
 На основу Члана 82. и 85. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 и 

68/2015. у даљем тексту: Закон), чл. 97. Статута Високе школе  за комуникације у 

Београду, Наставно-научно веће Високе школе за комуникације, на седници одржаној 

дана 29.03.2016. године, донело је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ВИСОКЕ  ШКОЛЕ  ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ 

 

 

 

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 комуникације (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 

 

 

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.  

 

 

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству и 

страних студената 

 

 

Члан 3. 

 

 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.  

 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

Упис на студијски програм 

 

Члан 4. 

 

 Висока школа  реализује  усвојени студијски програм другог степена: 

 

  Студије другог степена - мастер академске студије Високе школа за 

комуникације реализују се кроз усвојени студијски програм у складу са издатом 

дозволом за рад.  

 Основне академске студије програм Култура и комуникације у оквиру којих 

постоји модул Култура и модул Комуникације. 

  У прву годину студија другог степена Високе школе  може да се упише лице 

које има завршене студије првог степена са освојених 240 ЕСПБ бодова 

одговарајућег програма. 

 



 Упис  на мастер академске студије студената се обавља у складу са Статутом и, 

Правилником о условима, начину и поступку уписа на други степен академских студија 

Високе школе. 

 Упис  се врши на основу конкурса који расписује Висока школа, а на предлог 

Наставно-научног већа у складу са дозволом за рад. 

 Конкурс се објављује пет месеци пре почетка сваке школске године. 

 У конкурсу се назначује студијски програм за који се  расписује, број студената 

који се примају, услови уписа, износ школарине, као и остала обавештења која се 

односе на услове уписа и студирања, сходно одредбама Закона о високом образовању, 

Статута Високе школе и овог Правилника. 

 Право пријаве на конкурс за упис на  мастер академске студије  имају  студенти 

са завршеним основним академским студијама Високе школе за комуникације у 

Београду, и оствареним најмање 240  ЕСПБ бодова  и истим бројем бодова на  некој од 

сродних високих школа. 

 Право пријаве на конкурс има и лице које је завршило четворогодишње 

академске студије и стекло 240 ЕСПБ бодова.   

 Студенти који имају завршене основне струковне студије, немају право 

директног уписа на дипломске академске  студије. 

 

 

Члан 5. 
 

 Кандидат се пријављује на конкурс и том приликом подноси и предаје 

Студентској служби следећа докумената: 

 -   пријавни лист,  

 -  фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, а 

оригинале на увид,  

 -  фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о 

средњој оцени, а оригинале на увид,  

 -  доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  

по потреби и друге доказе.  

 Кандидат  својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 

конкурисања на дипломске академске студије, као и услове уписа уколико буде 

остварио право на упис. 

 

 

Члан  6. 

 

 Кандидат за упис на студијски програм Култура и комуникације полаже 

пријемни испит. Кандидат који је основне студије завршио на Високој школи за 

комуникације у Београду ослобађа се полагања пријемног испита.  

 За упис на студијски програм утврђује се редослед - ранг листа кандидата. 

 Редослед – ранг листа кандидата за упис утврђује се применом следећих мерила:  

 -  просечна оцена у току претходних студија помножена са два, ако је кандидат 

основне студије завршио на Високој школи за комуникације;  

 -  збир просечне оцене у току претходних студија  и оцене са пријемног испита 

ако је кандидат основне студије завршио на другим високошколским установама на 

сродном студијском програму, односно ако је кандидат полагао један предмет на 

пријемном испиту;  



 -  збир просечне оцене у току претходних студија и просечне оцене са пријемног 

испита, ако је кандидат основне студије завршио на несродном студијском програму, 

односно ако је кандидат полагао два предмета на пријемном испиту. 

 Ранг  листа се израђује под надзором Већа за мастер академске студије Високе 

школе и истиче се на огласној табли и Високој школи дана од дана закључења 

конкурса.  

 Писани  приговор на ранг листу подноси се Већу за мастер студије, у року од 

три дана од истицања ранг листе. Већа за мастер  студије доноси одлуку о приговору у 

року од три дана, а Наставно-научно веће Високе школе доноси коначну ранг листу. 

 

 

 

 

 

4. ПОСТУПАК УПИСА КАНДИДАТА 

 

 

Члан 7. 

 

  

 Кандидат који је остварио право на упис мора се уписати најкасније до истека 

две  седмице од дана истицања ранг листе.  

 Кандидат  који је остварио право на упис подноси: 

 -  два пријавна листа ШВ-20,  

 -  две фотографије формата 3,5х4,5 cm и једну фотографију формата 2,5х2 cm,   

 -  извод из матичне књиге рођених,  

 -  уверење о држављанству,  

 -  оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима 

академских студија и додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о 

средњој оцени,  

 -  доказ о уплаћеној школарини,  

 -  индекс.  

 Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, 

губи право на упис. 

 Висока школа приликом уписа издаје кандидату  индекс којим се доказује статус 

студента. 

 

 

Члан 8. 

 

 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 9. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења од стране Наставно-

научног већа Високе школе. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

Др Бобан Томић 

 


