ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
ФАКУЛТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ
СТУДИЈА

Ваљево, фебруар 2017.

На основу члана 82. Закона о високом образовању, члана 46. Статута Здравствених,
правних и пословних студија из Ваљева, Универзитета Сингидунум, Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 14.02.2017. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
ФАКУЛТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ
СТУДИЈА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на акредитоване
студијске програме Факултета здравствених, правних и пословних студија из Ваљева,
Универзитета Сингидунум (у даљем тексту: Факултет), првог и другог степена студија,
ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис и друга питања од значаја за
упис.
Члан 2.
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет
могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета, Правилником о условима и поступку уписа студената
на студијске програме Универзитета Сингидунум (у даљем тексту Правилник
Универзитета) и овим Правилником.
Сенат Универзитета Сингидунум у Београду расписује заједнички јавни конкурс за
упис на све акредитоване студијске програме Универзитета, за све врсте и нивое студија.
Факултет доставља податке неопходне за расписивање конкурса Сенату
Универзитета до 1. марта године у којој се конкурс расписује.
Члан 3.
Лице из члана 2. овог Правилника може да се упише на студијски програм ако се
пријавило на јавни конкурс и ако оствари број бодова који му обезбеђује место на ранг
листи пријављених кандидата које је у оквиру броја утврђеног за упис на студијски
програм.
Члан 4.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству,
може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска, односно
високошколска исправа у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета.

Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у Републици
Српској не подлеже поступку признавања стране школске, односно високошколске
установе и може се уписати на студије под истим условима као и држављани Републике
Србије.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у Црној Гори за
време постојања државне заједнице Србије и Црне Горе не подлеже поступку признавања
стране школске, односно високошколске установе и може се уписати на студије под истим
условима као и држављани Републике Србије.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у бившим
југословенским републикама за време постојања СФРЈ не подлеже поступку признавања
стране школске, односно високошколске установе и може се уписати на студије под истим
условима као и држављани Републике Србије.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству
може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање
стране 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 извршен.
Члан 5.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин, ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са
Статутом Универзитета и Факултета.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије
одређено.
УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Услови уписа у I годину основних академских студија
Члан 6.
У прву годину основних академских студија које реализује Факултет може да се
упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
Члан 7.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се
на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању четворогодишњем трајању,

успеха на матури и резултата постигнутих на пријемном испиту према мерилима
утврђеним Правилником Универзитета, односно овим Правилником.
Пријемни испит и мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Члан 8.
Кандидат који конкурише на студије првог степена – пријемни испит се обавља у
форми теста или интервјуа у зависности од студијског програма на српском језику.
Факултет организује пријемни испит независно од броја пријављених кандидата за
упис у прву годину основних студија.
Члан 9.
Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен
њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис
на студијски програм у складу са објективним могућностима Факултета.
Члан 10.
Кандидати пријављени за пријемни испит имају могућност избора термина за
полагање пријемног испита, према распореду објављеном на сајту Факултета, у оквиру
апликације за пријаву за упис.
Кандидат на пријемни испит доноси идентификациони документ – важећу личну
карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата.
Кандидат чији идентитет није утврђен и кандидат који је закаснио на почетак полагања не
може приступити полагању пријемног испита.
Члан 11.
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.
Члан 12.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у
сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи
највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две
децимале.
Члан 13.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60. Кандидат је положио
пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном
испиту освоји најмање 15 бодова.

Члан 14.
Полагање пријемног испита спроводи Комисија за полагање пријемног испита са
студентском службом.
Пријемни испит се састоји од тестирања из кога кандидат може освојити 60 бодова.
Кандидат добија тест од 30 питања која се бодују по два бода тако да укупно може
освојити 60 бодова и то:
За студијски програм Пословна економија питања су из области опште културе и
информисаности и економије.
За студијски програм Пословно право питања су из области опште културе и
информисаности и права.
За студијски програм Пословни софтверски системи питања су из области опште
културе и информисаности и информатике.
За студијски програм Туризам и хотелијерство питања су из области опште културе
и информисаности и туризма.
За студијски програм Сестринство кандидат добија тест од 60 питања која су из
области опште културе и информисаности и биологије и која се бодују по један бод.
Ранг листа
Члан 15.
Редослед кандидата за упис у I годину основних студија на ранг листи утврђује се
на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, успеха на матури и резултата
постигнутог на пријемном испиту, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100
бодова.
Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата који су положили пријемни
испит. За тачност података из ранг листе Факултета одговоран је Декан.
Високошколска установа уписује под наведеним условима и кандидате који су
завршили међународно признату матуру (International Baccalaurate Diploma Programme i
dr.).
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од
објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за
упис кандидата Факултета, на чији предлог Декан доноси Решење по приговору у року од
24 сата од пријема приговора.
Факултет објављује коначну ранг листу пријављених кандидата на интернет
страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Члан 16.
Право уписа у I годину основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг
листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
Члан 17.
Кандидат се уписује на студијски програм у статусу студента који сам финансира
студије (статус самофинансирајућег студента).
Члан 18.
Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, по
основама и критеријумима утврђеним овим Правилником, имају исти број бодова,
предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У
случају да кандидати имају исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај
кандидат који има већу просечну оцену из средње школе.
Члан 19.
Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, а нису
приступили пријемном испиту или су удаљени са полагања пријемног испита, немају
право на упис.
Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата
Члан 20.
Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата на Факултету
спроводи Комисија за упис кандидата, коју на предлог Декана именује Наставно-научно
веће Факултета. Председник Комисије је Продекан за наставу.
Члан 21.





Комисија за упис кандидата:
организује полагање пријемног испита у сарадњи са Службом за студентска питања
Факултета и дежурним лицима;
припрема испитна питања за тестирање, које непосредно пре полагања пријемног
испита доставља дежурним лицима и Комисији за преглед и оцену пријемног
испита;
саставља ранг листе пријављених кандидата;
подноси извештај Наставно-научном већу Факултета о резултатима конкурса за
упис.

Члан 22.
Дежурна лица на пријемном испиту и Комисију за преглед и оцену пријемног
испита на предлог Продекана за наставу именује Наставно-научно веће Факултета.
Њиховим радом руководи Продекан за наставу. Сам пријемни испит обавља дежурни
професор који вреднује освојене поене и уноси их у Записник са пријемног.
Члан 23.





Дежурно лице на пријемном испиту обавезно је да:
пре поделе испитних теза и тестова, на основу докумената за идентификацију –
важеће личне карте или пасоша, утврди идентитет кандидата;
упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне, да у току трајања пријемног
испита није дозвољено напуштање просторије, комуникација са другим
кандидатима, преписивање, коришћење унапред припремљених материјала,
електронских помагала и слично;
прочита детаљно упутство за рад и да одговори на сва питања кандидата пре
почетка полагања пријемног испита.

Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на
пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за
пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита.
Члан 24.
Кандидат који је испунио услове за упис на прву годину студија Факултета,
подноси одређену документацију и потписује уговор.

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Услови уписа кандидата на мастер академске студије
Члан 25.
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши
најмање 240 ЕСПБ бодова – уписује мастер студије у једногодишњем трајању, чиме стиче
још 60 ЕСПБбодова.

Члан 26.
Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана
ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписа на мастер академске
студије под условима и на начин прописан Правилником Универзитета и овим
Правилником и то лица која имају стечено високо академско образовање у трајању од
најмање осам семестара имају право да упишу мастер студије у обиму од најмање 60
ЕСПБ бодова;
Члан 27.
Студијским програмом, односно одлуком Наставно-научног већа Факултета
утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на
одређеном студијском програму.
Члан 28.
Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су започели мастер
студирање на другим високошколским установама. Подударност наставних програма и
положених испита са наставним програмом мастер академских студија Факултета утврђује
стручна Комисија или руководилац студијског програма одговарајућег мастер програма. О
испуњености услова за упис на студијски програм кандидата, на предлог руководиоца
студијског програма, решење доноси декан.
Решењем се утврђује број ЕСПБ који се признају, број бодова које кандидат треба
да оствари уписом у одговарајућу годину студија, као и предмете које треба да положи.
Право уписа имају и лица која су завршила основне академске студије првог
степена које нису сродне са студијским програмима наведеним у члану 27. овог
Правилника. Уколико не постоји подударност наставних програма других
високообразовних институција са наставним програмом основних академских студија
Факултета, лице се може уписати на мастер академске студије.
О испуњености услова за упис на студијски програм кандидата из става 3, на
предлог руководиоца студијског програма, и на основу извештаја комисије, Решење
доноси декан. Решењем се наводи број ЕСПБ који се признају, број бодова које кандидат
треба да оствари уписом у одговарајућу годину студија, као и предмете које треба да
положи.
Члан 29.
Редослед кандидата за упис у I годину мастер академских студија утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на основним академском студијама првог степена,
дужине студирања на основним академским студијама и резултата постигнутих на
пријемном испиту који обавља продекан или руководилац студијског програма на мастер
акедемским студијама одговарајућег студијског програма у форми интервјуа на српском
језику.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Члан 30.
Редослед кандидата за упис на други степен студија, утврђује се на основу просечне
оцене остварене на претходним студијама и дужине трајања студија, односно студирања и
спроведеног интервјуа.
Број остварених бодова израчунава се на следећи начин: дужина трајања студија,
односно студирања, као и просечна оцена, рачунају заокруживањем на две децимале и
може се остварити максимално 40 бодова а интервју се вреднује са максимално 10 бодова.
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 31.
Комисија за упис кандидата саставља прелиминарну ранг листу пријављених
кандидата и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је
утврђен конкурсом.
Члан 32.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом
или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе
на Факултету. Приговор се подноси Комисији за упис кандидата, на чији предлог декан
Факултета доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Члан 33.
Факултет утврђује ранг листу пријављених кандидата и објављује је на огласној
табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.
Факултет објављује коначну ранг листу пријављених кандидата на интернет
страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.
Члан 34.
Право уписа стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја
утврђеног за упис кандидата.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у
конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по
коначној ранг листи.

Члан 35.
Са кандидатом који је испунио услове за упис и стекао право да се упише на мастер
академске студије Универзитет закључује уговор, којим се регулишу међусобна права и
обавезе.
УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БЕЗ БЕЗ
ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЛИ СА ДРУГЕ САМОСТАЛНЕ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 36.
На основне академске студије без полагања пријемног испита може се уписати
кандидат:
1. који има стечено високо образовање на студијама првог степена,
2. студент основних студија друге високошколске установе или другог студијског
програма у оквиру Универзитета,
3. коме је престао статус студента у складу са Законом о високом образовању.
Лица из става 1. овог члана не убрајају се у одобрени број студената за одређени
студијски програм.
Члан 37.
На основне академске студије без полагања пријемног испита може се уписати лице
које је/било студент друге самосталне високошколске установе под условом:
1. да је савладао део истог или сродног студијског програма;
2. да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека конкурсног рока за упис;
3. да је уз захтев из тачке 2. поднео и захтев за признавање испита, студијски
програм, уверење о положеним испитима са друге високошколске установе.
О испуњености услова за упис одлуку доноси комисија коју доставља Декану
Факултета који доноси решење у којем се наводи број ЕСПБ бодова који се признају, број
бодова који треба да оствари уписом у одговарајућу годину студија, као и предмете које
треба да положи и друге студијске обавезе у наставку студија и стечени статус студента.
УПИС ЛИЦА КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАО СТАТУС СТУДЕНТА
Члан 38.
Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под
условом:
1. да Факултет има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања, и

2. да се студент упише на студијски програм који се реализује у време поновног
стицања статуса студента, при чему се примењује исти услови за самофинансирање као и
кандидатима који се први пут уписују.
У решењу декана Факултета о одобравању поновног стицања статуса студента
утврђују се испити и извршене друге обавезе које се студенту признају и обавезе студента
у наставку студија.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Члан 40.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на веб сајту Факултета.
Број: I-20/5/2017
Датум: 14.02.2017. године
ДЕКАН
_______________________
Проф. др Бранка Стаматовић Гајић

