 
2.    Пословна економија 
3.    Информатика 
4.    Општа информисаност 
 
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош. 
Висину накнаде за полагање пријемног испита, који кандидати плаћају на текући-рачун ШКОЛЕ 
број: 840-963666-21, одређује Савет ШКОЛЕ, и иста износи 5.000,00 динара.    
 

Кандидати који стекну право на упис у ШКОЛИ подносе: 

-    оригинална документа: диплому и сва три односно четири сведочанства, 
-    извод из матичне књиге рођених, 
-    два обрасца ШВ-20, 
-    индекс, 
-    две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, 
-    доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте. 
 
 
 



Приликом уписа кандидати плаћају: 

-    накнаду за студентски фонд у износу од 1.500,00 динара и 
-    накнаду за индекс и обрасце ШВ-20 која ће бити накнадно утврђена и објављена. 
 
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају. При утврђивању редоследа 
(ранг листе) кандидата за упис на студије, у обзир се узимају и признају само докази који су у 
ШКОЛИ поднети у року предвиђеном за пријављивање на Конкурс. 
Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву, у прву годину школске 2019/20. године 
уписује укупно 229 студената, и то: 

    -  75 студента који се финансирају из буџета,  
    -  154 студената који плаћају школарину. 
 
   Студијски програми, број кандидата који се може уписати и школарина су: 
 

 

Студијски програми 

Број 
студената 
који се 

финансира 
из буџета 

Број 
студената 

који 
плаћају 

школарину 

 
Укупан број 
студената 

 
Школарина у 
динарима 

Пословна економија/ класичне 
студије 

50 82 132 66.000,00 

Пословна економија/студије на 
даљину 

- 32 32 66.000,00 

Пословна информатика/класичне 
студије 

25 8 33 66.000,00 

Пословна информатика/студије на 
даљину 

- 32 32 66.000,00 

Укупно: 75 154 229  

 
 

У складу са Одлуком о измени Одлуке Владе РС бр. 612-8597/2019 од 29.08.2019. године поред 75 
студената приказаних у табели у шк. 2019/20. годину може се на терет буџета уписати 1 студент 
са инвалидитетом, 1 студент припадник ромске националности и 1 студент – држављанин РС 
који је у шк. 2018/19. години средњу школу завршио у иностранству, што чини укупно 78 
студента који се финансирају из буџета РС.     

Самофинансирајући студент који се определио за предмете, односно број ЕСПБ бодова мањи од 60, а 
најмање 37 ЕСПБ, плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио (и то у 
целини приликом уписа), према вредности ЕСПБ бода од 1.100,00 динара. 

Школарина, за студенте стране држављане износи 900 еур-а у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан уплате. 

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем Конкурса биће доступна на огласној табли ШКОЛЕ и 
интернет страници www.vipos.edu.rs. 



Евентуалне измене Конкурса у погледу термина за подношење пријава и полагање пријемног испита, 
биће објављене на огласној табли ШКОЛЕ и на web сајту. 

ШКОЛА задржава право измене Конкурса на основу Одлука које донесе Конференција академија 
струковних студија, надлежно Министарство или Влада Републике Србије. 

 

Прилог: Обрасци изјава  
 
 
 
 
                                                                                                          Директор ВИПОС-а 
                                                                                                         Др Млађен Вићентић 
 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 


