На основу чл. 82. и 85. Закона о високом образовању Р. Србије, чл. 128. Статута
Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију из Београда
(у даљем тексту: Висока школа), Наставно веће Високе школе, на седници
одржаној дана 29. децембра 2007. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
1. Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником се уређују услови и начин уписа на студијске програме који се
организују и изводе на Високој школи 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
2.1. 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.

Школа равномерно укључује у наставно-научни процес све уписане студенте са
посебним потребама.
2.2. 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 нострификација 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 буде уписан на студијским програмима и да у
догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи
настава на Високој школи 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
3.1. Упис на студијски програм
Члан 4.
У прву годину студија Високе школе може да се упише лице које има средње
образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу по завршетку средње школе у четворогодишњем
трајању, полажу пријемни испит из цртања, сликања и познавања православне вере.
Кандидати са трогодишњим средњошколским образовањем полажу пријемни испит
из цртања, сликања и познавања православне вере и диференцијални испит по

посебном програму Високе школе: Српски језик и Историја по гимназијском
средњошколском плану и програму.
3.2. Упис без пријемног испита
Члан 5.
На прву годину студија може се без пријемног испита уписати – после одлуке
Комисије:
лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена,
уз обавезно показивање мапе са радовима,
лице које прелази са друге високошколске установе, уз обавезно показивање мапе
са радовима.
На другу годину студија може се уписати студент друге високошколске установе,
уз обавезно показивање мапе са радовима, коме се могу признати најмање 4 испита.
На трећу годину студија може се уписати студент друге високошколске установе,
уз обавезно показивање мапе са радовима, коме се могу признати најмање 8 испита.
Признавање испита врши Комисија за признавање испита на основу Статута
Високе школе и Правилника о признавању испита.
3.3. Начин бодовања
Члан 6.
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.
Општи успех кандидата из средње школе израчунава се на основу сабирања
просечних оцена свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду,
помножених са 2 (два). У укупном збиру школски успех се вреднује до 40% бодова,
а може бити у распону између 16 и 40 бодова.
За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у
двоструком износу.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Успех на пријемном испиту бодује се са највише 60 бодова.
Висока школа утврђује јединствену ранг листу за сваки студијски програм.

Минималан укупно постигнут број бодова кандидата које се рангирају је 51.
Редослед – ранг листу сачињава Комисија за пријемни коју формира Директор на
седници Већа. Место на једниственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова
одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.
3.4. Начин уписа
Члан 7.
Упис на прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.
Савет Високе школе расписује заједнички јавни конкурс за упис на све
акредитоване студијске програме које Висока школа реализује.
Конкурс садржи: број студената за сваки студијски програм, услове уписа, мерила
за утврђивање редоследа, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине.
Поред елемената наведених у ставу 3. овог члана конкурс садржи рокове за
спровођење појединих радњи у конкурсном року.
Поступак уписа спроводи Комисија за пријемни.
Надлежност Комисије и осталих комисија у поступку спровођења пријемног
испита регулисани су посебним општим актом Високе школе – Правилником о
организацији и спровођењу пријемног испита.
4. Поступак уписа кандидата
Члан 8.
Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих копија документа,
подноси:
оригинале докумената који су предати пре пријемног испита,
два обрасца ШВ-20,
две фотографије,
доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа,
по потреби и друге доказе.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи
право на упис.
У случајевима из става 2. овог члана, уместо кандидата који не изврши упис у
предвиђеном року, позива се за упис следећи кандидат према утврђеном редоследу.
Члан 9.
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 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења од стране Наставноживописачког већа Високе школе.
У Београду,
29. децембра 2007. године
Председник Савета
Епископ Јован

