
Висока технолошка школа струковних  

студија-Аранђеловац  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА СТУДИЈА 

ВИСОКЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ  

СТУДИЈА – АРАНЂЕЛОВАЦ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аранђеловац, 2017. године 
 



  
На основу члана 55. став 1. Закона о високом образовању ("Служени гласник Републике 

Србије", број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 

87/16), и члана  85. став 5. Статута Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац у 

Аранђеловцу (Одлука број: 01-443/1 од 14.05.2013 године и Одлука број: 01-77/1 од 21.02.2017. 

године), Савет Школе, на седници одржаној дана 30.03.2017. године, донeло је   

 

 

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА СТУДИЈА 

ВИСОКЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ  

СТУДИЈА – АРАНЂЕЛОВАЦ 

 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 

 Овим Правилником ближе се уређује организација и извођење првог и другог степена 

струковних студија, упис на студије, статус студента, полагање испита као и права и обавезе 

студената на Високој технолошкој школи струковних студија-Аранђеловац (у даљем тексту: 

Школа).  

 

Члан 2. 

 

 Студије првог степена су основне струковне студије које имају 180 ЕСПБ бодова.  

 Студије другог степена су специјалистичке струковне студије, које имају најамње 60 ЕСПБ 

бодова и мастер струковне студије, које имају најмање 120 ЕСПБ бодова.  

 Школа остварује студије првог и другог степена струковних студија у складу са правилима 

студирања заснованим на Европском систему преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ).  

 

Члан 3. 

 

 Студијски програм студија првог степена обухвата предавања, вежбе и друге облике 

активне наставе, стручну праксу и израду завршног рада.  

 Студијски програм студија другог спепена обухвата и истраживачки студијски рад који 

оспособљава студента да приступи изради специјалистичког, односно, мастер рада.  

 

Члан 4. 

 

 Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ 

бодова одговара просечном укупном ангажовању студената током једне школске године. 

 Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе коју чини: предавања, вежбе, 

колоквијуми, семинарски радови, тестови, испити, израде завршног рада, добровољног рада у 

локалној заједници, самосталног рада и других видова ангажовања студената. 

 Укупан број часова активне наставе у току једне школске године не може бити мањи од 600 

часова. 

 

Члан 5. 

 

 Добровољни рад студената је рад без накнаде, који организује Школе на пројектима од 

значаја за локалну заједницу, и вреднује се од 5 до 20 поена, у зависности од обима и сложености 

пројекта. 

 Добровољни рад вреднује предметни наставник из чије је области пројекат који Школа 

организује. 

 

 

 



Члан 6.  

 

 Наставно веће Школе, најкасније 8 дана пре почетка наставе у семестру усваја распоред 

часова.  

 Распоредом наставе утврђује се распоред предавања, вежби, колоквијума, тестова, имена 

наставника и сарадника који изводе наставу, почетак и крај наставе. 

 Распоред наставе се објављује на огласним таблама и WEB-у Школе, најкасније 5 дана пре 

почетка наставе у семестру. 

 

Члан 7. 

 

 Планом рада организује се термини полагања свих облика предиспитних обавеза и 

завршних испита, тако да у истом дану на истом студијском програму не може бити организовано 

полагање више од једног колоквијума или теста из истог семестра исте године. 

 

Члан 8. 

 

 Настава за прву годину струковних студија почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра. 

 Настава за другу и трећу годину струковних студија почиње најкасније 15. октобра, а 

завршава се 30. септембра. 

 Настава за други степен студија почиње најкасније до 20. октобра. 

 

Члан 9. 

 

 Укупне обавезе студената могу бити најмање 20 часова, а највише 30 часова недељно. 

 Наставник у току једног дана може изводити највише до 4 часа наставе, а сарадник до 8 

часова вежби на студијама првог и другог степена. 

  

  

 II УПИС НА СТУДИЈЕ 

Члан 10. 

 

 Упис на студије првог и другог степена регулисан је Правилником о упису студената на 

студијске програме Високе технолошке школе струковних студија - Аранђеловац .  

 

 

III СТУДЕНТИ  

 

Статус студента  

Члан 11. 

 

 Студент Школе је лице уписано на студијски програм  који се остварује на Школи.  

 Студент се уписује у статусу студента чије студије се финансирају из буџета (у даљем 

тексту: буџетски студент) или студента који сам финансира своје студије (у даљем тексту: 

самофинансирајући студент).  

 Статус студента доказује се индексом, чији је облик прописан Правилником о садржају 

јавних исправа које издају високошколске установе.  

 У погледу права и обавеза на Школи потпуно су изједначени буџетски и 

самофинансирајући студенти.  

 

 

 

 

 

 

 



Права, обавезе и одговорности студента  

 

Члан 12. 

 

 Студент је дужан да испуњава све своје обавезе на Школи сходно Закону о високом 

образовању, општим актима Школе којима су дефинисане предиспитне обавезе, у циљу 

континуалног и квалитетног учења и ефикасног студирања.  

 

Члан 13. 

 

 Права и обавезе студента сходно члану 86. Закона о високом образовању и члану 66. 

Статута Школе су да:  

- уредно похађа наставу, извршава обавезе предвиђене студијским програмом, планом реализације 

наставе и општим и појединачним актима Школе. Сви видови наставе су обавезни;  

- уредно уписује вишу годину студија ако је испунио све обавезе утврђене студијским програмом и 

планом реализације студија;  

- полаже испите на начин и у роковима како је то утврђено Статутом и општим и појединачним 

актима Школе;  

- учествује у вредновању квалитета наставе и наставника на начин предвиђен општим актом Школе;  

- заврши студије према уписаном програму у роковима предвиђеним Статутом Школе, а у складу са 

Законом.  

Студент има право:  

- на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;  

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

- на активно учествовање у доношењу одлука у складу са Законом;  

- на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;  

- на повластице које произлазе из статуса студента;  

- на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;  

- на различитост и заштиту од дискриминације;  

- да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Школе;  

- на квалитетан наставнички кадар;  

- на учествовање у научним и стручним пројектима у складу са својим могућностима и потребама 

Школе;  

- да према сопственом избору, ради стицања допунских знања, упише и полаже предмете на 

осталим студијским програмима Школе у складу са одговарајућим општим актом;  

- на консултације;  

- на избор ментора на основним и специјалистичким студијама;  

- на коришћење библиотеке, читаонице и осталих ресурса којима располаже Школа;  

- на полагање испита на алтернативан начин, уколико његово психофизичко стање то захтева;  

- на организовање спортских активности у циљу потпуног развоја личности.  

Студент је дужан да:  

- испуњава наставне и предиспитне обавезе;  

- поштује опште акте Школе;  

- учествује у вредновању квалитета студијских програма, наставе, наставника, сарадника и служби 

Школе на начин предвиђен општим актом Школе;  

- поштује права запослених и других студената у Школи;  

- учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом Школе;  

- чува углед и достојанство Школе, студената, наставника и других припадника академске 

заједнице;  

- се понаша у складу са етичким кодексом припадника академске заједнице.  

 Студент има право на жалбу Наставном већу Школе ако сматра да су му угрожена права из 

става 2. овог члана или да је нетачно утврђено или неадекватно санкционисано неизвршавање 

дужности из става 3. овог члана.  

 

 

 



Мировање права и обавеза студената  

 

Члан 14. 

 

 Студенту се, на лични захтев, одобрава мировање права и обавеза у случају:  

- теже болести;  

- одслужења и дослужења војног рока;  

- упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци;  

- доквалификације, преквалификације, волонтерског рада, заснивања радног односа у својству 

приправника; 

- одржавања трудноће;  

- неге детета до годину дана живота, у којем случају право на мировање обавеза уместо 

студенткиње-мајке може користити студент-отац;  

- припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство, када има статус врхунског 

спортисте.   

- ако због болести (што доказује уверењем надлежног лекара) није континуирано био радно 

способан у трајању од најмање 3 месеца;  

- ако је као гост-студент, по одобрењу Наставног већа Школе, студирао и/или боравио на пракси на 

другој високој школи и/или факултету или у врхунским истраживачким институтима или 

уметничким колонијама и манифестацијама у земљи или иностранству;  

- и у другим оправданим случајевима.  

Ако студент користи ово право због болести и стручног усавршавања, највише три месеца, 

наставници Школе су дужни да студенту омогуће, да у што је могуће краћем року, оствари најмање 

30 поена кроз предиспитне обавезе из сваког предмета који студент није похађао. 

 Студент може полагати испите из предмета за које је испунио предиспитне обавезе, у првом 

наредном испитном року. 

Решење из става 1. овог члана доноси директор Школе. 

 

Члан 15. 

 

 Мировање права и обавеза студент остварује на основу писменог захтева који подноси 

Административно-техничком секретару, најкасније 15 дана од дана по истеку разлога на основу 

кога може остварити своје право.  

Студент је дужан да уз молбу за остваривање мировања права и обавеза студента приложи 

документацију оверену од стране надлежне институције, на основу које може остварити мировање 

права и обавеза студента.  

 

Члан 16. 

 

 Мировање права и обавеза студента, на основу писмене молбе и приложене документације, 

одобрава директор Школе уз предходно обављену консултацију са секретаром Школе. 

  

Престанак статуса студента  

Члан 17. 

 

 Статус студента престаје у случају:  

- завршетка студија;  

- исписивања са студија;  

- неуписивања школске године;  

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

година потребних за реализацију студијског програма;  

- изрицања дисциплинске мере искључења са студија из Школе.  

Директор може студенту, на лични захтев, поднет пре стицања услова за губитак статуса 

студента, продужити рок за завршетак студија за једну школску годину, искључиво у категорији 

самофинансирајућег студента, ако је:  



- у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то право није 

користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло бити 

одобрено,  

- у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно акредитовани студијски 

програм, на истом или вишем степену студија на Школи или на другој акредитованој 

високошколској установу у земљи и иностранству и  

- ако студенту на дан истека рока када су се стекли услови за престанак статуса, остаје неостварених 

највише 20 ЕСПБ бодова за завршетак студија.  

 Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује директор, 

решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока када су се стекли услови за престанак 

статуса.  

 

Поновно стицање статуса студента  

 

Члан 18. 

 

 Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под условом:  

- да Школа има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања;  

- да се студент упише на студијски програм који се реализује у време поновног стицања статуса 

студента, искључиво у категорији самофинасирајућег студента.  

 У решењу директора Школе о одобравању поновног стицања статуса студента, утврђују се 

испити и друге извршене обавезе које се признају и обавезе студента у наставку студија.  

 

 

IV РЕАЛИЗАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈА  

 

Годишњи план реализације наставе  

 

Члан 19. 

 

 Студијски програми на Школи изводе се према годишњем плану реализације наставе, који, 

на предлог директора Школе, доноси Наставно веће Школе.  

Годишњим планом реализације наставе утврђују се:  

- годишњи план рада (нерадни дани у школској години; испитни рокови; термини за пријављивање 

испита);  

- наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском програму;  

- места извођења наставе;  

- распоред часова наставе;  

- распоред испита у испитним роковима;  

- остале чињенице релевантне за уредно извођење наставе.  

 Годишњи план реализације наставе доступан је јавности и обавезно се објављује на 

интернет страницама Школе.  

 У оправданим разлозима, годишњи план реализације наставе може се мењати и допуњавати 

и током академске године на начин и под условима прописаним за његово доношење.  

 

Предавања 

 

Члан 20. 

 

 Предавање је основни облик којим наставник предаје градиво садржано у студијском 

програму. 

 Уз градиво предвиђено студијским програмом, предмет предавања могу бити нова научна и 

стручна сазнања, анализе актуелних питања која су у вези са предвиђеним градивом. 

 На почетку семестра, наставник је дужан да у сажетом облику предочи студентима 

наставни програм предмета, с назнаком динамике његовог остваривања, методом рада, начина 

одржавања испита, препоручену литературу и друге информације од значаја за предмет. 



 

Вежбе 

 

Члан 21. 

 

 Вежбе се састоје у упознавању са поступком за решавање задатака из одређеног наставног 

предмета, у обрађивању случајева из праксе како би се студенти непосредно упознали са 

свакодневним деловањем у самосталној обради таквих задатака. 

 

 

 Колоквијуми и тестови 

 

Члан 22. 

 

 Успешност студената у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током 

наставе и изражава се поенима као и пред испитна обавеза. 

 Студијским програмом утврђује се број поена које студент може остварити преко 

колоквијума, а планом рада утврђује се време одржавања колоквијума и/или тестова. 

 

 Семинари 

 

Члан 23. 

 

 Семинари су облик наставе који се обавља ради ширег и дубљег упознавања студента с 

материјом наставног предмета, ради обраде одабраних проблема из наставног програма одређеног 

предмета и ради увођења студената у стручни рад. 

 

 Консултације 

 

Члан 24. 

 

 Консултације имају за сврху да студентима омогуће појашњење делова студијског градива 

и пруже помоћ приликом савлађивања предиспитних обавеза и испита. 

 Консултације обављају наставници и сарадници. 

 Време консултација објављују се на огласној табли и WEB сајту Школе. 

 

 Практична настава 

 

Члан 25. 

 

 Практична настава организује се у складу са програмским садржајем предмета и Планом 

реализације наставе. 

 Одлуку о извођењу практичне наставе за школску годину доноси Наставно веће Школе. 

 

Члан 26. 

 

 Предметни наставник подноси Извештај о реализованој практичној настави председнику 

департмана. 

  

Организација наставе и оптерећење студената  

 

Члан 27. 

 

 Организација образовног рада и извршење плана реализације наставе остварује се током 

школске године која по правилу почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године.  



 У току школске године настава се реализује (програм студија се организује) у два семестра: 

зимском, који почиње 1. октобра а завршава се до 14. фебруара и летњем, који почиње 15. фебруара 

а завршава се 30. септембра.  

  

Члан 28. 

 

 Успешност студената у савлађивању студијских програма континуирано се прати током 

наставног процеса. 

 Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ (Европски систем преноса 

бодова), а обим студија збиром ЕСПБ. 

 Збир од 60 ЕСПБ представља просек укупног ангажовања студента током радне седмице у 

трајању од 40 часова. 

  

Члан 29. 

 

 Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, 

семинарски рад), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршног рада, добровољног рада у 

локалној заједници и других ангажовања.  

 Студијским програмом могу се одредити предмети које студент мора положити а који 

представљају услов за полагање неког од наредних предмета. 

 

Члан 30. 

 

 Настава из наставног предмета изводи се, по правилу, у једном семестру, а не може трајати 

дуже од два семестра.  

 Настава из појединих предмета може се организовати и у краћем времену у циклусима или 

као блок настава. 

 Настава и ваннаставне активности студента из физичке и здравствене културе могу се 

организовати као необавезне. Овим активностима студент не остварује ЕСПБ бодове.  

 

Одређивање динамике студирања 

 

Члан 31. 

 

 Студент чије се студирање финансира из буџета на почетку школске године уписује 

наставне предмете који имају 60 ЕСПБ бодова.  

 Студент који сам финансира своје студирање на почетку школске године уписује наставне 

предмете који имају најмање 37 бодова.  

 Правила дефинисана у ставу 1. и 2. овог члана односе се на студијске програме који трају 

дуже од једне школске године.  

 За студијске програме другог степена студија, самофинансирајући студент уписује наставне 

предмете који имају 60 ЕСПБ бодова.  

 

Члан 32. 

 

Студент има право да заврши студије по започетом студијском програму, и правилима 

студија који су важили у моменту уписа у Школу у року прописаном Законом. 

Студент из става 1. ово члана, који не испуни услов за упис у наредну годину студија, 

наставља студије по новом наставном плану и програму и правилима студија, ако је до те промене у 

међувремену дошло. 

Не сматрају се изменама наставног плана и програма измене које Наставно веће изврши 

ради њиховог усаглашавања са достигнућима науке, друштвено-економским развојем и облицима 

институционално-политичког и приврендог организовања. 

 

 

 



Упис, овера семестра и овера године  

 

Члан 33. 

 

 Годишњим планом реализације наставе утврђује се време уписа, овере семестра и овере 

године.  

 По завршетку семестралне наставе студент је дужан да овери семестар.  

 Овером године студент стиче права да настави да извршава наставне обавезе и у наредној 

години, односно да приступи полагању испита.  

 Овлашћено лице Школе потписом и печатом оверава семестар, односно годину ако студент 

има потписе из свих наставних предмета.  

 Испуњеност предиспитних обавеза за сваки наставни предмет потврђује предметни 

наставник својим потписом у индекс.  

 Наставник може ускратити потпис студенту који није уредно похађао наставу и испуњавао 

предиспитне обавезе, тј има мање од 30 поена предиспитних обавеза. 

 Уколико студент није обавио све предиспитне обавезе у реализацији наставних садржаја из 

предмета, наставник задужен за тај предмет уноси у индекс напомену „поново упис предмета“. 

  

Услови за упис у школску годину  

 

Члан 34. 

 

 Буџетски студент стиче право на упис у наредну годину студија када испуни све студијске 

обавезе изражене у ЕСПБ бодовима, које је преузео уписом у претходну годину студија, 60 ЕСПБ 

бодова, уколико законодавац не донесе другу одлуку. 

 Студент који није испунио услов уписа наредне године студија у категорији буџетског 

студента, а има оставрено најмање 37 ЕСПБ бодова, уписује наредну годину студија у категорији 

самофинасирајућег студента, може наставити студије тако да у следећој школској години поново 

упише студијске обавезе које није испунио у претходној години студија, те да упише нове обавезе, 

али тако да његове укупне студијске обавезе при поновном упису не буду мање од 37 ЕСПБ бодова 

у школској години.  

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

поново уписује исти предмет.  

 Студент који не положи испит из изборног предмета, може поново уписати исти или се 

определити за други изборни предмет.  

  

Члан 35. 

 

 Студент који у току текуће школске године не положи све предмете из којих је наставу 

похађао, има обавезе поновног похађања недостајућих делова наставног процеса и испуњавања 

недостајућих обавеза наредне школске године.  

 Студент је дужан да упише цео наставни предмет, ако је предмет обавезан и поново 

испуњава све предиспитне и испитне обавезе уколико не положи наставни предмет у току наредне 

школске године, или ће се определити за други изборни предмет, ако је у питању изборни предмет.  

 Предметни наставник је дужан да у току семестра континуално организује делове наставног 

процеса за студенте који нису положили наставни предмет у школској години у којој су га први пут 

слушали. У оквиру датих наставних активности, наставник обрађује сажете целине наставног 

предмета којима олакшава студентима савлађивање градива.  

 Наставни процес за студенте из става 1. мора бити организован на начин да се омогући 

допуњавање неопходних знања и компетенција и испуњавање недостајућих обавеза за полагање 

наставног предмета, при чему се не сме ометати текући наставни процес.  

 План рада и надокнаде неиспуњених обавеза за студенте из става 1. овог члана доноси 

Наставно веће Школе најкасније до 1. новембра, односно 1. марта.  

  

 

 



Члан 36. 

 

Студент уписан у наредну годину студија, који има испуњене предиспитне обавезе а није 

положио испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, исти може полагати у 

години студија коју је уписао, под условом да није полагао више од три пута, најкасније до почетка 

наставе тог предмета. 

 Ако је студент полагао више од три пута испит из предмета наведеног у предходном ставу 

овог члана, поново уписује овабезан предмет. 

Студент који упише наредну годину студија, има испуњене предиспитне обавезе а није 

положио испит из изборног предмета до почетка наредне школске године, исти може полагати у 

години студија коју је уписао најкасније до почетка наставе тог предмета под условом да није 

полагао више од три пута или се определити за други изборни предмет са предходне године. 

 Студент из става 1. овог члана који има остварено мање од тридесет поена предиспитних 

обавеза на крају семестра из обавезног предмета, уписује поново предмет. 

 Бодови остварени у предиспитним обавезама за предмете из става 1. овог члана важе до 

почетка наставе из предмета у години студија. 

 По истеку рока из става 5. овог члана, студент мора поново прикупљати поене из 

предиспитних обавеза за све обавезне предмете које није положио.  

 

Прелазак са друге високошколске установе  и наставак студирања на Школи  

 

Члан 37. 

 

 Студент који студира или лице које је завршило другу високошколску установу, и жели да 

пређе, односно упише, одређени студијски програм на Школи, нема обавезу полагања пријемног 

испита.  

Лица из став 1. овог члана поред молбе за упис достављају и доказ о положеним испитима 

са тачно утврђеним укупним бројем ЕСПБ и утврђеним бројем ЕСПБ за сваки положени предмет.  

 Директор Школе или стручна комисија коју именује Наставно веће Школе ће вредновати 

положене наставне предмете и одредити диференцијалне наставне предмете које је студент дужан 

да похађа и полаже.  

 

Начин вредновања предиспитних обавеза и акумулације поена  

 

Члан 38. 

 

 Предиспитне обавезе се остварују искључиво током семестра. 

 Успешност студирања у савлађивању наставе сваког предмета континуирано се прати 

током наставног процеса, кроз рад у настави, предиспитне обавезе и завршног испита. 

 

 

Члан 39. 

 

Сваки предмет студијског програма мора имати јасно дефинисано следеће: 

- списак активности за савлађивање и стицање броја поена студената у раду у настави; 

- списак активности за савлађивање и стицање броја поена студената у предиспитним 

обавезама; 

- списак активности за савлађивање и стицање броја поена студената на завршном 

испиту. 

Студент је дужан да оствари предиспитне обавезе из свих обавезних предмета и 

одговарајућег броја изборних предмета. 

Број изборних предмета за које се студент мора определити дефинисан је студијским 

програмом. 

 

 

 



Члан 40. 

 

 Рад у настави обухвата присутност на предавањима и вежбама, учешће у стручно 

практичном раду и бодује се скалом од 0 до 30 поена. 

 Предиспитне обавезе одређене су студијским програмом за сваки предмет и бодују се 

скалом од 0 до 70 поена.  

 Број поена које студент може да оствари на завршном испиту дефинисан је скалом бодова и 

то од 0 до 30. 

 

Члан 41. 

 

 Тачан одговор, односно задатак из предиспитних обавеза, односно са завршног испита не 

може бити бодован са мање од 0,5 (пола) поена по једном питању, односно задатку.  

 Време рада теста, односно колоквијума је највише 90 минута – 2 школска часа вежби, осим 

за предмете из поља уметности, чије време рада тестова, односно колоквијума је највише 240 

минута – 4 сата. 

Члан 42. 

 

Наставник својим потписом у студентској књижици-индексу, потврђује да је студент 

остварио минимум поена предиспитних обавеза потребних за излазак на испит. 

 Када студент није остварио најмање тридесет поена предиспитних обавеза у току школске 

године из одређеног предмета, исти поново уписује у наредној години студија. 

 Број остварених бодова предиспитних обавеза не може се признати за предмете који се 

поново уписују.   

 Наставник је дужан да, искључиво у току семестра у којем се предмет налази, реализује све 

облике предиспитних обавеза предвиђене студијским програмом.  

 

V ИСПИТИ  

 

Полагање испита  

Члан 43. 

  

 Испит је завршни облик провере знања, и полаже се непосредно по окончању наставе а 

најкасније до почетка наставе у наредној школској години из предмета из којег се испит полаже, а 

најкасније до почетка наставе у наредној школској години из предмета из којег се испит полаже. 

Оценом на испиту изражава се општи суд о степену савладаности наставног програма и 

залање студената у току студија. 

Полагање испита организује се у току школске године у испитним роковима у данима 

одређеним за одржавање испита у одређеном испитном року. 

Оквирни распоред полагања испита за све испитне рокове у школској години 

објављује се на почетку школске године. 

Изузетно, у оправданим случајевима, термин полагања испита се може заменити 

другим термином у истом испитном року али нови термин не може бити пре раније утврђеног 

термина. 

 Забрањено је предвидети полагање испита, односно других облика провера знања студената 

из предмета са исте године студија у току истог дана у редовним испитним роковима. 

 

Члан 44. 

 

Наставник је дужан да задње две недеље у семестру, у којем је предмет наставним планом 

предвиђен, да организује накнадни или накнадне термине за прикупљање бодова предиспитних 

обавеза, за све студенте који из нарочито оправданих разлога нису испунили наведену обавезу. 

Студент, поред писаног захтева упућеном директору Школе доставља и доказ о разлозима 

спречености испуњавања предиспитних обавеза. 

Директор Школе решава по захтеву студента најкасније три дана од дана подношња. 



Студент има право жалбе на решење директора Школе, органу управљања у року од три 

дана од дана пријема решења. 

Одлука органа управљања је коначна.   

 

Члан 45. 

 

Наставник је дужан да на крају реализације активне наставе обавести студента о укупном 

броју поена који је студент остварио реализацијом предиспитних обавеза. 

Наставник је дужан да води документацију о предиспитним обавезама студента и да је чува 

три године. 

Члан 46. 

 

Полагањем испита студент стиче одређењни број ЕСПБ бодова у складу са студијским 

програмом. 

Право полагања испита из наставних предмета имају студенти и апсолвенти ако су: 

испунили општи и посебан услов за сваки наставни предмет. 

Општи услов за полагање испита је уписана годину студија у којем је студијским 

програмом предмет предвиђен. 

Посебни услов за полагање испита је остварен минимун 30, од могућих 70 бодова у 

испуњавању предиспитних обавеза. 

Максималан број бодова остварен у току рада у настави, на предиспитним обавезама и 

полагањем испита је 100 бодова. 

Сматра се да је студент полагао испит уколико је приступио полагању испита. 

 

Члан 47. 

 

Пријава за полагање испита подноси се писаним путем на одговарајућем обрасцу 

или електронским путем након завршетка претходног испитног рока искључиво у терминима који 

су одређени.  

Служба за студентска питања Школе најкасније два радна дана пре термина испита 

формира прелиминарне спискове пријављених студената на којима је наведена исправност њихових 

пријава, и истиче спорне пријаве на огласну таблу Школе са позивом, роком и условима отклањања 

недостатака. 

Евентуалне корекције (накнадна пријава) врше се у року од два дана пре утврђеног термина 

за одржавање испита, уз обавезу плаћања посебне накнаде . 

Наставник или сарадник не може од студента примити испитну пријаву. 

 

Члан 48. 

 

Испит се полаже у Школи, по правилу у учионици или лабораторији, пред предметним 

наставником ако се испит полаже прва три пута. 

Када је студијским програмом предвиђено практично полагање испита, испит се може 

полагати и у просторијама у којима се обавља практична настава и професионална пракса. 

Уколико просторија за полагање испита није доступна студентима са хендикепом, Школа је 

дужна да, на захтев студента са хендикепом, обезбеди другу примерену просторију. 

 Захтев се подноси најкасније три дана пре одржавања испита, директору Школе.  

 

Члан 49. 

 

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

студијским програмом, програмом предмета и актима Школе. 

Приликом полагања испита, идентитет студента утврђује се на основу индекса, у изузетним 

случајевима на основу личне карте студента. 

Пре почетка испита наставник или дежурни сарадник дужан је да саопшти који помоћни 

прибор студент током испита може користити. 

 



Члан 50. 

 

Када се испит полаже писмено, испит почиње поделом задатака на обрасцима које, у 

одговарајућем броју, припрема и оверава наставник. Сваки задатак или испитно питање мора да има 

назначен број поена. 

Диктирање задатака и испитних питања није дозвољено. 

Студент је дужан да на испитном листу читко испише тражене податке. 

Писмени задаци са испита чувају се до краја текуће школске године. 

 

Члан 51. 

 

Када се испит полаже усмено, Школа је дужна да обезбеди јавност полагања испита. 

Јавност полагања испита обезбеђује се објављивањем датума, времена и места полагања 

испита и могућношћу присуства других лица на испиту, по правилу, присуством 

студената који се по распореду полагања испита налазе на списку полагања истог наставног 

предмета тога дана. Изузетак је случај када на испиту постоји један кандидат, тада се на захтев 

студента јавност испита обезбеђује присуством два студента који су слушали дати предмет. 

 

Члан 52. 

 

За студенте са хендикепом који нису у могућности да полажу испит усмено, односно 

писмено, Школа ће обезбедити одговарајући начин полагања. 

 

Члан 53. 

 

 За време испита студент је дужан да се понаша у складу са утврђеним правилима понашања 

која забрањују: 

 - излазак из просторије и враћање у просторију где се испит одржава, устајање са 

места и кретање по просторији; 

 - било какву комуникацију, осим ако се дежурном поставља питање ради разјашњења 

нејасноћа у формулацији задатка или питања; 

 - коришћење недозвољеног прибора и средстава; 

 - било које друге активности и понашање који ремете ток испита. 

 Када студент својим понашањем крши правила наведена у ставу 1. овог члана, наставник 

или лице које дежура на испиту, дужно је да студента или студенте удаљи са испита и да констатује 

у Записнику о полагању испита, да je студент приступио полагању и да исти није положио. 

 Наставник или лице које дежура на испиту, може поднети Захтев за покретање 

дисциплинског поступка, против студента или студената који су дисквалификовани са полагања 

испита.   

Члан 54. 

 

 Усмени начин полагања испита обавља предметни наставник, односно испитна комисија, а 

када се испит полаже писмено, поред наставника, односно испитне комисије, директор Школе може 

да одреди дежурно лице које се стара о регуларности спровођења испита. 

 Дежурство на испиту је радна обавеза сваког наставника, односно сарадника. 

 Уколико је дежурни наставник, односно сарадник, који је распоредом дежурстава 

предвиђен да дежура на испиту спречен да присуствује полагању испита дужан је о томе обавестити 

предметног наставника најкасније један дан пре почетка полагања испита. 

 Предметни наставник, односно дежурно лице, у обавези је да буде у просторији у којој се 

одржава испит најкасније у време почетка одржавања испита. 

 За време испита, врата на просторији у којој се испит одржава су затворена, и у њу могу да 

уђу само предметни наставници и дежурни, а изузетно и друге особе запослене на Школи, уз 

одобрење дежурног. 

 У случају да у просторију у којој се одржава писмени испит уђе особа која није запослена 

на Школи, дежурни је дужан да ту особу одмах удаљи и да о томе сачини писану белешку. 

 



Члан 55. 

 

 Уколико дежурни сарадник утврди да је током полагања испита учињена лакша или тежа 

повреда обавеза студената у смислу Правилника о дисциплинској одговорности студената дужан је 

да о томе сачини писану белешку и достави је предметном наставнику најкасније следећег радног 

дана од дана полагања испита. 

 Предметни наставник је дужан сачинити пријаву повреде обавеза студената и преда је 

директору Школе који је дужан да покрене поступак против студента или студената сходно 

Правилнику из става 1. овог члана. 

 

Члан 56. 

 

 Студент може полагати испит пред испитном комисијом на лични захтев, после три 

неуспешна полагања испита. 

 Ако директор Школе утврди да су наводи из захтева оправдани директор Школе је дужан 

да формира комисију за полагање испита. 

 Испитна комисија броји три члана из реда наставника Школе из исте или сличне области у 

којој предметни наставник не мора бити члан комисије. 

 Када Комисија за полагање испита не може бити састављена у складу са ставом 3. овог 

члана, директор Школе може формирати Комисију од наставника са других високошколских 

установа. 

 Испитна комисија формира питања, односно задатке и утврђује оцену на испиту већином 

гласова. 

 Студент плаћа трошкове полагања испита пред комисијом у складу са школским 

ценовником.    

Члан 57. 

 

 Студент приликом напуштања просторије у којој се испит полаже мора предати испитни 

лист и испитни задатак. 

 Приликом предаје испитног листа и испитног задатка дежурни наставник или сарадник је 

дужан да упореди податке наведене у испитном листу са подацима унетим у списак пријављених 

студената (име, презиме, број индекса, редни број списка и група питања). 

 Студент који у току испита напусти просторију у којој се испит полаже, а задатак, односно 

свој рад, не преда, сматра се да je испит полагао и да исти није положио. 

 

Члан 58. 

 

 Писмени и практични испит не може да траје дуже од 4 школска часа (180 минута), а 

усмени испит дуже од 30 минута по кандидату. 

 Резултате полагања писменог испита, предметни наставник је дужан да објави на својој 

огласној табли или интернет презентацији Школе најкасније у року од пет дана од дана полагања 

испита. 

 Обавештење о дану, часу и месту стављања задатака на увид студентима и времену 

предаје индекса за упис оцена врши се путем огласне табле Школе заједно са објављивањем 

резултата полагања испита или усмено на самом испиту. 

 Дан, време и место полагања испита објављује се на огласној табли Школе и WEB страници 

Школе. 

Члан 59. 

 

 Приликом полагања испита студент има право на припрему усменог одговора (израду 

концепта) од најмање 15 минута за сва питања, када испит полаже усмено, односно, да погледа свој 

писмени задатак са испита у за то предвиђеним терминима, ако је испит полагао писмено. 

 

 

 

 



Члан 60. 

  

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

пет (5) је негативна и не уписује се у индекс. 

 Оцену даје предметни наставник, односно испитна комисија. 

 Оцене могу бити и ненумеричке (А-изузетан, Б-одличан, Ц-врло добар, Д-добар, Е-

задовољава и Ф-није положио). 

Коначна оцена на испиту заснована је на укупном броју поена које је студент стекао 

испуњавањем предиспитних обавеза и полагања испита, а према квалитету стечених знања и 

вештина, и садржи максимално 100 поена, а утврђује се према следећој скали: 

до 54 поена - оцена 5 (није положио), 

од 55 до 64 поена- оцена 6 (довољан), 

од 65 до 74 поена- оцена 7 (добар), 

од 75 до 84 поена- оцена 8 (врло добар), 

од 85 до 94 поена- оцена 9 (одличан), 

од 95 до 100 поена- оцена 10 (изузетан). 

 

Члан 61. 

 

 Оцена на испиту и број поена уписују се у Записник о полагању испита и у индекс, које по 

завршеном испиту оверава наставник, а оцена 5 (није положио) не уписује се у индекс. 

 

Члан 62. 

 

 Уколико студент сматра да није адекватно оцењен има право жалбе на постигнуту оцену и 

право да по жалби буде испитан пред комисијом.  

У том случају предметни наставник у пријаву уписује постигнуту оцену уз напомену 

„студент подноси приговор на постигнуту оцену“.  

   

Члан 63. 

 

Студент може поднети приговор на оцену добијену на испиту ако сматра да није адекватно 

оцењен, или сматра да испит није обављен у складу са Законом, Статутом или овим Правилником 

 Студент подноси писмени приговор Служби за студентска питања, упућен директору 

Школе, у року од 36 сати од добијања оцене.  

 Директор разматра приговор студента и доноси одговарајућу одлуку, у року од 24 сата од 

пријема приговора.  

 

Члан 64. 

 

 Уколико је приговор студента оправдан, студент поново полаже испит пред Комисијом у 

року од три дана од дана пријема одлуке.  

 Ако је приговор стављен на усмени део испита, студент полаже испит пред испитном 

Комисијом коју именује директор Школе, а ако је приговор стављен на писмени део испита 

Комисија ће, у присуству студента, поново прегледати и оценити писмени рад студента.  

 Оцена постигнута на испиту пред Комисијом је коначна и студент не може више улагати 

приговор.  

 Уколико студент у предвиђеном року не поднесе приговор, или директор Школе донесе 

решење којим се одбија приговор студента на регуларност спроведеног испита, Служба за 

студентска питања ће регистровати постигнуту оцену, коју након тога предметни наставник уноси у 

индекс студента.  

 Рокови не теку за време нерадних дана.  

 

 

 

 



Члан 65. 

 

 Студент који није задовољан прелазном оценом на испиту има право да поднесе захтев за 

поновно полагање испита, у року од 36 сати од добијања оцене. У том случају предметни наставник 

у пријаву, којој прилаже писмену изјаву студента, уписује „студент се одриче постигнуте оцене“.  

 Студент који се одрекао постигнуте оцене искористио је један од Законом предвиђена 3 

испитна рока, а има право да испит из тог предмета полаже у наредном испитном року пред 

комисијом. 

 Студент из става 1. овог члана не може добити мању оцену од оцене добијене на испиту. 

 Директор, доноси решење о поновном полагању испита. 

 

Члан 66. 

 

 Сматра се да је студент приступио испиту када су му саопштена испитна питања односно 

задаци. Након тога, свако одустајање од полагања испита сматра се као да студент није положио 

испит.  

Ако наставник удаљи студента у току полагања због прекршаја услова полагања, сматра се 

да је полагао испит, да га није положио и наставник ће у Записник о полагању испита за овог 

студента уписати оцену 5 (није положио). 

Уколико студент не приступи полагању испита, у року у којем је испит пријавио, сматра се 

да је одустао.  

 При полагању испита и давању оцене на испиту се узима у обзир резултат континуираног 

рада студента током наставе и број стечених поена у испуњавању предиспитних обавеза.  

 Након завршетка испита наставник саопштава постигнуту оцену.  

 

Члан 67. 

 

Ако се испит не би могао одржати на време, због дуже оправдане спречености или 

одсутности предметног наставника, директор може да, за тај испитни рок повери функцију 

наставника, односно члана испитне комисије неком од наставника Школе или наставника друге 

високошколске установе, који је стручан за тај предмет, односно изводи наставу из сличне струке. 

 

Испитни рокови 

Члан 68. 

 

 Редовни испитни рокови су: јануарски, мартовски, априлски, јунски, септембарски и 

октобарски. 

 Ванредни испитни рокови су: мај и други рок у октобру. 

 Студенти завршне године студија, поред рокова из става 1 и 2 овог члана, имају право 

полагања испита у новембарском и децембарском, редовном, испитном року. 

 Октобарски испитни рок мора се завршити најкасаније до 10-октобра. 

 Студент може пријавити испит уз обавезу плаћања пријаве испита према Ценовнику услуга 

Школе, у роковима из става 1. овог члана, без обзира на статус који има на Школи у односу на 

начин финансирања студија.  

 Када је то могуће обезбедити, у испитном року се могу организовати два испитна термина.  

 Целокупан испит наставник мора завршити, уписати оцену у индекс и евиденције, а 

евиденције (записник и испитне пријаве) вратити Служби за студентска питања у року од највише 5 

дана од термина за испит.  

 

VI СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА  
 

Члан 69. 

  

Правила студија и провере знања студената на основним струковним студијама примењује 

се и за студије другог степена. 



Настава на студијама другог степена организује се и изводи у складу са акредитованим 

студијским програмом. 

Настава се изводи током тридесет недеља у школској години, односно по петнаест недеља у 

семестру. 

Наставно веће Школе најкасније 8 дана пре почетка наставе доноси распоред наставе 

којиме се утврђује распоред предавања и вежби, имена наставника и сарадника који изводе наставу, 

почетак и завршетак наставе и објављује га на огласној табли Школе и WEB сајту Школе.  

 

VII ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА  

Члан 70. 

 

 Основне струковне студије завршавају се полагањем свих испита и испуњавањем осталих 

студијских обавеза, а у складу са студијским програмом, израдом и одбраном завршног рада, што 

значи да је студент остварио 180 ЕСПБ бодова.  

 Специјалистичке струковне студије завршавају се полагањем свих испита и испуњавањем 

осталих студијских обавеза у складу са студијским програмом и израдом и одбраном 

специјалистичког рада, што значи да је студент остварио најмање 60 ЕСПБ бодова ако је предходно 

остварен обим основних студија од 180 ЕСПБ бодова.  

Мастер струковне студије завршавају се полагањем свих испита и испуњавањем осталих 

студијских обавеза у складу са студијским програмом и израдом и одбраном мастер рада, што значи 

да је студент остварио најмање 120 ЕСПБ бодова ако је предходно остварен обим основних студија 

од 180 ЕСПБ бодова.  

После испуњених свих наставних обавеза утврђених студијским програмом  студија, 

студент стиче право да пријави и брани завршни, специјалистички, односно, мастер рад, што се 

ближе дефинише посебним правилником. 

 Завршетком студија у складу са одредбама Закона, Статута и ових правила студент стиче 

одговарајуће стручно звање.  

Члан 71. 

 

 Свечано уручење дипломе о завршеним студијама врши директор Школе, по правилу за дан 

Школе, једном у току школске године. 

  

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 72. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењиваће се одредбе Статута 

Школе и Закона. 

 

Члан 73. 

 

 Поступак измене и допуне Правилника исти је као и поступак његовог доношења. 

 

Члан 74. 

 

 Правилник ступа на снагу осам дана од дана доношења, а примењује се од 01.10.2017. 

године. 

 Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о правилима студирања 

Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац, број: 01 – 801/1 од 18.10.2010. годне, 

донет на седници Наставног већа Школе дана 01.10.2010. године. 

 

Дел. број: 01-149/1 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА ШКОЛЕ 

 

У Аранђеловцу дана 30.03.2017. године Проф.др Бранкица Луковић 

 

  


