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 На основу члана 56. и члана 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању  

(“Службени гласник РС”, брoj: 88/17), Савет Високе технолошке школе струковних 

студија-Аранђеловац на седници одржаној 05.04.2018. године,  донео је 

 

 

С Т А Т У Т 

 

ВИСОКЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-АРАНЂЕЛОВАЦ 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

            Висока технолошка школа струковних студија (у даљем тексту: Школа) је 

самостална високошколска Установа која остварује основне струковне, струковне 

Специјалистичке (закључно до 30.09.2019. године) и струковне Мастер студије из 

Природно-математичке, Техничко-технолошке, МТУ и Уметничке области. 

 

Члан 2. 

 

 Овим Статутом се уређује организација Школе, начин рада, управљање, 

руковођење, правила студија, избор у наставна звања, као и друга питања од значаја за 

обављање делатности и рад Школе, у складу са Законом. 

 

Члан 3. 

  

 Назив под којим Школа послује гласи: Висока технолошка школа струковних 

студија-Аранђеловац. 

             Скраћени назив Школе је: Висока школа стр.студија-Аранђеловац.            

 Назив Школе на енглеском језику је: College of Applied Technology Sciences – 

Arandjelovac. 

Скраћени назив на енглеском језику: CATAR 

Седиште школе је Аранђеловац, ул. Јосифа Панчића број 11. 

 Оснивач Школе је Република Србија. 

 

Члан 4. 

Школа има статус високошколске Установа у својству правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом . 

Оснивач Школе је Република Србија. 

У обављању своје делатности средствима која обезбеђује оснивач, Школа у 

правном промету иступа на основу овлашћења из Статута у своје име. 

Када располаже сопственим средствима, Школа у правном промету са трећим  

лицима иступа у своје име и за свој рачун, а за своје обавезе одговора својом имовином 

којом располаже – потпуна одговорност – (П.О). 
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Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Крагујевцу под бројем 

регистарског улошка 1-212-00. 

 Mатични број Школе је 07113528. 

 

Представљање и заступање Школе 

Члан 5. 

 

Школу заступа и представља директор Школе, без ограничења. 

У одсуству директора до 30 дана, Школу заступа и представља заменик директора 

кога директор писмено овласти. 

Директор може овластити заменика, или друго лице за заступање, закључивање 

уговора или предузимање других правних радњи од значаја за делатност Школе. 

Садржај и обим пуномоћја утврђује директор. 

Заступник је дужан да се придржава утврђених овлашћења. 

У случају поступања супротно одредби из става 5. овог члана, заступник сноси 

одговорност. 

 

Члан 6. 

 

             Школа има суви жиг за оверу диплома, округлог облика, пречника 32 mm, у којем  

је исписан текст на српском језику ћириличним писмом, који гласи: Република Србија, 

Висока технолошка школа струковних студија –Аранђеловац. У средини се налази грб 

Републике Србије. 

             Школа има печат округлог облика, величине 32 mm за отисак хемијском бојом, 

чија је садржина иста и исписана на исти начин као и садржина сувог жига из става 1. овог 

члана. 

             Школа има печат округлог облика, величине 42 mm за отисак хемијском бојом, 

чија је садржина иста и исписана на исти начин као и садржина сувог жига из става 1. овог 

члана. 

             Школа има печат округлог облика, величине 28 mm за отисак хемијском бојом, 

чија је садржина иста и исписана на исти начин као и садржина сувог жига из става 1. овог 

члана, осим што се у средишту не налази грб Републике Србије. 

 Печат из става 3. овог члана служи за оверу докумената и општих аката које Школа 

доноси, за оверу студентских јавних исправа – индекса и осталих докумената које издаје 

служба за студентска питања. 

              Печат из става 4. овог члана служи и за оверу финансијских докумената. 

              Школа има штамбиљ правоугаоног облика димензија 65 x 30 mm, са исписаним 

текстом на српском језику ћириличним писмом : Република Србија Висока технолошка 

школа струковних студија – Аранђеловац, број акта…., датум…. 

               У Школи се води регистар печата и штамбиља, са подацима када су уведени у 

употребу, коме су предати на чување и руковање, њихова намена и датум када су стављени 

ван снаге. 

               Секретар Школе, односно лице које он овласти, одговоран је за правилну 

употребу и чување сувог жига, печата и штамбиља Школе. 
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Члан 7. 

 

 Школа има знак односно лого. 

 Лого Школе, изглед и облик, утврђује Савет Школе. 

 

Члан 8. 

 

 Школа обележава за Дан Школе 28. јуна, дан  када је основана. 

На Дан Школе, који се обележава сваке године, студентима, наставницима, 

сарадницима и осталим запосленима у Школи додељују се награде и признања за резултате 

постигнуте у студирању и раду, а пензионисаним радницима за њихов допринос раду и 

развоју. 

 

Чланови академске заједнице и академске слободе 

 

            Члан 9. 

 

Чланови академске заједнице су сви наставници, научници, сарадници, студенти и 

други учесници у процесу високог образовања, научног истраживања и стручног рада. 

Узајамност и партнерство свих припадника академске заједнице основни је 

принцип по којем Школа делује. 

Академска слобода на Школи  је: 

- слобода сваког члана академске заједнице у научноистраживачком раду, укључујући 

слободу објављивања и јавног представљања стручних или научних резултата; 

- слобода избора студијских програма; 

- слобода избора метода интерпретације наставних садржаја. 

Чланови академске заједнице дужни су да наведу када јавно наступају у име 

Школе. 

Чланови академске заједнице дужни су да унутар Школе, делују политички 

неутрално, без истицања личних политичких ставова. 

На Школи није дозвољено организовање или деловање политичких странака, 

нити одржавање скупова или деловања на други начин које има у основи политичке или 

страначке циљеве. 

На Школи није дозвољено верско организовање или деловање, осим у контексту 

обележавања верских празника, у складу са Законом. 

Директор Школе се стара о поштовању обавеза из ст. 4–7 овог члана и предузима 

потребне мере да се спречи њихово кршење. 

 

Члан 10. 

 

  Делатност Школе је остваривање високог образовања првог и другог степена у 

оквиру акредитованих студијских програма, у циљу преношења научних, стручних и 

уметничких знања и вештина, уметничког стваралаштва и обезбеђивања стручног и 

уметничког подмладка. 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током 

читавог живота ван оквира студијских програма, кратки програм студија као и студије на 

даљину за које је добила дозволу за рад. 

Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, 

истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет 

наставе. 
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    Шифра делатности Школе: 

• Високо образовање 85.42; 

• Уметничко образовање 85.52; 

• Остало образовање 85.59; 

• Помоћне образовне делатности 85.60; 

• Техничко испитивање и анализе 71.20; 

• Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким   

                        наукама 72.19; 

• Специјализоване дизајнерске делатности 74.10; 

• Делатност библиотеке и архива 91.01; 

• Изадавање књига – шифра 58.11; 

• Издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14; 

• Остала издавачка делатност – шифра 58.19; 

• Остало штампање – шифра 18.12; 

• Издавање рачунарских игара – шифра 58.21; 

• Издавање осталог софтвера – шифра 58.29; 

• Рачунарско програмирање – шифра 62.01; 

• Консултантске делатности у информационим технологијама – шифра 62.02; 

• Остале услуге информационе технологије – шифра 62.09; 

• Управљање рачунарском опремом – шифра 62.03; 

• Обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11; 

• Снимање и издавање звучних записа и музике – шифра 59.20; 

• Веб портали - шифра 63.12; 

• Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења – шифра 73.20; 

• Инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.12; 

• Делатност комуникација и односа са јавношћу – шифра 70.21; 

• Консултантске активности у вези с пословањем – шифра 70.22; 

• Остале стручне, научне и техничке делатности – шифра 74.90; 

• Техничко испитивање и анализе услуге контроле квалитета и квантитета 

робе, и то: услуге контроле квалитета и квантитета одређених врста мерила  

са издавањем одговарајућих докумената (сертификата, атеста, потврда и 

др); 

• Правни послови – шифра 69.10; 

• Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско 

саветовање –шифра 69.20; 

• Превођење и услуге тумача - шифра 74.30; 

• Комбиноване канцеларијско-административне услуге - шифра 82.11; 

• Фотокопирање и друга канцеларијска подршка - шифра 82.19; 

• Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама – шифра 

47.61; 

• Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом – шифра 47.62; 

• Трговина на мало рачунарима и софтвером – шифра 47.41; 

• Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 

продавницама –шифра 47.78; 

• Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката – шифра 56.10; 

• Остале услуге припреме и послуживања хране – шифра 56.29. 

• Спортско и рекреативно образовање 85.51. 
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Члан 11. 

 

 Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица: 

 1. Наставно – образовна, 

 2. Научно-иновативну и међународну сарадњу, 

 3. Администрација. 

  

 Наставно– образовна  јединица обавља делатност образовања у оквиру основних, 

специјалистичких и струковних мастер студија, организовану кроз Департмане. 

 Наставно образовну јединицу чине сви учесници у наставном процесу. 

 Радом наставно – образовне јединице руководи помоћник директора за наставу. 

 Организациона јединица за научно-иновативну и међународну сарадњу бави се 

израдом пројеката, иновацијом знања, стручним образовањем и усавршавањем, 

реализацијом успостављене међународне сарадње, разменом студената и запослених и 

другим активностима из делокруга рада. Радом научно-иновативном јединице руководи 

помоћник директора за научно-иновативну и међународну сарадњу. 

 Пословником о раду ближе се одређују овлашћења и начин рада научно-

иновативне јединице. 

 Адмнинистрација обавља правне, кадровске, опште послове, послове за потребе 

студија, финансијско рачуноводствене послове, послове библиотеке, послове 

инвестиционог и текућег одржавања и услуга. 

Администрацију чини четири организационе јединице и то:  

-служба правних, кадровских и административних послова у којој се обављају: правни, 

кадровски, административни послови и послови за студентска питања. 

-служба финансијко-рачуноводствених послова у којој се обављају: финансијски и 

рачуноводствени послови, послови инвестиционо-техничког одржавања и услуга. 

-служба заштите, безбедности и здравља на раду у којој се обаљају послови примене 

прописа и спровођење поступака безбедности и заштите на раду.  

-библиотека у којој се обављају библиотечки послови и послови послови информационо-

комуникационе подршке. 

Радом Службе правних, кадровских и административних послова руководи 

Секретар. 

Радом Службе финансијско-рачуноводтвених послова руководи Руководилац. 

Радом Библиотеке руководи Виши дипломирани Библиотекар.  

Радом Службе заштите, безбедности и здравља на раду руководи Службеник. 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

Члан 12. 
 

 Школа је члан Конференције академија струковних студија.  

 У остваривању заједничких интереса и уређивања заједничке политике, Школа 

активно учествује у раду Конференције академија струковних студија, а посебно код 

разматрања питања: 

 -  унапређивања наставно – стручне, односно, наставно - уметничке делатности, 

 - давања предлога и мишљења о стандардима за оцену квалитета образовног, 

уметничког и стручног рада, 



     Статут Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац 

 

7  

 - утврђивања предлога листе стручних назива из одговарајућих области и 

скраћеница тих назива, као и других питања која се разматрају на Конференцији. 

  - материјалног положаја Високе школе стуковних студија и стандарда студената. 

 Школу у Конференцији представља директор. 
 

ВРСТЕ, НИВОИ И ОБИМ СТУДИЈА 
 

Члан 13. 
 

 Школа остварује основне, специјалистичке струковне (до 30.09.2019. године) и 

струковне мастер студије у оквиру акредитованих студијских програма, који 

оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни 

процес у оквиру пет образовно- научних поља: 

- Природно математичко; 

- Друштвено хуманистичко; 

- Техничко технолошко; 

- Мултидисциплинарно; 

- Уметност. 

 Стручне области из којих се изводе струковне студије су: 

- Инжењерство заштите животне средине; 

- Рачунарске науке; 

- Менаџмент и бизнис; 

- Технолошко инжењерство; 

- Примењена уметност и дизајн. 

 Студије првог степена – основне струковне студије изводе се на следећим 

студијским програмима: 

1. Студијски програм Технологија хране и гастрономија, 

2. Студијски програм Информационе технологије, 

3. Студијски програм Заштита животне и радне средине, 

4. Студијски програм Економија и предузетништво, 

5. Студијски програм Менаџмент у туризму и угоститељству, 

6. Студијски програм Дизајн са два модула-Дизајн индустријске и уникатне керамике и 

Дизајн и обрада камена; 

 Студије другог степена-струковне специјалистичке и мастер студије: 

 – специјалистичке струковне студије изводе се на студијским програму Заштита животне 

средине са два модула: Управљање отпадом и Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије. 

- струковне мастер студије на студијском програму Инжењерство заштите животне 

средине. 

 

Члан 14. 

 

 Сваки предмет студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. 

 Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова, специјалистичке струковне 

студије 60 ЕСПБ бодова, а струковне мастер студије 120 ЕСПБ бодова. 

 Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у 

обиму четрдесеточасовне радне недеље током једне школске године. 

 Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, 

практикуми, семинари, тестови, графички и уметнички радови и др.), самосталног рада, 

колоквијума, испита, израде завршних радова, добровољног рада у локалној заједници и 

других видова ангажовања. 
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 Ангажовање студента у укупном броју часова активне наставе не може бити мање 

од 600 часова у току школске године. 

  

Члан 15. 

 

Студијским програмом утврђује се: 

1. назив и циљеви студијског програма; 

2. врста студија и исход процеса учења; 

3. стручни, академски, односно научни назив; 

4. услови за упис на студијски програм; 

5. листа обавезних и изборних студијских предмета са оквирним садржајем; 

6. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 

7. бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса   

бодова (даље: ЕСПБ бодови); 

8. бодовна вредност завршног рада на основним и специјалистичким струковним 

студијама, исказана у ЕСПБ бодовима; 

9. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 

10. начин избора предмета из других студијских програма; 

11. услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

студија; 

12. друга питања од значаја за извођење студијских програма. 

 

Члан 16. 

 

Студијски програми струковних студија на Школи садрже обавезу израде завршног 

рада, специјалистичког или мастер рада, у зависности од степена студија. 

Завршни рад  је самостални рад којим се проверава и оцењује способност студента 

да стечено знање успешно примењује у пракси. 

Број поена којима се исказује завршни рад, односно, завршни део студијског 

програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. 

Начин и поступак припреме и одбране завршног, специјалистичког и местер рада 

уређује се Правилником о правилима студија Школе. 

 

Члан 17. 

 

 Између различитих студијских програма истог степена и врсте студија, у Школи се 

може вршити пренос бодова, у складу са студијским програмом. 

 На лични захтев студента, одлуку о преносу бодова из претходног става доноси 

Комисија за студентска и наставна питања, у складу са Правилником о правилима студија. 

 Пренос бодова са других високих школа струковних студија могућ је на основу 

споразума између Школе и те установе. 

 Пренос бродова између академских и струковних студија није дозвољен. 
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ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

Члан 18. 

 

 Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски 

парламент. 

 

Савет Школе 

Члан 19. 

 

 Орган управљања Школом је Савет. 

 Савет броји 19 чланова, од тога 9 чланова Савета су представници Школе, 7 

чланова представници оснивача - именује Влада Србије и 3 члана су представници 

студената.  

 Од укупног броја чланова савета Школе, представници високошколске установе 

чине 45%, представници оснивача 40% и представници студената 15%, заокружено на 

најближи непаран број. 

 Председник Савета бира се из реда представника Школе. 

 Заменик председника Савета може бити изабран из реда представника Школе и из 

реда представника оснивача. 

 Мандат чланова Савета је четири године. 

 

Члан 20. 

 

 Представници Школе у Савету бирају се тајним гласањем.  

 Од 9 чланова Савета представника Школе, 7 предлаже и бира Наставно-стручно 

веће из реда наставника а 2  члана Савета из реда ненаставног особља предлаже и бира 

администрација. 

 Представнике студената бира Студентски парламент. 

             Члан Савета може бити разрешен пре истека мандата у случају да се против њега 

покрене кривични поступак, ако прекрши кодекс професионалне етике, због неактивности 

или због престанка радног односа у Школи. 

             Предлог и одлуку о разрешењу доноси тело које га је бирало по поступку и на 

начин на који је биран. 

 

Избор чланова Савета 

 

Члан 21. 

 

Представници  Школе у  Савету бирају се, по правилу, тајним гласањем. 

Председник Савета одређује дан гласања и именује чланова Комисије за 

спровођење гласања (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 22. 

 

 Чланови Наставно-стручног већа су кандидати за чланове Савета. 

 Чланови Ненаставног особља су кандидати за члана Савета. 

Директор и секретар не могу бити кандидати за члана Савета. 
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Члан 23. 

 

 Комисија припрема две врсте гласачких листа. Једну листу чине кандидати из 

редова наставног особља а на другој су кандидати из реда ненаставног особља Школе.  

Листа садржи: редни број, име, име једног родитеља, презиме одговарајућег 

кандидата. 

 Сваки радник Школе може доставити предлагачу писмену захтев за изузеће са 

гласачке листе. 

 Изјава се даје у лично име и важи до завршетка поступка избора чланова Савета.  

 У случају када се бројем изјава не може формирати листа из одговарајуће 

структуре, број чланова Савета се бира из друге структуре, допуњен бројем кандидата до 

девет чланова.  

 

Члан 24. 

 

 На гласачком листу, Комисија наводи имена кандидата по азбучном реду 

презимена. 

  Број припремљених гласачких листа мора одговарати броју запослених радника из 

одређене структуре. 

 

Члан 25. 

 

 Комисија спроводи поступак гласања на следећи начин: 

 -  констатује тачан број кандидата на листи;  

 -  штампа одговарајући број гласачних листа на основу броја гласача Школе; 

 - обезбеђује услове који гарантују тајност гласања (гласачку кутију, параван за 

гласање, просторију за гласање); 

 -  констатује број гласача који су приступили гласању; 

 -  констатује број важећих гласова; 

 -  врши бројање гласова; 

 -  констатује да ли је поступак избора спроводен у складу са Законом и Статутом.; 

 -  саставља записник о спроводеном гласању и саопштава резултате. 

 

Члан 26. 

 

 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

 Гласач може заокружити највише 7 кандидата ако гласа за листу наставног особља, 

односно највише 2 за листу ненаставног особља. 

 У случају када није испуњен услов из става 1. и става 2. овог члана, гласачки лист 

се сматра неважећим. 

 

Члан 27. 

 

За чланове Савета из реда наставника, сматра се да је изабрано 7 кандидата, који су 

добили највећи број гласова од укупног броја гласача. 

За члана Савета из реда ненаставног особља изабрана су  2 кандидата, која су 

добила највећи број гласова од укупног броја гласача. 

У случају када два или више кандидата имају исти број гласова а при томе се не 

може утврдити листа изабраних кандидата, поступак избора се понавља. 

Листа кандидата састављена је само од кандидата из става 3. овог члана. 
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Разрешење члана Савета 

Члан 28. 

 

 Мандат члана Савета, представника радника Школе и студената престаје на лични 

захтев, истеком мандата, губитком статуса радника, осносно студента Школе, искључењем 

из Савета, ако му је изгласано неповерење од стране структуре Школе коју представља и у 

случају више силе. 

  

Члан 29. 

 

 Члан Савета може бити искључен из Савета на основу писменог и образложеног 

захтева најмање две трећине чланова Савета. 

 Председник Савета је дужан да у року од 15 дана од дана пријема захтева из става 

1. овог члана закаже седницу Савета на којој ће се разматрати захтев за искључење.  

 Одлука о искључењу је донета ако за њу гласа најмање половина плус један члан, 

од укупног броја чланова Савета. (десет чланова).   

 

Члан 30. 

 

 Надлежност Савета Школе је утврђена Законом.  

Поред надлежности утврђених Законом, овим Статутом утврђују се друге 

надлежности и то: 

- доноси Измене и допуне Статута Школе и других општих аката Школе; 

 - усваја Елаборат о акредитацији Школе и студијског програма;  

 - усваја општа акта Школе у складу са законом, 

 - обавља и друге послове у складу са Законом и другим актима Школе. 

        Предлоге за Савет, утврђује стручни тим Школе. 

 Стручни тим Школе чине: директор, заменик, односно помоћници директора, 

секретар, шефови департмана и председник студентског парламента. 

 Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова. 

             Ближе одредбе о сазивању и начину рада Савета утврђују се Пословником о раду.     

 

Директор Школе 

 

Члан 31. 

 

 Орган пословођења Школе је директор. 

Директор Школе се бира из реда наставника Школе који је у радном односу са 

пуним радним временом и стажом у Школи најмање пет година, од чега пет година у 

звању професора, да је доктор наука и изабран на неодређено време, да није правоснажном 

пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправа коју 

издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколском 

образовању, да није правоснажном пресудом осуђен на казну затвора за друго кривично 

дело, као и да није теже прекршио кодекс професионалне етике. 

             Директор се бира на три године са могућношћу једног узастопног избора. 
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Члан 32. 

 

 Поступак за избор директора покреће Савет Школе.   

             Савет именује комисију за спровођење избора, од три члана. 

             Департман предлаже кандидата за директора, Наставно-стручном већу, у року од 

15 дана од дана покретања поступка избора директора. 

  Наставно-стручно веће разматра предлоге са пратећом документацијом (писмена 

сагласност за кандидатуру, доказ о испуњености услова за избор, програм рада и развоја 

Школе, доказ да не постоје законске сметње за избор), предлоге који испуњавају услове 

доставља Савету Школе, у року од 8 дана од истека рока за достављање предлога. 

 Наставно-стручно веће разматра кандидате и предлаже, јавним гласањем, листу 

кандидата Савету Школе.  

Савет врши избор директора тајним гласањем.  

 За директора је изабран онај кандидат који је добио већину гласова укупног броја 

чланова савета.  

 Уколико у првом кругу гласања ни један кандидат не добије потребну већину, два 

кандидата са највећим бројем гласова улазе у други круг.  

 Уколико ни после другог круга гласања ниједан кандидат не добије потребну 

већину гласова, поступак избора се понавља.   

 Уколико Наставно-стручно веће, Савету не достави  листу кандидата за директора, 

или Савет не изабере директора, читав поступак избора се понавља у року од осам дана од 

дана седнице Савета на којој није изабран директор Школе, односно у року од осам дана 

од дана одржане седнице Наставно-стручног већа на којој није усвојена листа предлога. 

 Поступак избора се завршава до краја јуна месеца, а мандат почиње да тече почев 

од 1. октобра текуће године. 

 Изузетно, мандат директора може почети наредног дана од дана разрешења 

предходног директора. 

 

Члан 33. 

 

 Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских 

програма Школе.  

 Дужност Директора Школе утврђује се Уговором о раду. 

 Директор обавља следеће послове: 

- заступа и представља школу, а може дати писмено пуномоћје другом лицу да заступа 

Школу, и да потписује финансијска документа; 

- одговоран је за законитост рада Школе; 

- одговара за остваривање образовне делатности; 

- доноси одлуке о покретању поступка и избору понуђача у поступцима Јавних набавки 

мале вредности; 

- доноси Правилник о систематизацији и организује и  руководи процесима рада у Школи;  

- води целокупно пословање школе и наредбодавац је у материјално-финансијском 

пословању; 

- одлучује о појединачним правима и обавезама и одговорностима запослених у Школи и 

по поднесцима студената као првостепени орган; 

- сазива и предлаже нацрте аката и предлоге одлука из надлежности Савета, Наставно-

стручног већа, Већа департмана и Школе у целости; 

- именује комисије; 

- извршава одлуке Савета, Наставно-стручног већа, Стручних органа, судских и других 

органа; 

- потписује дипломе и додатке дипломи;  
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- доноси одлуку о објављивању конкурса за избор наставника, сарадника и ненаставних 

радника увидом у електронски образац, на основу годишњег плана рада, на основу одласка 

запослених из школе и у другим случајевима у складу са потребама; 

- именује Комисију за избор у звање и на радно место наставника и сарадника у настави; 

- расписује конкурс за упис студената и именује чланове комисија за упис; 

- доноси план стручног усавршавања и стара се о стручном усавршавању наставника, 

сарадника и ненаставних радника; 

- закључује уговоре о раду; 

- доноси решења о распоређивању запослених; 

- доноси решења о раду дужем од пуног радног времена; 

- доноси одлуку о распореду радног времена и о прерасподели радног времена; 

- доноси решења о упућивању запослених на пут у земљи; 

- доноси решења о одморима и одсуствима; 

- покреће, води дисциплински поступак и изриче дисциплинске мере; 

- отказује уговор о раду; 

- обавља и друге послове у оквиру законских овлашћења. 

 

Члан 34. 

 

 Директору престаје функција када се стекне најмање један услов прописан чланом 

64. Закона. 

 Поред услова из става 1. овог члана, директору престаје функција истеком мандата, 

поднетом оставком, испуњењем услова за старосну пензију, ако се изабере за неку другу 

функцију неспојиву са функцијом директора, ако доноси или подстиче на доношење 

одлука супротних позитивним законским прописима. 

 Директор може бити разрешен дужности и пре истека периода на који је изабран на 

лични захтев, ако нестручно и несавесно врши функцију Директора, ако не извршава 

задатке предвиђене Законом и овим Статутом, или их извршава противно њима или 

прекорачи овлашћења и тиме нанесе штету Школи.  

 Захтев за покретање поступка за разрешење директора Школе могу поднети 

Наставно-стручно веће, трећина чланова Савета и Оснивач. 

 

Члан 35. 

 

Захтев за покретање поступка за разрешење дужности Директора мора бити   

образложен  у писменој форми и предат Савету Школе, који о њему расправља и одлучује 

у року до тридесет дана од дана  подношења захтева. 

 

Члан 36. 

 

Уколико Савет утврди да је захтев за покретање поступка основан, поред одлуке о 

прихватању захтева доноси се одлука о  избору  комисије која утврђује чињенично стање и 

предложе доношење одговарајуће одлуке. 

О извештају комисије Савет се мора изјаснити најкасније у року од 15 дана од дана    

његовог пријема. 

 Одлуку за разрешење Директора доноси Савет, већином од укупног броја чланова 

Савета коју подноси Оснивачу.  
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Члан 37. 

 

 Директор Школе којем је престала дужност, распоређује се на место професора 

струковних студија за предмете из научне области за које је изабран. 

 

 

Заменик директора 

 

Члан 38. 

 

У одсуству директора до 30 дана, директор одређује професора струковних студија 

Школе који ће га замењивати. 

Председник Савета Школе не може бити именован за заменика Директора. 

Заменик директора има сва права, обавезе и одговорности директора Школе, 

уколико овлашћењем или одлуком Савета Школе није другачије одлучено. 

 

 Вршилац дужности директора 
 

Члан 39. 
 

 Вршиоца дужности директора Школе именује Савет Школе тајним гласањем ако: 

1) директор Школе оправдано одсуствује са рада преко 30 дана; 

2) директору Школе престане дужност; 

3) није изабран нови директор од стране Савета; 

 Рок за именовање вршиоца дужности директора је најкасније седам дана од дана 

наступања разлога.  

 Мандат вршиоца дужности директора траје најдуже 6 месеци и може имати два 

узастопна мандата.  
 

Члан 40. 
 

 Директор може поднети оставку без посебног образложења. 

 Савет Школе констатује оставку и доноси одлуку о почетку поступка избора 

директора у складу са Статутом Школе. 

 

 Помоћник директора за наставу 

 

Члан 41. 

 

 Помоћника директора за наставу бира директор Школе. 

 Помоћник директора обавља следеће послове:  

- организује наставу студијама, 

- прати рад наставника, 

- прикупља извештаје о реализацији наставе, вредновању резултата рада студената у 

настави и на завршним испитима, 

- анализира слабости и предлаже мере за побољшање наставе и вредновања резултата рада 

наставника и студената у сарадњи са председницима Департмана, 

- обавештава директора о својим активностима, 

- организује сарадњу са локалном заједницом, 

- припрема предлог распореда наставе у договору са наставницима, 

- обавља активности у вези са самовредновањем и оцењивањем квалитета Школе, 

- обавља и друге послове по налогу директора. 
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 Помоћник директора за наставу је члан Комисије за акредитацију Школе. 
 

Помоћник директора за научно-иновативну делатност и међународну сарадњу 

 

Члан 42. 

 

Помоћника директора за научно-иновативну делатност и међународну сарадњу 

именује директор Школе из реда наставника. 

Помоћник директора за научно-иновативну делатност и међународну сарадњу 

обавља следеће послове: 

- организује и прати реализацију успостављене међународне сарадње; 

- успоставља међународну сарадњу са другим образовним институцијама у  

иностранству; 

- учествује у планирању и спровођењу  развојне политике школе у смислу 

увођења и покретања  развојно-истраживачке делатности; 

- организује размене студената, наставника и администрације; 

- у сарањди са директором руководи организовањем семинара и конференција   

чији је организатор школа; 

- као члан  колегијума директора Школе за стратешко планирање и контролу  

учествује у припреми свих планова утврђених статутом, односно у спровођењу процеса 

планирања, имплементације, мониторинга и процене постигнитих резултата пословања;  

- организује обуку наставника Школе у образовним институцијама у 

иностранству; 

- учествује у припреми седница Савета и Наставног већа Школе из свога  

делокруга рада; 

- даје предлоге и подноси извештај директору Школе из свог делокруга рада; 

- руководи Центром за каријерно вођење; 

- руководи Канцеларијом за међународну сарадњу; 

- обавља и друге послове по налогу директора Школе, за свој рад одговоран је  

директору Школе. 

 

 Стручни органи 

 

Члан 43. 

 

 Стручни орган Школе је Наставно-стручно веће, Веће наставника и Департмани.  

 Наставно-стручно веће чине сви наставници и сарадници који су у радном односу у 

Школи.  

 Веће наставника чине сви наставници који су у радном односу у Школи.  

 Наставно-стручним већем и Већем наставника председава директор Школе или 

лице које директор овласти.  

 Рад Наставно-стручног већа и Већа наставника уређује се Пословником о раду. 

                                   

Члан 44. 

 

 У раду Наставно-стручног већа  и његовим телима учествују представници 

студената и то при расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на 

осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности 

студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. 
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 У раду Наставно-стручног већа о питањима из става 1. овог члана студенти чине до 

20% чланова, а у телима које наставно-стручно веће формира чине 20% чланова. 

   

 Наставно-стручно веће 

 

Члан 45. 

 

 У оквиру своје надлежности Наставно-стручно веће:     

- предлаже доношење и промену Статута, 

- предлаже кандидате за директора школе Савету, јавним гласањем, на основу предлога 

департмана, у складу са процедуром избора. 

- доноси посебни програм за стучно усавршавање у Школи и програм рада са изразито  

даровитим студентима, 

- доноси програм развојно-истраживачког рада за унапређење наставе, 

- утврђује број студената страних држављања, односно лица без држављанства која се  

могу уписати на прву годину студија;  

- доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину струковних студија на предлог 

стручног тима; 

- утврђује програм усавршавања наставника, аситената и сарадника; 

- утврђује распоред полагања испита; 

- разматра извештај директора о праћењу остваривања годишњег програма рада Школе и 

предузима, односно предлаже, мере за превазилажење недостатака из своје надлежности; 

- доноси кодекс професионалне етике запослених и студената: 

- именује Комисију за упис, Комисију за обезбеђење квалитета, Комисију за 

самовредновање, Комисију за акредитацију и друге комисије; 

- разматра успехе студената на крају школске године; 

- усваја и објављује резултате научних изтраживања и уметничких достигнућа; 

- усваја Извештаје Комисија из става 1. тачке 19. овог Члана.  

- разматра Елаборат о акредитацији Школе и студијског програма и исти упућује Савету на 

усвајање. 

- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим  актима Школе. 

Наставно-стручно веће Школе може дати сагласност по захтеву наставника Школе, 

из става 1. тачка 4. овог члана, само у случају ако је ангажовање на другој 

високошколскојустанови, до 30% норме наставника који је поднео захтев.   

 

  

Веће наставника 

 

Члан 46. 

 

 У оквиру своје надлежности Веће наставника обавља следеће: 

- одлучује о питањима која се односе на осигурање и остварење квалитета наставе, 

реализацију стандарда, припрема анализу ефикасности садржаја и утврђивање броја ЕСПБ, 

- подноси захтев са образложењем за разрешење Директора Школе, 

- доноси одлуку о давању сагласности за рад наставника на другим високошколским 

установама; 

- доноси план и програм рада Школе и прати њихово остваривање, 

- одлучује о избору у звање наставника и сарадника, 

- предлаже Комисију за припрему реферата за избор кандидата у звање наставника, 

- усваја  распоред часове наставе, 

- усваја извештај о раду професора; 
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- утврђује програм извођења стручних екскурзија; 

- усваја листу тема за израду завршних радова 

- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим  актима Школе. 

 

 Департман 

 

Члан 47. 

 

 Департман је стручан орган Школе који чине наставници и сарадници једног 

студијског акредитованог програма и представља организациону јединицу Школе. 

 Наставно-стручно веће Школе формира Департман. 

Председника Департмана именује директор Школе на образложени предлог 

Департмана. 

Мандат председника Департмана траје две године. 

 Департман из своје надлежности обавља следеће: 

- организује свој рад;   

- предлаже директора школе Наставно-стручном већу, у складу са поступком избора. 

- прати реализују наставе, из предмета студијског програма за који је формиран 

Департман; 

- реализује испите,  

- прати реализацију из садржаја курикулума,   

- води самоевалуационе листове студената, вреднује резултате рада студената, 

- предлаже Наставном већу измене и допуне садржаја наставног плана и програма 

предмета који се реализују на департману, 

- предлаже Комисији за акредитацију Школе отварање новог студијског програма из 

области Департмана, 

- оцењује педагошки и стручни рад наставника који је члан Департмана на захтев 

директора Школе, 

- предлаже набавку опреме и учила за наставу, 

- предлаже мере за подизање квалитета наставе, студијских програма и рада Школе, 

- учествује на изради пројеката.  

 Рад Департмана ближе се регулише Пословником о раду који доноси Наставно-

стручно веће. 

 

Члан 48. 

 

У оквиру Департмана налазе се: 

- Лабораторија за анализу алкохолних пића и вина; 

- Лабораторија за анализу земљишта; 

- Лабораторија за физику; 

- Лабораторија за општу и неорганску хемију; 

- Рачунарска лабораторија; 

- Технолошко-иновациони центар; 

- Кухиња за реализацију вежби. 

 

Члан 49. 

 

 За извршавање појединих задатака, Наставно-стручног веће образује сталне и 

привремене комисије. 

 Сталне комисије се образују за послове који су у току целе школске године, 

привремене комисије се образују за извршење повремених задатака. 
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 Сталне комисије могу бити: 

- Комисија за обезбеђење квалитета Школе; 

- Комисија за самовредновање;   

- Комисија за акредитацију; 

- Комисија за упис у прву годину студија; 

- Комисија за сарадњу Школе са привредним субјектима; 

- Комисија за сарадњу са другим Школама и факултетима у Републици; 

- Комисија за сарадњу са другим Школама и факултетима у иностранству; 

- Комисија за афирмацију угледа Школе; 

Привремене комисије могу бити: 

- Комисије за израду Реферата и давање предлога за избор у одговарајуће звање 

наставника, по расписаном конкурсу; 

- Дисциплинска комисија за вођење дисциплинског поступка против радника и студената 

Школе; 

- друге комисије.  

   

Члан 50. 

 

Комисија за обезбеђење квалитета (у даљем тексту: Комисија) спроводи Стандарде 

и критеријуме за обезбеђење квалитета рада Школе.  

  Комисија има пет чланова од којих су три из реда наставника, један из ненаставног 

особља и један представник студената. 

  На првој седници Комисије бира се секретар Комисије. 

  Председник Комисије  је одговоран за планирања и координацију њеног рада. 

  Мандат комисије траје 3 године. 

Наставно веће Школе формира Комисију са задатком да: 

- припрема предлог Стратегије и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије; 

- промовише изградњу културе квалитета у Школи; 

- припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета у 

складу са стандардима Националног савета за високо образовање; 

- спроводи препоруке Комисије за акредитацију;  

- планира и припрема активности у вези са праћењем и контролом квалитета, према 

годишњем плану рада Школе; 

- разматра извештаје о редовном самовредновању Школе и даје своје мишљење; 

- подноси извештај Наставном већу о стању у области квалитета најмање једанпут 

годишње; 

- предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима;  

- предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми 

документације за акредитацију пред надлежним органом; 

- прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и предлаже 

мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета; 

- образује радна тела Комисије; 

- доноси општа акта из своје надлежности, мишљења и препоруке; 

- обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских  

програма, наставе и услова рада.   

 Комисија редовно прикупља податке о квалитету студијских програма и рада Школе 

од пословних представника, ванпривредних организација и других релевантних 

институција. 

 

 

 



     Статут Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац 

 

19  

Члан 51. 

 

 Комисију за самовредновање именује Наставно-стручно веће на период од три 

године. 

  Комисија за самовредновање има пет чланова од којих су три из реда наставника, 

један из ненаставног особља и један представник студената. 

  Председника Комисије именује Наставно-стручно веће и одговоран је за планирања 

и координацију њеног рада. 

 Комисија се бави следећим пословима: 

 -спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада; 

 - спроводи препоруке Комисије за обезбеђење квалитета; 

 - спроводи препоруке Комисије за акредитацију; 

 -примењује критеријуме и поступке из Правилника који доноси Национални савет; 

 -на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада; 

 -поступак самовредновања спроводи у интервалима од три године; 

 -подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Комисији за 

акредитацију; 

 - обавља и друге послове из своје надлежносту у складу са Стратутом и другим 

актима Школе. 

 

Члан 52. 

 

 Комисију за акредитацију Школе именује Наставно-стручно веће Школе. 

 Комисију чине: директор, помоћник директора, секретар, председници департмана 

Школе. 

 Комисија обавља следеће послове: 

- разматра Елаборат о акредитацији Школе и студијског програма и упућује га Наставно-

стручном већу на разматрање. 

- разматра извештај о самовредновању Школе и упућује га Наставном већу, 

- предлаже, на основу извештаја Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за 

самовредновање, Наставном већу мере за побољшање квалитета рада Школе и студијских 

програма, 

- сачињава извештај о почетној акредитацији Школе и студијских програма у поступку 

издавања дозволе за рад, 

- предлаже Наставном већу покретање поступка акредитације Школе и студијског 

програма,  

- ради и друге послове у вези са акредитацијом, самовредновањем и обезбеђењем 

квалитета Школе. 

 

Студентски парламент 

Члан 53. 

 

 Студентски парламент је орган који се организује у Школи у циљу остваривања 

права и заштите интереса студената. 

 Учешће студената у раду Школе остварује се у Студентском парламенту, преко 

изабраних представника и у органим управљања, стручним органима и органима других 

установа у којима су заступљени представници студената.  
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 Студентски парламент у оквиру својих надлежности остваривања права и интереса 

студената бира и разрешава своје представнике у Савет Школе и Наставно-стручно веће. 

 Правилником о Студентском парламенту, ближе се уређује начин избора чланова 

парламента, надлежност, начин деловања и др.  

Правилнком из става 5. овог члана уређује се поступак избора чланова Савета 

Школе представника студената. 

Губитком статуса студента Школе или истеком мандата, студент губи чланство у 

свим органима Школе. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 
 

Члан 54. 
 

 Школа стиче средства за обављање своје делатности у складу са Законом из 

следећих извора: 

- средстава које обезбеђује оснивач (из буџета); 

- школарине; 

- донација, поклона и завештања; 

- средстава за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

- пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 

услуга; 

- накнада за комерцијалне и друге услуге; 

- оснивачких права и из уговора са трећим лицима и 

- других извора у складу са Законом. 

 Средствима из става 1. овог члана Школа управља самостално. 

 Савет Школе води рачуна да се средства из тачке 1. користе наменски и 

економично. 

 Средства које Школа оствари као сопствени приход (тачка 2. – 8.), располаже у 

складу са Законом и својим општим актом.  
 

 

Члан 55. 
 

Школа има текући рачун и рачуне средстава посебне намене. 

Рачун школе: 840 – 785660 – 54. 

Рачун средстава посебне намене: 840 – 785666 – 36; 840-3999760-39. 

Рачун синдиката: 150 - 6717 - 66. 

Рачун Студентског парламента Високе технолошке школе струковних студија – 

Аранђеловац, у Аранђеловцу: 150 -6715 - 72. 

 
 

НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

Члан 56. 

  

 Наставно особље Школе су наставници и сарадници, а ненаставно особље чине 

лица која обављају стручне, административне и техничке послове.  

 

Члан 57. 

 

 Звања наставника су: професор струковних студија, виши предавач, предавач, 

наставник страног језика, наставник практичне наставе у пољу уметности, наставник 

вештина. 
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 У звање професор струковних студија може бити изабрано лице које је стекло 

научни степен доктора наука, односно, уметнички назив доктора уметности, из 

одговарајуће уже области у складу са претходно завршеним одговарајућим основним и 

мастер студијама (односно, стечен научни назив доктора наука / уметнички назив доктора 

уметности по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године) у односу 

на предметни конкурс, радни стаж од најмање 5 година из уже области за коју се бира или 

да у својству вишег предавача има стаж од најмање 5 година. Да испољава способност за 

наставни рад што се доказује позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у 

студентској анкети а која се односи на претходни трогодишњи период. 

Предност при избору имају кандидати који су постигли одговарајуће резултате у 

претходном периоду а који се односе на следеће: да је урадио или учествовао у изради 

више стручних пројеката који су реализовани у привредном и јавном сектору и то из 

области за коју се врши избор у звање, или, да је објавио више научних и стручних радова 

из уже области за коју се бира (објављени у домаћим или страним часописима са 

рецензијама), или, да је учествовао радовима на научним и стручним семинарима и 

конференцијама (да су радови штампани у зборницима радова са рецензијама), или, да је 

члан организационих одбора на научним и стручним скуповима или да је учествовао у 

укључивању студената кроз завршне, специјалистичке и мастер радове у решавању 

конкретних задатака за потребе привредног и друштвеног сектора.  

 

У звање виши предавач може бити изабрано лице које је стекло научни назив 

доктора наука, односно, уметнички назив доктора уметности, а све из одговарајуће 

области, уз претходно завршене одговарајуће основне и мастер студије (односно, стечен 

научни назив доктора наука / уметнички назив доктора уметности по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10.09.2005. године), радни стаж од најмање 5 година из 

уже области за коју се бира или да је у звању предавача провео најмање 5 година. Да 

испољава способност за наставни рад што се доказује позитивном оценом педагошког рада 

коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи на претходни трогодишњи 

период.  

 

Предност при избору имају кандидати који су постигли одговарајуће резултате у 

претходном периоду а који се односе на следеће: да је учествовао у изради више стручних 

пројеката који су реализовани у привредном сектору и то из области за коју се врши избор 

у звање или да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира, или да је 

учествовао  радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама (да су радови 

штампани у зборницима радова са рецензијама), да је учествовао у организацији и 

спровођењу показних вежби студентима у предузећима и установама. 

 

У звање предавача може бити изабрано лице које је стекло научни степен доктор 

наука, академски степен магистар наука односно специјалисте академских студија, а све из 

одговарајуће уже области, уз претходно завршене одговарајуће основне и мастер студије 

(или еквивалентним претходним образовањем), да има најмање три године радног стажа из 

уже области за коју се бира, односно да је стекао високо образовање првог или другог 

степена уз призната уметничка дела за поље уметности из уже области за коју се бира и 

радни стаж од најмање три године из уже области за коју се бира. Да испољава способност 

за наставни рад што се доказује позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат 

добио у студентској анкети а која се односи на претходни трогодишњи период. 
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Предност при избору имају кандидати који су постигли одговарајуће резултате у 

претходном периоду а који се односе на следеће: да је учествовао у изради више стручних 

пројеката који су реализовани у привредном сектору и то из области за коју се врши избор 

у звање или да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира, или да је 

учествовао са радовима на семинарима и конференцијама (да су радови штампани у 

зборницима радова).  

У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има завршен VII1 

степен високог образовања или мастер академске студије, објављене стручне радове у 

одговорајућој области и способност за наставни рад који се цени добијеном позитивном 

оценом приступног предавања. 

У звање наставника вештина може бити изабрано лице које има стечено високо 

образовање (VII1 ниво стручне спреме), завршене дипломске академске студије (мастер), 

способност за наставни рад и минимум један објављен стручни рад. 

 

 Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено 

време. 

 Виши предавач, предавач, наставник страног језика, наставник практичне наставе 

из поља уметности и наставник вештина стичу звање и заснивају радни однос на период од 

пет година. 

 

Члан 58. 

 

 Директор Школе расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 

наставника, асистента и сарадника у року од девет, а најкасније шест месеци пре истека 

избора, односно, пре почетка школске године у којој истиче избор. 

 На предлог Већа наставника, Директор именује комисију од три члана за писање 

реферата, од којих су најмање два члана из стручне, односно научне или уметничке 

области за коју се кандидат бира и најмање један члан мора бити наставник са друге 

високошколске установе.  

 Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира. 

 Комисија се придржава препорука Националног савета о условима за избор у звање 

наставника.  

 Комисија доноси предлог већином гласова.  

 Реферат се излаже на увид јавности у трајању од 30 дана, а у том року могу се 

подносити приговори.  

По истеку рока из става 5. овог члана Реферат и евентуални приговори стављају се 

Већу наставника на усвајање.     

 Одлука Већа наставника, по жалби на Одлуку о избору је коначна. 

 У случају да комисија у року од 60 дана не напише реферат, Веће наставника 

именује нову комисију. 

 У случају да Веће наставника не усвоји реферат, расписује се нови конкурс. 

 Ближе информације за избор дефинушу се Правилником о начину и поступку и 

стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника. 
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Члан 59. 

 

 Школа може, без расписивања конкурса, ангажовати наставника из друге 

високошколске установе, уз предходно прибављену сагласност високошколске установе 

где је ангажовани наставник у радном односу. 

 Правилником о поступку избора и заснивање радног односа наставника и 

сарадника прописују се услови ангажовања наставника из става 1. овог члана. 

 

Члан 60. 

 

Школа може без расписивања конкурса ангажовати наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег 

професора. 

 Изузетно, у случају потребе извођење наставе у пољу уметности, гостујући 

професор може бити и истакнути уметник. 

 Са гостујућим професором директор Школе закључује уговор о ангажовању за 

извођење наставе за школску годину, с тим што се тај уговор може продужавати. 

 

Члан 61. 

 

 Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 

година живота и најмање 15 година радног стажа. 

 

Члан 62. 

 

 Звања сарадника су: асистент са докторатом, асистент, сарадник у настави, 

сарадник ван радног односа и сарадник за део практичне наставе.  

 У звање асистента са докторатом се бира лице које је стекло научни назив доктора 

наука, односно, уметнички назив доктора уметности и који показује смисао за наставни 

рад који се цени добијеном позитивном оценом приступног часа. 

 У звање асистента се бира студент докторских студија који је претходне нивое 

студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за 

наставни рад који се цени добијеном позитивном оценом приступног часа. 

 У звање асистента у настави из уметничког поља, Школа бира лице које има 

академски назив магистра уметности и уметничка дела из уже области за коју се бира, који 

показују смисао за самостално уметничко стваралаштво уколико у уметничкој области за 

коју се бира нису предвиђене докторске студије, смисао за наставни рад који се цени 

добијеном позитивном оценом приступног часа. Уколико су предвиђене докторске студије, 

кандидат мора бити студент докторских студија. 

 У звање асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је завршило 

академске студије првог степена и има уметничка дела која показују смисао за самостално 

уметничко стваралаштво уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене 

мастер академске, односно, докторске студије и смисао за наставни рад који се цени 

добијеном позитивном оценом приступног часа. Уколико су предвиђене мастер 

академске или докторске студије кандидат за асистента мора бити студент мастер или 

докторских студија. 

У звање сарадника у настави на студијама првог степена Школа бира студента 

мастер  академских или струковних студија или специјалистичких  струковних студија 

који је завршио студије првог степена високог образовања или VII1 ниво по старом, са 
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просечном оценом најмање осам (8) и показује смисао за наставни рад који се цени 

добијеном позитивном оценом приступног часа. 

У звање сарадника у настави из уметничког поља Школа бира лице које има високо 

образовање првог степена, укупну просечну оцену најмање осам (8) и најмање девет (9) из 

групе предмета за коју се бира, уколико у тој области нису предвиђене мастер студије, а 

уколико су предвиђене, кандидат мора бити студент мастер студија и показати способност 

за наставни рад  који се цени добијеном позитивном оценом приступног часа. 

У звање сарадника у високом образовању бира се лице које има високо образовање 

на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, или 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 

10.09.2005. године или на студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који уређује 

високо образовање до 10.09.2005. године, способност за наставни рад и минимум један 

објављен стручни рад. 

 

Билиже о избору дефинуше се Правилником о начину и поступку и стицања звања 

и заснивања радног односа наставника и сарадника. 

 

Члан 63. 

 

 На права и обавезе запослених у Школи укључујући и рад у другим 

високошколским уставовама, плаћено одсуство, мировање радног односа и изборног 

периода, као и престанак радног односа, примењује се Закон о високом образовању, Статут 

Школе и Закон о раду. 

 Наставнику после пет година рада проведених у настави у Школи, може се 

одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради стручног, научног, 

односно уметничког усавршавања. 

 Трошкови усавршавања обезбеђују се из средстава Школе и других извора, а на   

основу плана стручног, научног, односно, уметничког усавршавања. 

 План усавршавања наставника доноси Савет Школе на предлог Наставног већа. 

 

Члан 64. 

 

 У оквиру 40-часовне радне седмице наставник се бави истраживачким радом као и 

свим облицима наставе утврђеним студијским програмом, и то: 

- припремом и извођењем предавања; 

- припремом и извођењем вежби; 

- припремом и учешћем у раду семинара као и прегледом семинарских радова; 

- консултацијама са студентима; 

- менторским радом у оквиру израде завршних радова; 

- континуираним праћењем рада студената; 

- припремом и извођењем испита, колоквијума и другим облицима провере знања; 

- извођењем стручне праксе студената; 

- радом у стручним телима и органима Школе; 

- другим облицима рада утврђеним овим Статутом и другим општим актима.  

 У оквиру 40-часовне радне седмице асистент и сарадник се бави истраживачким 

радом у функцији наставе, као и одређеним облицима наставе утврђеним студијским 

програмом, и то: 

- припремом и извођењем експерименталних и других вежби; 

- учешћем у раду семинара, као и прегледом семинарских радова; 

- колоквијумима и другим облицима провере знања; 
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- извођењем стручне праксе студената; 

- радом у органима Школе; 

- другим облицима рада утврђеним овим Статутом и другим општим актима. 

 

РЕЖИМ СТУДИЈА 

 

Члан 65. 

 

 Школа организује и изводи студије у току школске године, која почиње 1. октобра 

а завршава 30. септембра наредне године. 

 Изузетно, настава за студенте прве године основних студија може почети 20. 

септембра. 

 Школска година се дели на  два семестра, од којих сваки траје по 15 недеља. 

 Настава из студијских подручја, односно појединачних предмета, по правилу се 

организује у току једног семестра, а изузетно у два семестра, што се уређује студијским 

програмом. 

 

Члан 66. 

 

 Школа организује и изводи наставу на српском језику. 

 Школа организује предавања и друге облике наставе за све студенте, изузев код 

остваривања студијског програма на даљину. 

 У складу са својим могућностима Школа обезбеђује и услове за праћење наставе за 

студенте са посебним потребама. 

 Правилником о правилима студија утврђују се обавезе Школе у погледу начина 

организовања и времена одржавања студија, начина информисања студената о времену и 

месту одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, критеријумима и 

мерилима испитивача, о начину обезбеђивања јавности на испиту и начину остваривања 

увида у резултате, као и о другим питањима која су од значаја за студенте. 

 

Члан 67. 

 

 Школа може да организује остваривање студијских програма на даљину у складу са 

Дозволом за рад.  

Услови и начин остваривања студијског програма на даљину уређује се 

Правилником о остваривању студија на даљину. 

 

СТУДЕНТИ 

Члан 68. 

 

 Статус студента студија првог степена стиче се уписом у Школу на један од 

студијских програма и то у статусу студента који се финансира из буџета или студента 

који се сам финансира. 

 Статус студента студија другог степена стиче се уписом у Школу на један од 

студијских програма и то у статусу студента који се сам финансира. 

 У Школу се може уписати лице које има одговарајуће средње образовање у трајању 

од четири године, односно лице коме је нострификована диплома о завршеном средњем 

образовању. 

 Страни држављани се могу уписати у Школу под истим условима као и домаћи 

држављани,  уз подношење сертификата овлашћене организације да познаје српски језик 

на коме се изводи настава. 
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Члан 69. 

 

 Упис студената се врши на основу конкурса. 

 Конкурс за упис на студије првог и другог степена расписује директор на предлог 

Наставно-стручног већа.  

 Конкурс садржи: број студената за поједине студијске програме, услове за упис, 

мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и 

рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине за студенте 

који се сами финансирају. 

 Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

 Наставно-стручно веће именује Комисијe за спровођење конкурса за упис. 

 Ближи услови и поступак уписа утврђују се Правилником о упису струковних 

студија. 

 

Члан 70. 

 

 Основ за утврђивање редоследа кандидата, за упис на студије првог степена, јесте 

општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту.  

За упис студијских програма основних струковних студија, осим студијског 

програма Дизајн камена и керамике, полаже се пријемни испит који се састоји из Теста 

општег знања и Информатике. 

За упис студијског програма Дизајн камена и керамике кандидат полаже пријемни 

испит из Теста опшег знања и Проверу уметничких склоности и способности. 

 На основу критеријума из конкурса Школа сачињава ранг листу пријављених 

кандидата. 

 Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи 

рангиран у оквиру броја студената за упис. 

 Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. 

 Уместо пријемног испита, овом кандидату вреднују се резултати опште матуре у 

складу са Правилником о упису струковних студија. 

 

Члан 71. 

  

 На листу пријављених кандидата по студијским програмима може се поднети 

жалба директору Школе, у року од три дана од дана објављивања јединствене ранг листе.  

 Директор решава по жалби у року од три дана од дана подношења жалбе. 

На Решење директора школе из става 2 овог Члана, може се уложити жалба у року 

од три дана Савету Школе. 

Савет Школе одлучује по жалби у року од три дана од дана подношења, након чега 

комисија за упис утврђује коначну ранг листу. 

 Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном 

конкурсом, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној 

ранг листи, у року који је утврђен конкурсом. 

 

Члан 72. 

 

 Студент студија првог степена струковних студија са друге самосталне 

високошколске установе, лице које има стечено високо образовање и лице коме је престао 

статус студента, може се уписати на неки од студијских програма који се остварују у 

Школи, под условима и на начин прописан Правилником о упису струковних студија.  
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 Статус студента лица из става 1. овог члана може се стећи најкасније до 15. 

окробра текуће школске године. 

 Одлуку о признавању испита и бодова, као и о томе који семестар кандидат 

уписује, доноси Комисија за упис. 

 

Члан 73. 

 

 Упис и услови студирања на студијама другог степена струковним студијама, 

регулише се Правилником о упису струковних студија. 

 

Члан 74. 

 

 Студент има права и обавезе утврђене Законом, Статутом и другим општим актима 

Школе. 

 Студент има право: 

1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 

3. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом, овим Статутом и 

другим општим актима Школе; 

4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 

5. на повластице које произлазе из статуса студента; 

6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 

7. на различитост и заштиту од дискриминације; 

8. да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе. 

 Студент је дужан да:  

1. испуњава наставне и предиспитне обавезе;  

2. поштује општа акта Школе; 

3. поштује права запослених и других студената; 

4. учествује у доношењу одлука у складу са Законом. 

 Студент има право на жалбу уколико Школа прекрши неку од обавеза из става 2. 

тачка 1 – 3. овог Члана. 

 Студент подноси жалбу директору Школе, у року од 8 дана од дана сазнања за 

прекршај других обавеза из става 2. тачка 2 и 3. овог Члана. 

 

Члан 75. 

 

 Приликом уписа, сваке школске године студент се опредељује за предмете из 

студијског програма у којем је прописано који су предмети обавезни за одређену годину 

студија. 

 Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је 

потребно да оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, а студент који се сам финансира опредељује 

се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

 Студент који похађа студије уз рад, опредељује се за онолико предмета колико је 

потребно да оствари најмање 30 ЕСПБ бодова.  

 За сваки положени испит студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са 

студијским програмом. 

 Студент који  не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 

године, поново уписује исти предмет. 

 Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се 

определити за други изборни предмет. 

 Правилником о упису студија билиже се уређују права и услови уписа. 
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Члан 76. 

 

 Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године у оквиру 

уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ, а најмање 48 

ЕСПБ бодова, има право да се и у наредној школској години финансира из буџета ако се 

рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финасирају из буџета.  

 Студент који оствари мање од 48 ЕСПБ бодова, а више до 37 ЕСПБ бодова има 

право да настави студије у статусу студента који се сам финансира. 

 Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари најмање 48 

ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској 

години финансира из буџета.  

 Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 

текућој школској години остваре 36 ЕСПБ,  имају право да се у наредној школској години 

финансирају из буџета. 

 Право из става 3. овог Члана студент остварује ако се рангира у оквиру укупног 

броја студената чије се студије финансирају из буџета, на начин и по поступку утврђеним 

Правилником о студијама. 

Члан 77. 

 

 Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 

(одличан). 

 Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 

највише 100 поена.  

 Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђује се 

студијским програмом, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 

70 поена. 

Члан 78. 

 

 Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, односно практично.  

 Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. 

 Испит се полаже у седишту Школе, односно у објектима наведеним у Дозволи за 

рад.  

 Начин полагања испита и оцењивање на испиту ближе се утврђује Правилником о 

правилима студијама. 

 

Члан 79.  

 

Испитни рокови у Школи су редовни и ванредни. 

Редовни испитни рокови су: јануарски, јунски, септембарски и октобарски, у 

којима се могу полагати сви испити из зимског и летњег семестра. 

Ванредни испитни рокови су: априлски испитни рок (могу се полагати само испити 

из зимског семестра), новембарски испитни рок (могу се полагати само испити из летњег 

семестра), други рок у октобру (могу се полагати испити из зимског и летњег семестра). 

 Студент има право на полагање испита из једног предмета највише три пута у току 

једне школске године пред предметним наставником. 

 Студент има право полагања испита четврти пут пред испитном комисијом на 

лични захтев.  

Школа је дужна да у складу са својим могућностима омогући хендикепираним 

студентима полагање испита на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са 

Правилником о правилима студијама. 
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Члан 80. 

 

 Студент има право да директору Школе поднесе приговор на добијену оцену, ако 

сматра да испит није обављен у складу са Законом, овим Статутом и Правилником о 

правилима студијама, у року од 36 часова од добијања оцене. 

 Директор Школе  у року од 24 часа од добијања приговора доноси одлуку по 

приговору. 

 Уколико директор усвоји приговор, студент поново полаже испит у року од три 

дана од дана пријема одлуке из предходног става. 

 

Члан 81. 

 

 Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза у случају теже 

болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења 

војног рока, неге детета до годину дана живота, одржавања трудноће и у другим 

случајевима предвиђеним Правилником о правилима студија. 

 Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због 

стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом 

наредном року, у складу са Правилником о правилима студија. 

 

Члан 82. 

 

 Студент одговара дисциплински за повреду обавезе која је у време извршења била  

предвиђена Правилником о дисциплинској одговорности студената. 

 За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења из Школе. 

 Дисциплински поступак се може покренути у року од три месеца од сазнања за 

повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од како је повреда учињена. 

 Лакше и теже повреде обавеза, дисциплински органи и дисциплински поступак 

утврђују се Правилником из става 1. овог члана. 

 

Члан 83. 

 

 Статус студента престаје у случају: 

- исписивања са студија; 

- завршетка студија; 

- неуписивања  школске године; 

- када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских 

година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад; 

- изрицањем дисциплинске мере искључења са студија. 

 Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија из става 1.  

тачка 4. овог члана, у складу са Правилником о правилима студија. 

 

Члан 84. 

 

 Права и обавезе студената, правила студија, статус студената, оцењивање, испити, 

приговори студената на добијену оцену, мировање права и обавеза и друга питања, ближе 

се уређују Правилником о правилима студијама. 
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Члан 85. 

 

 Лице које заврши основне струковне студије у Школи стиче стручни назив са 

назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области,  у складу са 

листом стручних назива коју утврди Национални савет. 

 У међународном промету и у дипломи на енглеском језику, назив које је стекло 

лице из става 1. овог члана  је bachelor (appl.). 

 Лице које заврши специјалистичке струковне студије, закључно са са 30.09.2020. 

године, у Школи стиче стручни назив специјалиста, са назнаком звања другог степена 

струковних студија из одговарајуће области. 

 Лице које заврши основне струковне и специјалистичке студије до 30.09.2020. 

године, оствари укупно 240 ЕСПБ бодова, може уписати другу годину мастер струковних 

студије Школе.  
 

Члан 86. 
 

 Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током 

читавог живота ван оквира студијских програма. 

 Програме из претходног става утврђује Наставно-стручно веће Школе. 
 

ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 87. 
 

 Школа води евиденцију и издаје јавне исправе у складу са Законом. 

 Школа води: Матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и 

додацима диплома и записник о полагању испита. 

 На основу података из евиденције наведене у ставу 2. овог члана Школа издаје 

јавне исправе. 

 Јавне исправе су: студентска књижица (индекс), диплома о стеченом високом 

образовању и додатак дипломи.   
 

ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 88. 
 

 За јавност рада Школе одговоран је директор. 

 Директор Школе може овластити лице које ће давати или дати одређене 

информације. 

 Информације о раду Школе могу се објавити на сајту Школе. 

 За објављене информације на сајту Школе одговорно је лице задужено за 

ажурирање и одржавање сајта. 

            

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊЕ 

СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

Члан 89. 
 

 Школа врши признавање страних високошколских исправа, којим се имаоцу 

исправе утврђује право у погледу наставка образовања,  односно у погледу запошљавања. 

 У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог образовања, 

имаоцу стране високошколске исправе утврђује се право на наставак започетог високог 

образовања, односно укључивања у ниво струковних студија првог степена. 
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 У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске исправе 

утврђује се врста и ниво студија као и стручни назив. 

 

Члан 90. 
  

 У току поступка признавања страних високошколских исправа спроводи се и 

вредновање страних студијских програма. 

 Поступак признавања страних високошколских исправа и вредновање страних 

студијских програма спроводи са на начин предвиђен Законом и Правилником о 

признавању страних високошколских исправа и вредновању страних студијских програма. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 91. 

 

 Лице које је стекло стручни назив пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању може тражити од Школе да, у складу са критеријумима које пропише 

Конференција академија струковних студија и по поступку и условима из Правилника о 

студијама, утврди да раније стечени стручни назив одговара неком од стручних назива које 

утврди Национални савет. 

 У случају да Школа у поступку из става 1 овог члана утврди одговарајући стручни 

назив,  издаје нову диплому, уз оглашавање предходне дипломе неважећом. 

 

Члан 92. 

 

 Школа доноси следећа општа акта: 

 Општи акти Школе су: 

- Статут, 

- Колективни уговор код послодавца или Правилник о раду, 

- Правилник о организацији и систематизацији послова, 

- Правилник о избору наставника и срадника, 

- Правилник о издавачкој делатности Школе, 

- Правилник о упису основних и специјалистичким студијама, 

- Правилник о правилима студија Школе, 

- Пословник о раду Наставног већа, 

- Пословник о раду Савета Школе, 

- Пословник о раду Департмана Школе, 

- Правилник о против пожарној заштити, 

- Правилник о кодексу професионалне етике, 

- Правилник о критеријумима за усклађивање стечених назива, 

- Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине, 

- Правилник о здрављу и безбедности на  раду, 

- Правилник о чувању пословне тајне, 

- Правилник о минимуму процеса рада у случају штрајка, 

- Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма, наставе 

и услова рада, 

- Правилник о студирању на даљину, 

- Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника 

на другој високошколској установи, 

- Правилник о Студентском парламенту, 
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- Правилник о признавању страних високошколских  исправа и вредновању страних 

студијских програма, 

- Правилник о дисциплинској одговорности студената, 

- Правилник о издавачкој делатности, 

- Правилник о рачуноводству. 

 

Члан 93. 
 

Статут доноси Савет Школе. 

Правилник о организацији и систематизацији послова и Правилник о раду доноси 

Директор Школе. 

Директор Школе закључује Колективни уговор са организацијом Синдиката. 

Правилник о кодексу професионалне етике, Пословник о раду Наставног већа и  

Правилник о издавачкој делатности Школе, доноси Наставно Веће. 

Остала општа акта доноси Савет Школе. 

 

Члан 94. 

 

 Директор или секретар Школе, могу привремено ставити ван снаге донету одлуку 

Наставно-стручног већа, Већа наставника и Департмана, у случају да постоји сумња да је 

Одлука донета од стране ненадлежног органа или је у супротности за Законом или општим 

актима Школе. 

 У случају коришћења права из става 1 овог члана, лице које је користило наведено 

право, дужно је да у року од осам дана од дана стављања одлуке ван снаге, затражи 

мишљење Савета Школе или надлежног Министарства. 

  
 

Поступак усвајања и измене Статута Школе 
 

 

Члан  95. 
 

Статут је основни општи акт Школе и други правни акти и прописи Школе не могу  

бити у супротности са његовим одредбама. 

Нацрт Статута, његове измене и допуне, предлаже: Директор, Наставно-стручно 

веће, Савет и Секретар Школе.  

Наставно-стручно веће Школе разматра предложене промене и нацрт Статута и 

предлаже Савету на усвајање.  

Савет Школе, на основу примедби и  предлога, утврђује нацрт и усваја Статут 

Школе. 

Статут се мења када се промене одговарајући законски прописи или на 

иницијативу половине броја чланова Савета или Наставно-стручног већа. 
 

Члан 96. 
 

Студенти уписани у Школу до 07.октобра 2017. године могу завршити студије по 

започетом наставном плану и програму, у условима и по правилима студија најкасније до 

истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за 

реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог студијског 

програма.  

Студенти уписани у Школу до 10. септембра 2005. године могу завршити студије 

по започетом наставном плану и програму и по правилима студија најкасније до краја 

школске 2017/18. године  
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По истеку рока који је наведен овим чланом, студенти који не буду дали изјаву да 

желе наставити студије по плану, програму наставе и правилима студија а који су 

предвиђени овим Статутом, губе статус студента. 

 

Члан 97. 
 

 Лица која су стекла више образовање ове Школе, до дана ступања на снагу овог 

Статута, могу покренути поступак усклађивања стечених назива које је утврђено од стране 

Академије струковних студија. 

 Ако Школа утврди, да раније стечено звање одговара неком од звања са листе 

усвојене од стране Националног савета, биће извршено усклађивање докумената по 

Закону. 

 Диплому, са утврђеним звањем из става 2. овог члана, издаје Школа, тек када се 

претходно издата диплома огласи неважећом.   

 Правилником о усклађивању стручних назива, уређују се поступак, услови и 

критеријуми за усклађивање стечених стручних назива по наставним плановима и 

правилима студија, који су важили до ступања на снагу овог Закона о високом образовању.  

 

Члан 98. 

 

 Студенти уписан у прву годину основних студија закључно са школском 

2013/2017. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по 

истеку редовног трајања студија, до 30. септембра 2017 године. 

 Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години, 

наставља студије у статусу студента који се сам финансира. 

 Правилником о правилима студија уређује се начин извођења наставе, односно, 

полагања испита за студенте из става 2. овог члана. 

 Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 

студијски програм на истом нивоу студија. 

 

Члан 99. 

 

Измене и допуне Статута и других општих аката врше се и усвајају по поступку 

предвиђеном за њихово доношење. 

Статут и друга општа акта објављују се на огласној табли Школе, а ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања.  

 

Члан 100. 

 

 Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли 

Школе. 

 Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Високе технолошке 

школе струковних студија-Аранђеловац, са свим његовим изменама, донет 31.01.2017. 

године. 

 

 

Дел. број: 01-240/1 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

Датум: 10.04.2018. године 

Аранђеловац 

Проф. др Бранкица Луковић 

 

 


