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1. О ИНФОРМАТОРУ 

 
Информатор о раду Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу (у 

даљем тексту Информатор) је јединствен документ који садржи додатке и који је 
израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о 
раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја). 

 
Свако може да се поузда у тачност и потпуност Информатора, са даном последњег 
ажурирања или другим датумом који је у Информатору назначен. 

 
Коришћење података из Информатора је слободно, а при копирању делова текста 
из Информатора у документ који објављују или представљају трећа лица као свој, 
наводи се извор информације. 

 
Тачне и потпуне информације и редовно ажурирање података у Информатору врши 
Огњен Димитријевић, упосленик школе. На основу Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС", бр. 120/04 и 54/07), 
овлашћено лице Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу за 
поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
одређено је директор Школе др Милена Марјановић, проф. 

 
Информатор је дана 14.06.2013. године објављен на Интернет страни Високе 
пословне школе струковних студија у Лесковцу (у даљем тексту Школа),  
www.vpsle.edu.rs  
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ O ШКОЛИ 
 
 
 
 

Назив: Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу 
 

Адреса: Владе Јовановића бр. 8, 16000 Лесковац 
 

Телефон: 016/ 25-49-61 Факс: 016/ 24-25-36 
 

Секретар: Радомир Стојановић дипл. правник 
 

Веб адреса: www.vpsle.edu.rs 
 

Е-пошта: mail@vpsle.edu.rs 
 

ПИБ: 100411386 
 

Матични број: 07207310 
 

Teкући рачун сопствених средстава: 840 –1231666 – 54 

Текући рачун буџетских средстава: 840-1231660-72 

Инфо: Седиште школе је у Лесковцу, улица Владе Јовановића бр. 8., 
где се налази управа Школе, студентска служба, рачуноводство 
школе, библиотека и читаоница, учионице, просторије 
професора као и просторије студентског парламента. 
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3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 
 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу је самостална 
високошколска установа која остварује основне и специјалистичке струковне студије. 
Основне и специјалистичке струковне студије Школа остварује из области 
економских наука и то на основним струковним студијама на акредитованим 
студијским програмима: 1. Финансије и банкарство; 2. Менаџмент у бизнису; 3. 
Туризам и угоститељство; 4. Менаџмент технологије хране и гастрономије, и 
на специјалистичким струковним студијама на акредитованом студијском 
програму: Пословна економија и менаџмент. 

 
Основна делатност Школе је: 8032  високо образовање. 

80325 високошколске установе друштвених наука 
80329 остале високошколске установе 

 
Поред  основне  делатности  Школа  је  регистрована  и  за  обављање  следећих 
делатности: 

 
• штампање на другом месту непоменуто 
• издавање књига, брошура и других публикација 
• трговина на мало књигама, новинама и сл. 
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4. ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 
4.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА 

 
Орган управљања Школе је Савет. Мандат чланова Савета је 3 године. 

 
Број чланова Савета Школе је 17 а састоји се: 11 представника Школе, 3 
представника које бира студентски парламент и 3 представника које бира Влада, 
односно оснивач. 

 
Чланове Савета из редова студената бира Студентски парламент. 
Председник Савета бира се из реда представника Школе. 
Савет  ради  у седницама,  коју сазива  председник  Савета  који  се  бира  на  првој 
конститутивној седници и његов заменик. 

 
Савет Школе доноси Пословник о свом раду. 

Чланови Савета: 

• др Иван Михаиловић, проф., председник 
• др Татјана Ђекић, проф., члан 
• др Жика Стојановић, члан 
• мр Драгана Ранђеловић. члан 
• мр Драган Стојановић, члан 
• мр Јовица Цветковић, члан, заменик председника 
• Небојша Митић, члан 
• мр Валентина Вукосављевић Павловић, члан 
• спец. Валентина Станковић, предавач, члан 
• Миљана Стојковић, предавач, члан 
• Саша Радојчић, члан 
• Миодраг Јовановић, члан, студент 
• Богдан Миленковић, члан, студент 
• Миријана Стојановић Миленковић, члан, студент 

 
Председник Савета школе је др Иван Михаиловић, проф. Заменик председника 
Савета школе је мр Јовица Цветковић. Мандат чланова Савета истиче 21.10.2016. 
године. 

 
4.2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА 

 
Орган пословођења Школе је директор Школе. 
Директор Школе је др Милена Марјановић, професор струковних студија. 
Директор Школе бира се из реда наставника Школе који су у радном односу са 

пуним радним временом. Орган пословођења бира се на три године са могућношћу 
једног поновног избора. 

Директор школе др Милена Марјановић је први пут изабрана 2014. године. 
Директора Школе бира Савет Школе, од кандидата који су конкурисали на 

интерно расписаном конкурсу. 
 

4.3. СТРУЧНИ ОРГАН 
 

Стручни орган у школи је Наставно веће. 
Наставно веће ради у седницама. 

 
4.4. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 
Студентски парламент је орган Школе. 
Студенти  су  активни  учесници  у  образовно-стручном  раду  Школе  и  заједно  са 
наставницима Школе су одговорни за резултате заједничког рада. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 
Организационе јединице Школе су: 1. Наставна јединица и 2. Секретаријат. 

 
У оквиру Наставне јединице остварују се основне струковне студије у Високој 

пословној школи струковних студија у Лесковцу, на студијским програмима: 
 

– основне  струковне  студије:  Финансије  и  банкарство,  Менаџмент  у 
бизнису, Туризам и угоститељство, Менаџмент технологије хране и 
гастрономије. 

– специјалистичке струковне студије: Пословна економија и менаџмент. 
 

На сваком студијском програму постоји руководилац студијског програма . 
 

Секретаријат обавља правне, кадровске, опште послове, послове за потребе 
студија, финансијско-рачуноводствене и техничке послове. Радом секретаријата 
руководи секретар. 

 
6. ОПШТА АКТА 

 
6.1. СТАТУТ ШКОЛЕ 

 
На основу члана 53, а у вези са чланом 46 закона о високом образовању Савет 
Високе пословне школе струковних студија Лесковац, на седници одржаној дана 
18.10.2007. год. донео је: 

 
С Т А Т У Т 

 
ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЛЕСКОВАЦ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Статутом се уређује организација, рад, управљање, руковођење, 

правила студија, избор у наставничка звања, као и друга питања од значаја за 
обављање делатности Високе пословне школе струковних студија Лесковац (у 
даљем тексту: Школа). 

 
Члан 2. 

 
Школа је самостална високошколска установа која остварује основне 

струковне и специјалистичке струковне студије из образовно - научног поља, 
друштвено – хуманистичке науке, стручна област економске науке. 

 
Члан 3. 

 
На основним и специјалистичким студијама, у Школи се изводе акредитовани 

струковни студијски програми, који оспособљавају студенте за примену знања и 
вештина потребних за укључивање у радни процес. 

Школа може остваривати посебне програме стручног усавршавања и 
обављати друге делатности у складу са Законом, ако њихово реализовање не 
угрожава остваривање акредитованих студијских програма Школе. 

 
Члан 4. 

 
Школа има својство правног лица које стиче даном добијања дозволе за рад и 

уписом у регистар Трговинског суда у Лесковцу. 
 

Члан 5. 
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Школа има јавна овлашћења утврђена законом и дозволом за рад. 

 
Члан 6. 

 
Оснивач школе је Република Србија. 

 
II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 
Члан 7. 

 
Школа  послује  под  називом:  Висока  пословна  школа  струковних  студија 

Лесковац. 
Скраћени назив Школе је: Висока пословна школа Лесковац, ВПС Лесковац. 

 
Члан 8. 

 
Седиште Школе је у Лесковцу, ул. Владе Јовановића бр. 8. 

 
Члан 9. 

 
Делатност Школе је: 

 
- 8032 Високо образовање; 
- 80325 Високошколске установе друштвених наука; 
- 80329 Остале високо-школске установе (специјализација); 
- 22220 Штампање, на другом месту ненапоменуто; 
- 22110 Издавање књига, брошура и других публикација; 
- 52470 Трговина на мало књигама, новинама и сл. 

 
Члан 10. 

 
Облици унутрашњег организовања процеса рада Школе, одвијају се у оквиру 

организационих облика: 
 

1. Организациона јединица наставне делатности, 
2. Секретаријат школе 

 
III ИСТУПАЊЕ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 
Члан 11. 

 
Школа има право да у правном промету, у своје име и за свој рачун, закључује 

уговоре и обавља друге правне послове у оквиру своје правне способности. 
 

Члан 12. 
 

Школа одговара за своје обавезе средствима којима располаже. 
 

Члан 13. 
 

Школу заступа и представља директор Школе. 
Директор може у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу пуномоћје за 

заступање Школе. 
 

IV ПЕЧАТИ И ШТАМБИЉИ ШКОЛЕ 
 

Члан 14. 
 

Школа има печат округлог облика, пречника 35мм и у кругу исписан текст на 
српском језику, ћириличним писмом који гласи: Република Србија, Висока пословна 
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школа струковних студија Лесковац. У средини се налази грб Републике Србије. 

Школа има суви жиг истог пречника и исте садржине као и печат из става 1. 
овог члана и он се користи за оверу диплома. 

Школа има печат на српском језику, ћириличним писмом, округлог облика 
пречника 20мм и у кругу исписан текст Висока пословна школа струковних студија 
Лесковац, који користи служба за студенске послове. 

Штамбиљ Школе је правоугаоног облика димензија 60 x 30 мм на коме је 
исписан текст на српском језику ћириличним писмом: Висока пословна школа 
струковних студија Лесковац, број акта, датум и број прилога. 

У Школи се води регистар печата и штамбиља са подацима када су уведени у 
употребу, коме су предати на чување и руковање, намена и датум када су стављени 
ван употребе. 

Секретар Школе је одговоран за чување и правилну употребу сувог жига, 
печата и штамбиља. 

 
V ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА 

 
Члан 15. 

 
У Школи се остварују струковне студије првог степена – основне струковне 

студије у складу са акредитованим студијским програмима, на следећим одсецима: 
 

- Менаџмент у бизнису 
- Финансије и банкарство 
- Туризам и угоститељство 
- Менаџмент технологије хране и гастрономије 

 
Студије се изводе у оквиру ужих области и то: Рачуноводство и финансије; 

Пословна економија и менаџмент; Маркетинг, трговина и туризам; Страни језици; 
Информатика, инжењерсто и квантитативне методе. 

 
Члан 16. 

 
Школа изводи струковне студије другог степена – специјалистичке струковне 

студије у складу са дозволом за рад 
 

Члан 17. 
 

Сваки  предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. 
Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова а специјалистичке 

струковне студије најмање 60 ЕСПБ бодова. 
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у 

обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. 
Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број бодова 

потребних за завршетак студија. 
 

Члан 18. 
 

Између различитих студијских програма у Школи или различитих 
високошколских установа, може се вршити пренос ЕСПБ бодова на начин утврђен 
законом. 

На лични захтев студента о преносу ЕСПБ бодова одлуку доноси Комисија за 
признавање испита нострификацију и еквиваленцију, у складу и по поступку 
прописаном у Правилима студија. 

 
Члан 19. 

 
Школа врши самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада у интервалима од три године у складу са стандардима које 
доноси Национални савет. 

Процес самовредновања спроводи Комисија за самовредновање и унутрашње 
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обезбеђење квалитета коју именује Наставно веће Школе. Правилником о 
стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Школе ближе 
се уређује ова област. 

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 
 

VI РЕЖИМ СТУДИЈА 
 

Члан 20. 
 

Школа организује и изводи студије у току школске године, која почиње 
1. октобра а завршава 30. септембра наредне године. 

Школска година се дели на два семестра, од којих сваки траје по 15 недеља. 
Одлуком Наставног већа школска година се може делити и на триместре од 10 

недеља и на блокове у укупном трајању 30 недеља. 
Настава појединачних предмета се по правилу организује у току једног 

семестра, триместра односно блока, а изузетно два семестра или три триместра. 
 

Члан 21. 
 

Школа организује и изводи наставу на српском језику. 
Школа може организовати наставу и на неком од страних језика уз сагласност 

надлежног министарства. 
 

Члан 22. 
 

Школа организује предавања и друге облике наставе за све студенте. 
У складу са својим могућностима Школа обезбеђује и услове за праћење 

наставе за студенте са посебним потребама. 
 

VII СТУДЕНТИ 
 

Члан 23. 
 

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 и студента 
који се сам финансира. 

 
Члан 24. 

 
У Школу се може уписати лице које има одговарајућу средњу школу наведену 

у Правилима студија, односно лице коме је нострификована диплома о завршеном 
средњем образовању, под условима утврђеним студијским програмом, а у складу са 
законом. 

 
Члан 25. 

 
Упис студената се врши на основу конкурса. 
Школа расписује конкурс за упис на студије. Конкурс садржи: број студената за 

поједине студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа 
кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалби на 
утврђени редослед као и висину школарине за студенте који се сами финансирају. 

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 
Наставно веће именује Комисију упис студената која се састоји од три члана и 

то два из реда наставника и један из реда ненаставног особља. Надлежност 
Комисије за упис студената је: 

- провера  комплетности  и  веродостојности  документације  која  се  прилаже 
приликом пријаве за полагање пријемног испита; 

- формирање  листе  пријављених  кандидата  рангираних  на  бази  успеха  у 
средњој школи и записника за извођење пријемног испита; 
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- формирање поткомисија за упис на поједине студијске програме, поткомисија 

за шифрирање радова, преглед и оцену радова са пријемног испита и 
координација њиховог рада; 

- унос података о резултатима постигнутим на пријемном испиту у формулар 
пријаве и достављање попуњених формулара Служби за студентске послове 
на даљу обраду; 

- формирање, провера и потписивање јединствене ранг–листе пријављених 
кандидата са укупним бројем бодова остварених по основу успеха у средњој 
школи и на пријемном испиту; 

- формирање, провера и потписивање коначне ранг–листе пријављених 
кандидата са укупним бројем бодова остварених по основу успеха у средњој 
школи и на пријемном испиту. 

 
Члан 26. 

 
Основ за утврђивање редоследа кандидата је општи успех постигнут у 

средњем образовању и резултат на пријемном испиту. Ближи услови и поступак за 
утврђивање редоследа кандидата дефинисани су Правилима студија и условима за 
упис на студијски програм. 

 
Члан 27. 

 
На утврђену ранг листу примљених кандидата може се поднети приговор у 

складу са Правилима студија и условима за упис на студијски програм. 
 

Члан 28. 
 

Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, 
лице које има стечено високо образовање и лице коме је престао статус студента 
Школе, и лице коме је извршена нострификације или еквиваленција стране јавне 
исправе одговора може се уписати у Школу. Одлуку о признавању испита и бодова, 
као и који семестар кандидат уписује доноси Наставно веће на предлог Комисије за 
признавање испита, нострификацију и еквиваленцију јавних исправа 

Комисија за признавање испита, нострификацију и еквиваленцију јавних 
исправа састоји се од три члана која бира Наставно веће из редова наставника. 
Надлежност Комисије је: 

- пријем захтева студената за признавање испита положених на другим 
високошколским установама; 

- утврђивање свих релевантних чињеница неопходних за признавање испита 
положених на другим високошколским установама уз консултације са 
предметним наставницима; 

- предлаже Наставном већу Школе доношење решења о признавању или 
непризнавању испита положених на другим високошколским установама, или 
одлуку о нострификацији и еквиваленцији стране високошколске јавне исправе 

 
Члан 29. 

 
Упис и услови студирања на студијама другог степена – специјалистичким 

струковним студијама — регулишу се Правилима студија и условима за упис на 
одговарајући студијски програм студија другог степена, а у складу са Дозволом за 
рад. 

 
Члан 30. 

 
Студент је дужан да испуњава наставне и предиспитне обавезе, поштује 

општа акта Школе, поштује права запослених и других студената и учествује у 
доношењу одлука у складу са законом. 

 
Члан 31. 
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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. 

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

са студијским програмом. 
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета,а 

најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. 
Студент који не положи изборни предмет може поново уписати исти или се 

определити за други изборни предмет. 
 

Члан 32. 
 

Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова,има право да 
се у наредној школској години,финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног 
броја студента чије се студија финансирају из буџета, у складу са овим законом. 
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте 
школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 
остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, 
на начин и по поступку утврђеним Правилима студија. 

Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској 
години наставља студија у статусу студента који се сам финансира. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само 
један студијски програм на истом нивоу студија. 

 
Члан 33. 

 
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. 

Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 
(одличан) у складу са бројем поена остварених по основу испуњавања предиспитних 
и испитних обавеза, што је ближе дефинисано Правилима студија. 

Оцена 5 (Није положио), не уписује се у индекс. 
 

Члан 34. 
 

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено или практично, што се 
дефинише студијским програмом. 

Испит се полаже у седишту Школе. 
 

Члан 35. 
 

Број испитних рокова у току школске године је шест и то: јануарски, априлски, 
мајски, јунски септембарски и октобарски. 

Последњи испитни рок за школску годину завршава се 10 октобра. 
После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да испит 

полаже пред комисијом. 
Студент са посебним потребама могу тражити од школе, да испит полажу на 

начин прилагођен њиховим могућностима. 
 

Члан 36. 
 

Студент има право уложити приговор на добијену оцену директору Школе ако 
сматра да испит није обављен у складу са законом, овим статутом и правилима 
студија у року од 36 часова од добијања оцене. 
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Директор Школе разматра приговор у року од 24 часа од добијања приговора 

и доноси одговарајућу одлуку. 
Уколико директор усвоји приговор, студент поново полаже испит у року од три 

дана од дана пријема одлуке из претходног става. 
 

Члан 37. 
 

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 и дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота и 
одржавања трудноће. 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства 
због стручног усавршавања у траjању од најмање три месеца, може полагати 
испит у првом наредном року. 

 
Члан 38. 

 
Студент одговара дисциплински за повреду обавезе предвиђене Правилником 

о дисциплинској одговорности студената. 
 

Лакше и тежа повреда обавеза, дисциплински органи и дисциплински 
поступак, ближе су дефинисани Правилником о дисциплинској одговорности 
студената. 

 
Члан 39. 

 
Студенту статус престаје у случају: 

 
- исписивања студија; 
- завршетка студија; 
- неуписивања школске године; 
- када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком број 

школских година потребних за реализацију студијског програма; 
- изрицањем дисциплинске мере искључења са студија. 

 
Члан 40. 

 
Правилима студија ближе се уређују права и обавезе студената, правила 

студија, статус студената, оцењивање, испити, приговори студената на добијену 
оцену, мировање, добровољни рад студената. 

 
Члан 41. 

 
Лице које заврши основне струковне студије у Школи стиче стручни назив 

Струковни економиста са назнаком првог степена струковних студија из одговарајуће 
области у складу са листом стручних назива коју утврђује Национални савет. 

У међународном промету и у дипломи на енглеском језику стручни назив је 
bachelor (appl). 

 
Члан 42. 

 
Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања 

током читавог живота ван оквира студијских програма. 
Програме из претходног става утврђује Наставно веће Школе. 

 
VIII НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 
Члан 43. 

 
Наставно особље Школе су наставници и сарадници организовани су у оквиру 
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организационе јединице наставне делатности, а ненаставно особље организовано је 
у оквиру секретаријата школе. 

Делокруг рада организационе јединице наставне делатности дефинисан је 
студијским програмима, правилима студија и Правилником о  унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, а координација и контрола се 
остварују преко руководилаца студијских програма, помоћника директора за наставу, 
Наставног већа и директора школе. 

Секретаријат сачињавају служба правних и општих послова, служба за 
студенске послове, служба рачуноводства, служба за одржавање информационог 
система, библиотека и служба за издавачку делатност. 

Делокруг рада организационе јединице Секретаријата дефинисан је 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места а 
координација и контрола се остварују преко руководилаца служби, помоћника 
директора за ненаставно особље, секретара школе и директора школе. 

 
Члан 44. 

 
Наставничка звања су: наставник страног језика, предавач и професор 

струковних студија. 
У звање наставника страног језика може се бирати лице које има стечено 

високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој 
области и способност за наставни рад. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив 
магистра или стручни назив специјалисте. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има 
научни назив доктора наука. 

Лице изабрано у звање предавача струковних студија и наставника страног 
језика, стиче звање и заснива радни однос на период од пет година. 

Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на 
неодређено време. 

Услови за избор у наставна звања су дефинисана Правилником о избору 
наставника и сарадника. 

 
Члан 45. 

 
Директор Школе расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање 

звања наставника. Ближи услови за заснивање радног односа, избор и стицање 
звања наставника дефинисани су Правилником о избору наставника и сарадника. 

 
Члан 46. 

 
Школа може без расписивања конкурса ангажовати наствника из друге 

самосталне високошколске установе као и наставника високошколске установе ван 
територије Републике, у звању гостујућег професора. 

Са наставником и гостујућим професором из предходног става, директор 
школе закључује уговор о ангажовању на извођењу наставе. Уговор се закључује за 
школску годину, с тим што се може продужавати. 

Школа може без расписивања конкурса ,а по основу потписивања уговора о 
ангажовању за извођење наставе, ангажовати као наставника лице које има изборно 
звање,а на период од једне школске године. 

 
Члан 47. 

 
Звање сарадника је сарадник у настави. У звање сарадника у настави првог 

степена може бити изабран студент дипломских академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам (8). Са сарадником у настави закључује се уговор о раду на период од годину 
дана и може се продужити на још годину, најдуже до краја школске године у којој се 
студије завршавају. 

Ближи услови за избор сарадника у настави дефинисани су Правилником о 
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избору наставника и сарадника. 

 

Члан 48. 
 

На права и обавезе запослених у Школи укључујући рад у другим 
високошколским установама, заснивање радног односа, плаћено одсуство, мировање 
радног односа и изборног периода, престанак радног односа као и на продужење 
радног односа наставника, примењује се овај Статут, Закон о раду и Закон о високом 
образовању. 

 
Члан 49. 

 
Ради спречавања сукоба интереса, наставник, односно сарадник Високе 

пословне школе струковних студија у Лесковцу може закључити уговор којим се 
радно ангажује на другој високошколској установи само уз претходно одобрење 
Наставног већа. 

Да би наставник или сарадник добио одобрење за закључивање уговора из 
става 1. овог члана, потребно је да испуњава следеће услове: 

– да нема просечан минимални фонд од 180 часова годишње ако је у питању 
наставник, односно 300 часова годишње ако је у питању сарадник; 

– да укупно оптерећење наставника на свим високошколским установама на 
којима изводи наставу не прелази просечан фонд од 360 часова годишње; 

– да ангажовање наставника или сарадника на другој високошколској 
установи не угрожава нормално одвијање активне наставе и осталих 
видова наставе; 

– да се наставник или сарадник придржава прописаних стандарада 
квалитета наставе у складу са Правилником о стандардима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Наставник или сарадник дужан је да одобрење за закључивање уговора из 

става 1. овог члана затражи писменим путем од Наставног већа најкасније 9 месеци 
пре почетка школске године за коју се тражи одобрење за додатно ангажовање. 
Наставно веће, по прибаљеном мишљењу Комисије за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета, а најкасније у року од 30 дана од подношења 
захтева доноси одлуку. 

 
Уколико наставник или сарадник није задовољан одлуком Наставног већа, 

може поднети жалбу Савету школе. Савет школе дужан је да у року од 30 дана 
донесе одлуку која је коначна. 

 
IX OРГАНИ ШКОЛЕ 

 
Члан 50. 

 
Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и 

студентски парламент. 
 

Члан 51. 
 

Орган управљања школе је Савет. 
Савет броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета су представници Школе, 

три претставници студената и три предтставници оснивача, које именује Влада 
Републике Србије. 

Председник Савета бира се из реда представника Школе. 
Мандат члановима Савета је три године. 

 
Члан 52. 

 
У Савету школе од 11 представника школе девет се бира из реда наставника и 

сарадника а два из реда ненаставног особља. 
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Чланови Савета из редова наставника и сарадника бирају се са листе 

предложених кандидата јавним или тајним гласањем, о чему одлучује Наставно веће 
пре почетка гласања. 

Чланови Савета из реда ненаставног особља бирају се и то: 
— Један члан из реда радника који обављају стручне послове на збору 

радника који обављају стручне послове, јавним или тајним гласањем, о чему се 
одлучује пре гласања; 

— Један члан из реда радника који обављају административно–техничке 
послове на збору радника који обављају административно–техничке послове, јавним 
или тајним гласањем, о чему се одлучује пре гласања. 

Дефиниција радника који обављају стручне послове и радника који обављају 
административно – техничке послове, дата је у Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Школе. 

Представнике студената бира Студенски парламент, у складу са Законом и 
општим актима. 

Члан Савета може бити разрешен пре истека мандата у случају да се против 
њега покрене кривични поступак, ако се огреши о етички кодекс, због неактивности 
и због престанка радног односа у Школи (односе се на чланове Савета из реда 
запослених). 

 
Члан 53. 

 
Савет ради на седницама. Одлуке из става 2 овог члана, Савет доноси 

већином гласова од укупног броја чланова Савета. 
У оквиру свога делокруга Савет Школе: 

 
1. Доноси Статут Школе; 
2. Бира и разрешава директора Школе; 
3. Доноси финансијски план; 
4. Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
5. Усваја план коришћења средстава за инвестиције; 
6. Даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе; 
7. Даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 
8. Доноси одлуку о висини школарине; 
9. Подноси годишњи извештај о пословању оснивачу Школе; 
10. Доноси општа акта; 
11. Врши избор екстерног ревизора финансијског пословања; 
12. Одлучује у другом степену о жалбама студената и радника Школе; 
13. обавља послове у вези са самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем 
квалитета у складу са Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 
14. Обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 
Члан 54. 

 
Орган пословођења Школе је директор. 
Директор се бира из реда професора Школе који су у рaдном односу у Школи 

са пуним рaдним временом, на неодређено време, са мандатом од три године уз 
могућност још једног поновног избора. 

 
Члан 55. 

 
Поступак за избор директора покреће Савет Школе расписивањем интерног 

конкурса. Савет именује комисију за спровођење конкурса. Комисија прима пријаве 
на конкурс и сачињава листу кандидата коју презентује Савету. Савет доноси одлуку 
о избору већином 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 ни један 
кандидат не добије потребну већину гласова, поступак избора се понавља. Гласање 
може бити тајно или јавно, што се утврђује пре почетка гласања. 
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Члан 56. 
 

Директор  Школе  одговара  за  пословање,  законитост  рада  и  остваривање 
студијских програма Школе. 

 
У вршењу функције пословођења директор: 

1. одлучује  о  заснивању  и  престанку  радног  односа  запослених,  у 
складу са законом; 

2. организује и руководи процесом рада и води пословање школе; 
3. наредбодавац је у материјално-финансијском пословању и 

самостално располаже средствима Школе у границама овлашћења које му 
утврди савет Школе; 

4. потписује дипломе и додатак дипломе студентима; 
5. извршава одлуке Савета Школе; 
6. именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима; 
7. доноси  правилник о  унутрашњој  организацији  и систематизацији 

радних места и врши распоређивање радника; 
8. одлучује о доприносу радника у раду; 
9. Oдобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству. 
10. изриче  дисциплинске  мере  запосленима  у  Школи  а  у  складу  са 

Правилником о дисциплини и понашању запослених; 
11. изриче  дисциплинске  мере  студентима  Школе,  а  у  складу  са 

Правилником о дисциплинској одговорности студената. 
12. подноси извештаје о резултатима пословања Школе Савету Школе; 
13. извршава правоснажне судске одлуке; 
14. обавља послове у вези са самовредновањем и унутрашњим 

обезбеђењем квалитета у складу са Правилником о стандардима и 
поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

15. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и општим 
актима школе. 

Члан 57. 
 

Директор може бити разрешен дужности пре истека мандата у случајевима 
предвиђеним законом. 

Одлуку о разрешењу доноси Савет Школе. 
 

Члан 58. 
 

Директор може именовати заменике и помоћнике, на период од две године. 
 

Члан 59. 
 

Стручни органи Школе су: Наставно веће и Стручни колегијум Школе. 
 

Члан 60. 
 

Наставно  веће  сачињавају  сви  наставници  школе,  сарадници  у  настави  и 
стручни сарадници. 

Наставним већем председава директор Школе. Рад већа уређен је 
Пословником о раду Наставног већа. 

 
Члан 61. 

 
У оквиру своје надлежности Наставно веће: 

 
- врши избор у наставничка и сарадничка звања; 
- усваја студијске програме; 
- утврђује  предлоге  из  става  1.  тачка  1  и  8  члана  53,  Закона  о  високом 

образовању и подноси их на усвајање Савету школе; 
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- врши анализу ефикасности студирања; 
- доноси  одговарајуће  одлуке  на  предлог  Комисије  за  признавање  испита, 

нострификацију и еквиваленцију; 
- формира Комисију за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 
- формира Комисију за праћење студијских програма; 
- формира Комисију за упис студената; 
- формира комисије за полагање завршних испита студената; 
- обавља послове у вези са самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем 

квалитета у складу са Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

- ради и друге послове у складу са Законом, Статутом и другим општим актима 
Школе. 

 
Своје одлуке Наставно веће доноси већином гласова присутних чланова. 

 
Наставно веће може формирати радна тела, комисије за праћење и решавање 

одређених питања из делокруга свог рада. 
 

Члан 62. 
 

Стручни колегијум Школе сачињавају по функцији: директор школе, помоћници 
директора, руководиоци студијских програма, секретар школе и представник 
студената у складу са Законом. 

 
Члан 63. 

 
Стручни колегијум Школе: 

 
- усклађује укупан рад у Школи, 
- предлаже пословну политику Школе, 
- утврђује  предлоге  из  члана  53,  став  1,  тачка  3,4,5,  Закона  о  високом 

образовању 
- стара се о извршавању одлука и закључака органа управљања и стручних 

органа Школе, 
- сачињава предлог плана рада и развоја Школе, 
- предлаже  органу  управљања  и  органу  пословања  и  Наставном  већу 

доношење одговарајућих одлука и општих аката, 
- обавља послове у вези са самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем 

квалитета у складу са Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

- обавља и друге послове од значаја за рад Школе. 
- стручном колегијуму председава директор школе. Рад стручног колегијума 

је уређен пословником о раду стручног колегијума. 
 

X. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Члан 64. 

Систем обезбеђења квалитета представља се организационом структуром за 
обезбеђење квалитета у оквиру које су дефинисани послови и задаци наставника, 
сарадника, студената, стручних органа и Комисије за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака 
за обезбеђење квалитета, у складу са Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 65. 

 
Комисију за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета формира 

Наставно веће. 
Комисија има 5 (пет) чланова, од којих су 3 (три) члана из реда наставног 
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особља, 1 (један) члан из ненаставног особља и 1 (један) представник студената. 
Mандат комисије траје 5 година. 
Комисија обавља следеће задатке: 
- координација поступка самовредновања и оцењивања квалитета установе, 

студијских програма, наставе и услова рада; 
- предлог измена Правилника о стандардима за самовредновање и унутрашње 

обезбеђење квалитета; 
- израда плана самовредновања и унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- организација самовредновања и  унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- предлагање процедуре самовредновања и  унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- спровођење анкетирања студената; 
- израда извештаја о самовредновању; 
- јавно публиковање резултата самовредновања, 
- обавља друге послове у вези са самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем 

квалитета, у складу са Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 66. 

 
Комисију за праћење студијских програма школе именује Наставно веће. 

Комисија има 5 (пет) чланова, од којих су 4 (четири) из реда наставника, а 1 (један) 
члан је представник студената. Мандат комисије траје 5 година. 

Комисија обавља следеће задатке: 
- прати савремене тенденције у високом струковном образовању; 
- анализира усклађеност постојећих студијских програма са савременим 

тенденцијама у образовању; 
- стара  се  о  усклађености  студијских  програма  са  релевантним  акредитованим 

иностраним студијским програмима; 
- прати потребе тржишта рада и остварује сарадњу са привредним коморама у 

погледу очекиваних исхода процеса учења и тражених компетенција свршених 
студената; 

- припрема  предлоге  наставном  већу  за  измену/допуну/укидање  постојећих  и 
планирање нових студијских програма; 

- обавља друге послове у вези са самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем 
квалитета, у складу са Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

- обавља  друге  послове  у  вези  са  унапређењем  студијских  програма,  исхода 
процеса учења и компетенција свршених студената. 

 
Члан 67. 

 
Учешће студената у раду Школе остварује се преко Студентског парламента. 

Студенски парламент сачињавају по три представника сваког студијског програма на 
студијама првог степена и по пет представника сваког студијског програма на 
студијама другог степена. У студентском парламенту потребно је обезбедити 
заступљеност студената са посебним потребама. 

Студенски парламент у циљу остваривања права и интереса студената бира и 
разрешава своје представнике у органима управљања, стручним органима и телима. 

Правилником  о  студентском  парламенту  ближе  се  уређује  начин  избора 
чланова  парламента,  надлежност,  начин  деловања  и  друга  питања  у  складу  са 

Законом о студентском организовању. 
Учешће студената у систему обезбеђења квалитета ближе је утврђено 

Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета и Правилником о студентском вредновању педагошког рада 
наставника и квалитета установе. 

 
XI ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 

 
Члан 68. 
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Школа стиче средства за обављање своје делатности у складу са законом из 

следећих извора: 
1. средстава које обезбеђује оснивач (из буџета); 
2. школарине; 
3. донација, поклона и завештања; 
4. оснивачких права и из уговора са трећим лицима; 
5. и других извора у складу са законом. 

 
Члан 69. 

 
Савет школе је одговоран за наменско и економично трошење средстава 

додељених из буџета. 
Сопственим приходима (од тачке 2 до 5 првог става предходног члана) Школа 

располаже у складу са законом и својим општим актима. 
 

XII ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 70. 
 

Школа води и матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и 
додацима диплома и записник о полагању испита. 

Евиденција из става 1. овог члана, води се на српском језику, ћириличним 
писмом. 

Матична књига студената чува се трајно. Садржај и начин вођења евиденције 
прописује министар. 

 
Члан 71. 

 
Школа издаје јавне исправе, студенску књижицу (индекс), диплому о стеченом 

високом образовању и додатак дипломи. 
Јавне исправе се издају на српском језику ћириличним писмом. 
Диплома и додатак дипломи, издају се и на енглеском језику. 
Школа, на захтев студента, издаје и јавну исправу о савладаном делу 

студијског програма. 
 

Члан 72. 
 

Школа издаје нову јавну исправу после проглашења оригинала јавне исправе 
неважећом у „Службеном гласнику РС“, а на основу података из евиденције које се 
води у школи. 

 
XIII ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊЕ 

СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

Члан 73. 
 

Школа врши признавање страних високошколских исправа, којим се имаоцу 
исправе утврђују 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. 

У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске 
исправе утврђује се врста и ниво студија као и стручни назив. 

 
Члан 74. 

 
У току поступка признавања страних високошколских исправа спроводи се и 

вреновање страних судијских програма. 
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Поступак признавања страних високошколских исправа и вредновање страних 

студијских програма спроводи се на начин предвиђен законом и Правилником о 
признавању страних високошколских исправа. 

 
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 75. 

 
Студенти уписани по наставном плану и програму пре ступања на снагу 

Закона о високом образовању могу завршити студије по започетом наставном плану 
и програму, условима и правилима студија, најдуже за две године по истеку редовног 
трајања студија. 

Студенти из става 1. овог члана, могу да наставе започете студије и по 
студијским програмима Високе пословне школе струковних студија на основу и под 
условима утврђеним Правилима студија и посебног правилника којим су регулисана 
та питања. 

 
Члан 76. 

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

образовању може тражити од Школе, у складу са критеријумима које пропише 
Конференција академија струковних студија и по поступку и условима из Правилника 
којим је регулисана та проблематика, да утврди да раније стечени стручни назив 
одговара неком од стручних назива који су утврђени позитивним прописима. 
У случају да Школа у поступку из става 1. овог члана утврди да одговарајући стручни 
назив, који је лице стекло до дана ступања на снагу Закона о високом 
образовању,оговара неком од позитивно дефинисаних стручних назива ,лицу издаје 
нову диплому уз претходно оглашавање неважећом раније издате дипломе. 

 
Члан 77. 

 
Овај Статут је основни општи акт Школе. Други општи акти школе су: 

 
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 
2.  Правила студија; 
3. Правилник о избору наставника и сарадника; 
4. Правилник о уџбеницима; 
5. Правилник  о  стандардима  за  самовредновање  и  унутрашње  обезбеђење 

квалитета; 
6. Правилник о студентском парламенту; 
7. Правилник о признавању страних високошколских исправа; 
8. Правилник о издавачкој делатности; 
9. Правила заштите од пожара; 
10 . Правилник о дисциплинској одговорности студената; 
11 . Правилник о рачуноводству; 
12 . Правилник о јавним набавкама; 
13 . Правилник о дисциплини и понашању запослених; 
14 . Правилник о пословној тајни; 
15 . Пословник о раду Савета Школе; 
16 . Пословник о раду Наставног већа Школе; 
17 . Кодекс професионалне етике; 
18 . Правилник о раду библиотеке; 
19 . Правилник  о  процедурама  и  протоку  документације  у  вези  са  наставним 

процесом и раду службе за студентске послове; 
20 . Правилник о условима коришћења услуга рачунарског центра 
21 . Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и 

квалитета установе; 
22 . Правилник о заснивању радног односа и напредовању ненаставног особља 
23 . Правилник о раду. 
24 .Правилник о усклађивању стручних назива стечених према прописима који су 
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важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
25 .Правилник о критеријумима за усклађивање назива стечених према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Акта под редним бројем 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 и 23  доноси Савет 
школе; акта под брojeм 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21 ,24 и 25 доноси Наставно 
веће школе, a акт под бројем 1 доноси директор Школе. 
Надлежни органи Школе могу доносити и друга општа акта Школе у складу са 
овим статутом и законом. 

 
Члан 78. 

 
Измене и допуне овог статута се доносе по поступку његовог доношења. 

Иницијативу за измене и допуне статута могу покренути Савет, Наставно веће, 
Стручни колегијум, Студенски парламент и директор Школе. 

 
Члан 79. 

 
Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 
Усвајањем  овог  статута  престаје  да  вежи  Статут  Више  економское  Школе 

Лесковац,  донет  20.11.1997  год.  са  изменама  и  допунама  од  2003.  и  2005. 
године. 

 

У Лесковцу 
18.10.2007.год 

 
 

Председник савета 
Проф. Мирослава Стојановић 

 
 

 

Напомена: 
 

Измене Статута су извршене дана 22.04.2010. год., 04.10.2010. год. и 16.01.2012. 
год. 

 
 

6.2. ПРАВИЛА СТУДИЈА 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 02. 2008. год. 
донело је 

 
ПРАВИЛА СТУДИЈА 

 
I ОПШТЕОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилима ближе се уређује организација и извођење студија, упис, 

напредовање студената у току студија, вредновање рада студената, издавање 
исправа о студијама, дисциплинска одговорност студената као и друга питања од 
значаја за остваривање студија првог степена (основних струковних студија) и студија 
другог степена (специјалистичких струковних студија) на Високој пословној школи 
струковних студија у Лесковцу (у даљем тексту: Школа). 

 
Члан 2. 

 
Студије на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу организују се 

и остварују у складу са правилима студирања заснованим на Европском систему 
преноса бодова (ЕСПБ). 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈА 

 
Члан 3. 

 
Школа организује и изводи студије првог степена (основне струковне студије) и 

студије другог степена (специјалистичке струковне студије). 
Студијски програми подељени су на школске године и семестре. 
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија 
изражава се збиром ЕСПБ бодова. 
У  складу  са  ЕСПБ,  обим  студијског  програма  износи  60  ЕСПБ  бодова  у  једној 
школској години. 

 

Обим студија  
Члан 4. 

 

Студије првог степена: 
 

Основне струковне студије на струковним студијским програмима за стицање 
дипломе основних струковних студија трају три студијске године, односно 180 
ЕСПБ бодова. 

 

Студије другог степена: 
 

Специјалистичке струковне студије на студијским програмима за стицање 
дипломе специјалистичких струковних студија трају најмање годину дана и имају 
најмање 60 ЕСПБ бодова. 

 
Члан 5. 

 
Студент који је положио све испите предвиђене за уписани студијски програм 

и испунио све остале обавезе прописане Статутом Школе и овим правилима стиче 
диплому студија одговарајућег студијског програма и одговарајућег степена. 
Уз диплому се издаје и додатак дипломи ради детаљнијег увида  у ниво,  природу, 
садржај, систем и правила студирања и постигнуте резултате током студија. 

 
Структура студијског програма 

 
Члан 6. 

 
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно 

предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна 
знања и вештине за стицање одговарајуће дипломе струковних студија. 
Студијским програмом утврђују се: 

 

- назив и циљеви студијског програма; 
- врста студија и исход процеса учења; 
- стручни назив; 
- услови за упис на студијски програм; 
- листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са 

оквирним садржајем; 
- начин извођења студија и потребно време за извођење појединих 

облика студија; 
- други облици наставе намењени стицању и усавршавању 

професионалних знања и вештина; 
- бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским 

системом преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови) 
- бодовна вредност завршног рада, исказана у ЕСПБ бодовима; 
- предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 
- начин избора предмета из других студијских програма; 
- услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих 
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или сродних области студија; 

- друга питања од значаја за извођење студијског програма. 
 

Структура плана и програма предмета 
 

Члан 7. 
 

План и програм предмета, у оквиру  студијског програма, садржи следеће 
податке: 
- назив предмета и одговарајућу шифру; 
- дужина трајања наставе — година студија, семестар, број часова; 
- статус предмета (назнака о обавезним и изборним предметима); 
- условљеност другим предметима; 
- постављени циљеви који се остварују и исход предмета; 
- име наставника и сарадника; 
- метод наставе и савладавања градива; 
- садржај предмета (методске  јединице  које  се  изучавају  на  теоријској  и 

практичној настави); 
- фонд часова и број ЕСПБ бодова; 
- основна и допунска литература коју треба користити; 
- оцењивање  знања  са  назнаком  начина  провере  знања  и  релативног  значаја 

предиспитних обавеза и завршног испита; 
 

Школска година 
 

Члан 8. 
 

Школа организује и изводи студије у току школске године, која почиње 1. 
октобра а завршава 30. септембра наредне године. 
Школска година се дели на два семестра (зимски и летњи), од којих сваки траје по 15 
недеља. 

Одлуком стручног органа школска година се може делити и на триместре од 
10 недеља и на блокове у укупном трајању 30 недеља. 
Настава појединачних предмета се по правилу организује у току једног семестра, 
триместра односно блока, а изузетно два семестра или три триместра. 

 
Испитни рокови су: јануарски, априлски, мајски, јунски, септембарски и окто- 

барски. 
Испитни рокови се одржавају у следећим терминима: 

 
- јануарски 
- априлски 
- мајски 
- јунски 
- септембарски 
- октобарски 

 
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а 

најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години. После 
три неуспела полагања истог испита, студент може тражити да испит полаже пред 
комисијом. 

Тачан календар организације и реализације студијских програма за школску 
годину утврђује и објављује Наставно веће Школе, најкасније 15 дана пре почетка 
наставе. 

 
 

Организација наставе  
Члан 9. 

 

Настава се организује и изводи према утврђеном распореду часова. 
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Школа је дужна да распоред часова објави најкасније 7 дана пре почетка наставе. 
Распоред  часова  садржи:  назив  студијског  програма,  студијску  годину,  назив 
предмета, време (дан, сат) одржавања наставе, место (сале, лабораторије) 
одржавања наставе, наставнике и евентуална друга упутства о настави. 

За сваки предмет предметни наставник утврђује план рада предмета и дужан је 
да га достави помоћнику директора за наставу најкасније 15 дана пре почетка 
предавања. 

Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студенте са 
планом рада на предмету. 

При утврђивању планова мора се водити рачуна о томе да се ускладе термини 
полагања колоквијума и завршних испита, тако да два колоквијума или два испита не 
могу бити организовани у једном дану, о чему се стара помоћник за наставу. 

Колоквијуми и остали облици провере знања организују се у терминима 
утврђеним за извођење наставе из предмета из којих су предвиђени. 
Наставник је дужан да у току наставе, израде самосталних задатака и припреме за 
полагање испита помогне студентима организовањем консултација. Термини и време 
за консултације треба да буду објављени на огласној табли Школе или саопштени 
студентима. 

Промена распореда часова и плана рада у току наставе, по правилу није 
допуштена. Ако се укаже потреба за променом (због болести наставника или 
слично), помоћник за наставу одређује замену. 

 
Члан 10. 

 
Одлуком Наставног већа Школа настава може бити организована као 

менторска за мањи број студената. Овом одлуком прецизира се оптерећење 
наставника везано за менторску наставу. 

 
Члан 11. 

 
Практични рад и стручна пракса могу се организовати и изводити као 

саставни део редовне наставе или као засебна целина. 
 

Пријављивање предмета и евиденција 
 

Члан 12. 
 

Студијским програмом је прописано који су предмети обавезни за одређену 
годину студирања. 

При упису семестра студент се опредељује за изборне предмете које жели да 
слуша и полаже у наредној студијској години три недеље пре почетка наставе, а за 
прву студијску годину приликом овере првог семестра. 

Избор предмета врши се до оптерећења од 60 ЕСПБ бодова за годину, осим у 
случајевима у којима је овим правилима утврђено другачије. 

По истеку термина предвиђених за пријављивање предмета формирају се 
спискови студената по предметима за наредну студијску годину и објављују на 
огласној табли школе за сваки студијски програм и предмет. Студијски предмети 
које је студент пријавио не могу се мењати након њихове верификације. 

Подаци о пријављеном оптерећењу уносе се у евиденциони картон студента. 
 

Поновљено пријављивање предмета 
 

Члан 13. 
 

Студент који није положио испит из обавезног предмета пријављује се за 
поновно похађање наставе из тог предмета. 

Студент који није положио испит из изборног предмета може да се пријави за 
поновно похађање наставе истог, или да изабере други изборни предмет. 

У случају  измене студијског програма или предмета, студент који понавља 
похађање наставе обавезан је да прихвати настале измене. 
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Овера семестра и године  
Члан 14. 

 

На крају семестра и студијске године оверава се евиденциони картон 
студента, уписом броја освојених ЕСПБ бодова по семестрима и укупно. 
Овера семестра и године обавезна је за све студенте. 
На основу овереног семестра и године потврђује се колико је студент освојио ЕСПБ 
бодова. 

 
Евалуација наставе 

 
Члан 15. 

 
Праћење успешности наставе спроводи се и анкетирањем студената. Анкета је 

анонимна. 
За спровођење анкете одговоран је директор школе, односно помоћник 

директора за наставу. Спровођење анкете врши Комисија за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета у присуству предметног наставника током 
спровођења анкете и обраде резултата. 

Анкета се спроводи након завршетка семестра. 
Термини спровођења, садржај и начин обраде анкете, као и упутство о 

спровођењу анкете ближе се дефинишу Правилник о студентском вредновању 
педагошког рада наставника и квалитета установе. 

Подаци о оцени за сваки предмет уносе се у персонални досије наставника. 
Наставник изабран по први пут у академско звање, као и наставник који по први 

пут предаје одређене предмете, има право да захтева да се подаци о првој години 
његове наставе не уносе у досије. 

 
III УПИС И НАПРЕДОВАЊЕ У ТОКУ СТУДИЈА 

 
Статус студента 

 
Члан 16. 

 
Статус студента стиче се уписом на одговарајући студијски програм који 

организује Школа. 
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета Републике 

Србије или у статусу студента који се сам финансира. 
Изузетно, студент који је завршио све обавезе из претходне године може 

уписати и више од 60 ЕСПБ бодова. Ово право студент може користити по 
одобрењу директора школе, почев од друге године студија. 

 
Члан 17. 

 
Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским 

програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ 
бодова. Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према 
предметима за које се определио. Студент уписује наредну годину студија уз услов 
да је до краја претходне године студија остварио најмање 37 ЕСПБ бодова. Студент 
поново уписује и све неположене испите из претходних година студија. 

 
Члан 18. 

 
Статус студента може се задржати до стицања дипломе уписаног студијског 

програма. 
Статус студента признаје се и студенту, држављанину Републике Србије, који 

пређе са друге високошколске установе, уколико испуни прописани критеријум за тај 
статус. У том случају, време студирања на другој високошколској установи урачунава 
се у укупно трајање студија. 
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Члан 19. 
 

Студенти се уписују на студијске програме у броју који је утврђен дозволом за 
рад. Број студената који се финансира из буџета Републике Србије у наредним 
годинама може се увећати за највише 20% у односу на претходну годину у складу са 
одлуком Наставног већа Школе. 

 

Упис  
Члан 20. 

 

На основу одлуке Наставног већа школе директор школе расписује конкурс за 
упис на студије првог и другог степена најкасније до 25. априла за наредну школску 
годину. 
Конкурс садржи: 

 
1) број студената за сваки студијски програм; 
2) услове за упис; 
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата; 
4) поступак спровођења конкурса; 
5) начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед; 
6) висину школарине. 

 
Услови за упис на основне студије 

 
Члан 21. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ће утврдити број студената 

на овом студијском програму у складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју 
студената за упис у прву годину студија на школама чији је оснивач Република. 

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит који обухвата 
програмске садржаје изучаване у средњој школи или испит за проверу склоности и 
способности. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. 
Кандидат са неодговарајућом стручном матуром може се упутити на полагање 
одређених предмета опште матуре. 

Страни држављанин може се уписати на овај студијски програм под истим 
условима као и домаћи држављанин ако познаје језик на коме се изводи настава. 
Проверу знања језика на коме се изводи настава врши трочлана комисија састављена 
од наставника школе. Комисија оцењује способност читања, писања и споразумевања 
на језику на коме се изводи настава и формира коначну оцену о знању језика на коме 
се изводи настава, која може бити позитивна или негативна. 

Висока пословна школа струковних студија из Лесковца расписује Конкурс за 
упис на студијске програме који се изводе на Школи. Укупан број студената за сваки 
студијски програм утврђује се на бази дозволе за рад. 
На студијске програме, финансије и банкарство, туризам и угоститељство, 
менаџмент у бизнису, менаџмент технологије, хране и гастрономије могу 
конкурисати сви кандидати са четвртим степеном стручне спреме стеченим у 
школама општег и економског усмерења или положеном општом матуром. 
Кандидати са завршеним осталим средњим школама у трогодишњим и 
четворогодишњим школама не могу уписати студијски програм финансије и 
банкарство. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља на основу 
резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи (осим за 
кандидате са положеном општом матуром).Кандидати који су завршили трогодишњу 
школу полажу диференцијални испит из предмета основи економије и пословна 
економија и они не могу уписати студијски програм финансије и банкарство. 

Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по 
утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих 
предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу 
кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи 
рачуна   се   заокруживањем   на   две   децимале. Кандидати   ма   са   завршеном 
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трогодишњом школом,просек оцена са треће године средње школе рачуна се два пута. 

 
Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 

бодова. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Оцена 
коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број 
бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у 
средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова. 

Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању и 
Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани кандидати приликом пријаве на 
Конкурс дужни су да доставе следећу документацију: 

 
- Оригинална сведочанства свих разреда средње школе, 
- Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту, 
- Оригинални Извод из матичне књиге рођених , 
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, 

Пријавни лист који садржи следеће податке: 

- Назив студијског програма за који конкурише, 
- Назив предмета које жели да полаже на пријемном испиту (кандидат бира два од 

четири понуђена предмета), 
- Страни језик који је учио у претходној школи, 
- Име 
- Име једног од родитеља, 
- Презиме, 
- Јединствени матични број грађана, 
- Место рођења, република односно држава, 
- Датум рођења, 
- Адреса пребивалишта, 
- Број контакт телефона, 
- Назив претходно завршене школе, 
- Степен стручне спреме, 
- Пол. 

 
На пријемном испиту могу се полагати следећи предмети 

 
- Основи економије, 
- Основи информатике, 
- Математика и 
- Пословна економија. 

 
Приликом попуњавања пријавног листа кандидат је дужан да од понуђена четири 

предмета изабере два која ће полагати. 
Кандидати који уписују студијски програм Туризам и угоститељство,пријемни 

испит полажу из предмета Основи економије и предмета Географија и једног 
изабраног од следећа четири предмета: Основи економије, Основи информатике, 
Математика и Пословна економија 

Пријемни испит се полаже у просторијама Школе. Кандидати су обавезни да на 
полагање пријемног испита понесу важећу личну карту или пасош. 
Комисија за упис студената утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним 
бројем бодова стечених по свим поменутим критеријумима у року од 48 сати од 
полагања пријемног испита. 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи 
није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школе 
у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. 

Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 
На решење директора може се уложити жалба Савету Високе пословне школе 

струковних студија у Лесковцу у року од 24 сата  од пријема Решења. Савет Високе 
пословне школе струковних студија у Лесковцу решава по жалби у року од два дана од 
њеног  пријема.  Након  одлучивања  по  приспелим  приговорима,  односно  жалбама, 
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Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу утврђује и објављује коначну 
ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним 
критеријумима. 

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис 
у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати 
школарину. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Кандидат испуњава услов за 
школовање на терет буџета Републике Србије ако се налази на коначној ранг листи 
закључно са бројем одобреним за упис кандидата на терет буџета који је одређен за 
Високу пословну школу струковних студија у Лесковцу, уз услов да укупан број бодова 
мора бити најмање 51. 

Кандидат који плаћа школарину испуњава услов за упис на конкретни студијски 
програм ако има најмање 30 бодова, у складу са бројем одобреним за упис кандидата 
који плаћају школарину. 

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да упишу у року од 15 дана. 
За упис су неопходна следећа документа: 

- Оригинални Извод из матичне књиге рођених , 
- Оригинална сведочанства свих разреда средње школе, 
- Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту, 
- Два попуњена обрасца ШВ-20, 
- Индекс, 
- Две фотографије формата 4  × 6 цм. 
- Доказ о уплати накнаде за здравствено-потпорни фонд 
- Доказ о уплати школарине (за студенте који се не финансирају из буџета) 

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

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ће уместо њега уписати другог 
кандидата, у складу са редоследом кандидата на коначној ранг листи. 

Уколико се у првом уписном року не упише број студената који планиран за овај 
студијски програм, расписаће се Конкурс за други уписни рок. 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу доноси Одлуку о висини 
школарине за студенте који се не финансирају из буџета Републике Србије. 
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину. Мерила за 
утврђивање висине школарине су: бруто зараде запослених по коефицијентима и 
вредности бода које прописује ресорно министарство; амортизација објеката и опреме; 
материјални трошкови; издаци за осавремењавање и увећање књижног фонда; 
трошкови лиценцирања софтвера; трошкови стручног усавршавања наставника и 
сарадника; трошкови међународне сарадње и осавремењавања студијских програма; 
трошкови закупа интернет линкова и web hostinga; трошкови издавања публикација; 
трошкови сарадње са привредним коморама и тржиштем рада на унапређењу 
студијских програма и усклађивању компетенција свршених студената и исхода 
процеса учења са потребама тржишта; трошкови обезбеђења услова за школовање 
студената са посебним потребама; трошкови организовања стручног усавршавања 
студената у земљи и иностранству . Износ школарине утврђује се на основу укупног 
броја ЕСПБ бодова на предметима за које се студент определио приликом уписа, у 
складу са Законом. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Висока 
пословна школа струковних студија у Лесковцу пружа студенту у оквиру остваривања 
студијског програма, a у складу са посебном одлуком 

 
Члан 21 А 

 
Студенти Више економске школе у Лесковцу који су завршили студије у 
двогодишњем трајању могу уписати трећу годину студија по студијском програму 
Више економске школе. 
Студенти других сродних високошколских установа који имају оверен четврти 
семестар, могу уписати трећу годину студија по студијском програму више економске 
школе с тим да пре полагања испита из треће године студија, полаже заостале 
испите са друге године студија, а који су одређени решењем комисије за признавање 
испита. 
Студенти  других  сродних  виших  школа  који  су  завршили  двогодишње  студије  и 
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студенти сродних високошколских установа који су стекли диплому о завршеном 
првом степену студија могу се уписати на трећу годину студија по студијском 
програму Више економске школе без полагања диференцијалних испита.Студенти 
сродних високошколских установа,могу се уписати на студијске програме Високе 
пословне школе, по основу преласка.Комисија за признавање испита,на захтев 
студента спроводи поступак за признавање испита положених на другој 
високошколској установи,а Наставно веће школе донеси решење.У уверењу о 
испитима на другој високошколској установи, морају бити наведени остварени ЕСПБ 
бодови 

 
Члан 21 Б 

 
Студент има право да у року од три дана од дана полагања испита на којем је добио 
позитивну оцену, поднесе захтев за поново полагање испита. Поновно полагање 
испита мора бити обављено до краја школске године. 

 
Услови за упис на специјалистичке струковне студије 

 
Члан 22. 

 
Право уписа на студије другог степена — специјалистичке струковне студије на 

Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу имају сви студенти који су 
завршили студије првог степена одговарајућег усмерења и стекли 180 ЕСПБ бодова. 

Страни држављанин може се уписати на овај студијски програм под истим 
условима као и домаћи држављанин ако познаје језик на коме се изводи настава. 
Проверу знања језика на коме се изводи настава врши трочлана комисија састављена 
од наставника школе. Комисија оцењује способност читања, писања и споразумевања 
на језику на коме се изводи настава и формира коначну оцену о знању језика на коме 
се изводи настава, која може бити позитивна или негативна. 

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на студијама 
првог степена. Под успехом оствареним на студијама првог степена подразумева се 
просечна оцена остварена на студијама првог степена. У случају да већи број кандидата 
има исти број бодова, као секундарни критеријум користиће се просечна оцена 
остварена у оквиру релевантне групе предмета за дати студијски програм, што се ближе 
дефинише студијским програмом. 
Кандидати који су завршили студије првог степена на Високој пословној школи 
струковних студија у Лесковцу и стекли 180 ЕСПБ бодова могу имати директну 
проходност приликом уписа на студије другог степена или је потребно да пре уписа 
полажу диференцијалне испите, што се ближе утврђује студијским програмом. 
Конкурс за упис на студије другог степена објављује се у складу са Законом о високом 
образовању. Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да 
доставе следећу документацију: 

 
- Оригинал Дипломе о завршеним студијама првог степена, 
- Додатак Дипломи о завршеним студијама првог степена, 
- Оригинални Извод из матичне књиге рођених ,, 
- Доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалних испита (по потреби), 
- Пријавни лист. 

 
Диференцијални испити полажу се у просторијама Школе. Кандидати су обавезни 

да на полагање понесу важећу личну карту или пасош. 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу утврђује јединствену ранг 

листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим поменутим 
критеријумима у року од 24 сатa од полагања диференцијалних испита. 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи 
није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школеу 
року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. 

Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 
На решење директора може се уложити жалба Савету Високе пословне школе 

струковних студија у Лесковцу у року од 24 сата од пријема Решења. Савет Високе 
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пословне школе струковних студија у Лесковцу решава по жалби у року од два дана од 
њеног пријема. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу утврђује и објављује коначну ранг 
листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним 
критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

Кандидати који су испунили услове за упис на студије другог степена дужни су да 
упишу у року који утврди Школа. За упис су неопходна следећа документа: 

 
- Оригинални Извод из матичне књиге рођених , 
- Оригинал Дипломе о завршеним студијама првог степена, 
- Додатак Дипломи о завршеним студијама првог степена, 
- Два попуњена обрасца ШВ-20, 
- Индекс, 
- Две фотографије формата 4  × 6 цм 
- Доказ о уплати накнаде за здравствено-потпорни фонд, 
- Доказ о уплати школарине (за студенте који се не финансирају из буџета). 

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

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ће уместо њега уписати другог 
кандидата, у складу са редоследом кандидата на коначној ранг листи. 

Уколико се у првом уписном року не упише број студената који планиран за 
студијски програм, расписаће се Конкурс за други уписни рок. 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу доноси Одлуку о висини 
школарине за студенте који се не финансирају из буџета Републике Србије. 
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину. Мерила за 
утврђивање висине школарине су: бруто зараде запослених по коефицијентима и 
вредности бода које прописује ресорно министарство; амортизација објеката и опреме; 
материјални трошкови; издаци за осавремењавање и увећање књижног фонда; 
трошкови лиценцирања софтвера; трошкови стручног усавршавања наставника и 
сарадника; трошкови међународне сарадње и осавремењавања студијских програма; 
трошкови закупа интернет линкова и web hostinga; трошкови издавања публикација; 
трошкови организовања домаћих и међународних стручних скупова;  трошкови 
сарадње са привредним коморама и тржиштем рада на унапређењу студијских 
програма и усклађивању компетенција свршених студената и исхода процеса учења са 
потребама тржишта; трошкови обезбеђења услова за школовање студената са 
посебним потребама. Износ школарине утврђује се на основу укупног броја ЕСПБ 
бодова на предметима за које се студент определио приликом уписа, у складу са 
Законом. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Висока пословна школа 
струковних студија у Лесковцу пружа студенту у оквиру остваривања студијског 
програма: 

 
- теоријска и практична настава; 
- консултације; 
- реализација предиспитних обавеза 
- овера семестра; 
- менторски рад; 
- издавање уверења о дипломирању; 

 
 

Мобилност студената 
 

Члан 23. 
 

Студенту који је положио испит на другом студијском програму признаје се 
положени испит, ако предмет из којег је испит положен, по својој садржини и обиму 
одговара предмету који је студент уписао, што се доказује документима предвиђеним 
ЕСПБ правилима. 

Ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму 
приближно одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати испит 
у целини ако је оценио да је студент кроз обрађени и положени програм стекао 
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знање и вештине у мери довољној за признавање испита. 

Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту. Број 
бодова признатог испита утврђује се у складу са правилима ЕСПБ. 

Студент, може у току студија , да промени студијски програм. Промена се може 
извршити директном проходношћу или се студент обавезује на полагање 
диференцијалних испита.Захтев за промену студијског програма , разматра Комисија 
за признавање испита,нострификацију и еквиваленцију јавних исправа(у даљем 
тексту:комисија) и она Наставном већу школе предлаже доношење одлуке о променис 
студијског програма. Захтев за промену студијског програма студент може поднети 
најкасније до почетка предавања у зимском семестру. 

Студенти сродних високошколских установа,могу,по основу преласка уписати 
акредитоване студијске програме школе ,а у складу са условима које утврђује 
Комисија.Комисија разматра захтев за прелазак и признавање испита и Наставном 
већу школе предлаже доношење одлуке о упису по основу преласка и признавању 
испита положених на високошколској установи са које студент прелази. 

 
Промена статуса студента 

 
Члан 24. 

 
Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се у 
наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја 
студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом о високом 
образовању. 
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте 
школске године на одрећени студијски програм, а врши се полазећи од броја 
остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма 
уписане године студија уз услов да су остварили по 60 ЕСПБ бодова из предходних 
година студија. 
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години 
наставља студије у статусту студента који се сам финансира. 
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 
студијски програм на истом нивоу студија. 

 
Члан 25. 

 
Изузетно од чл.88.Закона о високом образовању,студент може да се у наредној 
години финансира из буџета ако у школској 2011/2012.години оствринајмање 48 
ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укуоног броја студената чије се студије 
финансирају из буџета у складу са Законом,односно,ако су школској 
2012/2013.години оствари најмање 50 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру броја 
студената чије се студије финансирају из буџета. 
Студент који нe оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години 
наставља студије у статусу студента који се сам финансира. 
Високошолска установа посебно уређује начин извођења наставе, односно полагања 
испита за студенте из става 3 овог члана. 

 
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 
студијски програм на истом нивоу студија. 

 
Мировање статуса студента 

 
Члан 26. 

 
Права и обавезе студента могу мировати. По престанку разлога због којих је 

затражено мировање, студент наставља студије према важећем образовном програму 
и условима студирања. 

 
Члан 27. 
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Права и обавезе студента мирују: 

- за време служења и дослужења војног рока; 
- ако је студент као војни обвезник позван у службу у непрекидном трајању од 

најмање једног семестра; 
- за време трудноће студенткиње и неге детета до 1 године старости; 
- због болничког лечења у трајању од најмање једног семестра и теже болести 

(што се доказује потврдом); 
- из посебних разлога личне природе. 

 
Захтев за мировање права и обавеза подноси се пре наступања мировања, а 

након уписане студијске године на којој ће користити то право. Изузетно, захтев за 
мировање по основу болничког лечења или трудноће може се поднети у току 
студијске године. 
Решење по захтеву за мировање права и обавеза студента доноси директор Школе. 

 
Престанак статуса студента 

 
Члан 28. 

 
Статус студента престаје у случају: 

 
- исписивања са студија; 
- завршетка студија; 
- неуписивања школске године; 
- кад   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 на високошколској установи. 
 

IV ВРЕДНОВАЊЕ РАДА СТУДЕНАТА 
 

Праћење рада студената 
 

Члан 29. 
 

Успешност и рад студената у савлађивању појединих предмета прати се и 
оцењује континуирано у току наставе и изражава се поенима. 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може 
остварити највише 100 поена. 

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним 
обавезама и на испиту. 

У структури укупног броја поена најмање 30, а највише 70 поена мора да буде 
предвиђено за активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе). 

Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студенте са 
структуром укупног броја поена и начином формирања оцене, и то: облицима 
праћења рада, терминима провере знања, односно предиспитним обавезама и 
карактером и садржином завршног испита. 

Студенту се додељују поени за сваки издвојени облик провере рада и оцене 
знања. 

Наставник је дужан да јавно саопшти студентима резултате, односно број 
освојених поена након сваке провере, као и укупан број поена које је студент освојио 
од почетка наставе. 

 
Испит 

 
Члан 30. 

 
Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студенте са 

начином полагања испита (писмено, усмено, односно практично). 
Испит се у структури поена може вредновати са највише 70% укупног броја 
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поена.  

Студент  полаже  испит  из  одређеног  предмета  непосредно  по  окончању 
наставе из тог предмета. 

На испит може да изађе студент који је задовољио све предиспитне обавезе 
утврђене планом извођења наставе. 

 
Испитни рокови 

 
Члан 31. 

 
Поред редовних испитних рокова дефинисаних чланом 8 овог Правилника, школа 
може организовати и ванредне испитне рокове, а по одлуци наставног већа школе. 

 
Начин полагања испита 

 
Члан 32. 

 
Испити и сви облици провере знања су јавни. 
Усменом испиту обавезно присуствује, поред кандидата и испитивача, најмање 

још једна особа из реда студената или наставника. 
Уколико се испит организује писмено, наставник на почетку испита упознаје 

студенте којим помагалима могу да се користе. 
 

Оцењивање 
 

Члан 33. 
 

Након завршетка наставе и испита, наставник одређује укупан  број 
освојених поена и формира коначну оцену за сваког студента. Укупан број 
освојених поена и завршну оцену наставник уноси у записник о полагању испита. 

Успех студената на испиту се изражава оценом од 5 до 10. Прелазне оцене су: 6, 
7, 8, 9 и 10 а непрелазна оцена је 5 и према ЕСПБ скали имају следеће значење: 

 
10 - Изузетно (изузетан успех са незнатним грешкама); 
9 - Одлично (изнад просека, са понеком грешком); 
8 - Врло добро (просечан са приметним грешкама); 
7 - Добро (уопштено добар, али са значајним недостацима); 
6 - Довољно (задовољава минималне критеријуме); 
5 - Недовољно (потребно знатно више рада). 

 
Оцену 10 (изузетно) добија студент који је по основу предиспитних и испитних обавеза 
остварио од 95 до 100 поена и који: 

 
- зна да одговори на сва питања и показује изузетно знање; 
- даје  опширне  одговоре  са  јасним  издвајањем  основног  од  додатног  и 

споредног садржаја; 
- одлично разуме концепте, садржаје и технике; 
- може да разликује и схвата проблеме којима се бави предмет и способан је да се 

критички односи према њима и даје креативна решења, повезује садржаје и везе 
датог предмета са сличним из исте или блиске научне области; 

- активно је учествовао на вежбама и колоквијумима. 
 

Оцену  9  (одлично)  добија  студент  који  је  по  основу  предиспитних  и  испитних 
обавеза остварио од 85 до 94 поена и који: 

 
- зна да одговори на сва питања и показује одлично знање; 
- даје опширне одговоре са јасним издвајањем основног од додатног и 

споредног садржаја; 
- веома добро разуме концепте, садржаје и технике; 
- може да разликује и схвата проблеме којима се бави предмет и способан је да се 
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критички односи према њима и способан да повезује садржаје и везе датог 
предмета са сличним из исте или блиске научне области; активно је учествовао на 
вежбама и колоквијумима. 

 
- Оцену 8 (врло добро) добија студент који је по основу предиспитних и испитних 

обавеза остварио од 75 до 84 поена и који: 
 

- зна да одговори на сва питања и показује више од просечног знања; одговори су 
опширни, са јасним издвајањем основног од додатног и споредног садржаја; 

- добро разуме концепте, садржаје и технике; 
- може да разликује и схвата проблеме којима се бави предмет и способан је да 

повезује садржаје и везе датог предмета са сличним из исте или блиске научне 
области; активно је учествовао на вежбама и колоквијумима. 

 
- Оцену 7 (добро) добија студент који је по основу предиспитних и испитних обавеза 

остварио од 65 до 74 поена и који: 
 

- зна да одговори на сва питања и показује просечно знање; 
- разуме концепте, садржаје и технике; 
- може да разликује  и  схвата  проблеме  којима се  бави  научна  дисциплина којој 

припада предмет. 
- Оцену 6 (довољно) добија студент који је по основу предиспитних и испитних 

обавеза остварио од 55 до 64 поена и који: 
 

- зна да одговори на постављена питања и показује основно знање; разуме основне 
концепте, технике и садржаје. 

- Оцену 5 (недовољно) добија студент који је по основу предиспитних и испитних 
обавеза остварио од 0 до 50 поена и који: 

- не зна да одговори на постављена питања; 
- не разуме основне концепте и садржаје предмета. 

 
Школа је дужна да води трајну евиденцију о положеним испитима, односно записник 

о полагању испита. (прописано Правилником о садржају и начину вођења евиденције 
коју води високошколска установа, «Сл. гласник РС», број 21/2006) 

У индекс и матичну књигу студената уносе се прелазне оцене, а оцена 5 (није 
положио) уписује се само у записник о полагању испита. 

 
Члан 34. 

 
Студент није положио испит ако није остварио минималан потребан број поена 

који је предвиђен за позитивну оцену. 
 

Члан 35. 
 

Наставник је дужан да саопшти студентима резултат усменог испита одмах по 
одржаном испиту (положио или није положио), а коначну оцену на испиту дужан је да 
објави у року од два радна дана од дана одржавања испита (ако се испит одржава 
усмено), односно у року од четири радна дана од дана одржавања испита (ако се 
испит одржава писмено). 

Служба за студентске послове дужна је да на бази достављеног записника 
предметног наставника унесе резултате испита у матичну евиденцију студената и 
сравна статистичке податке о успеху студената. Податке о резултату испита Служба 
је дужна да објави на огласној табли Школе и званичној  интернет  презентацији 
Школе у року од два радна дана од дана достављања записника са испита. 

Уколико је студент оцењен са оценом 5 (недовољан), наставник је дужан да га 
на његов захтев упозна са недостацима рада, на првим консултацијама након 
објављивања резултата испита. 
Упис оцена у студентске књижице - индексе обавља се у унапред одређеном термину, 
по саопштавању резултата у испитном року у којем је испит положен. 
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Приговор на оцену 

 

Члан 36. 
 

Студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену 
ако сматра да је оштећен у поступку спровођења испита и оцењивања, у року од 36 
часова од добијања оцене. 

Директор разматра приговор у року од 24 сата од подношења и доноси 
одлуку по приговору. 

Ако усвоји приговор студента, доноси одлуку са којом упознаје предметног 
наставника и студента. У одлуци се утврђује обавеза понављања испитивања у року од 
3 дана од дана пријема одлуке пред испитном комисијом. 

Испитну комисију образује директор а чине је предметни наставник и два 
наставника из исте или сродних области. Предметни наставник је председник комисије. 
Комисија доноси одлуку већином гласова. 
Одлука комисије је коначна. 

Студент има право да студентској служби упути захтев за исправљање уочене 
грешке везане за унету оцену у записник са испита или индексу.Грешку исправља 
предметни наставник. 

 
Поновљено полагање испита 

 
Члан 37. 

 
Ако је студент незадовољан постигнутим резултатом на испиту, има право 

поново да полаже исти испит у току те школске године. Ово право може да 
искористи једном за исти предмет. 

Поновним пријављивањем и изласком на испит поништава се претходна оцена. 
Оцена стечена у поновљеном полагању испита сматра се коначном. 

 
Члан 38. 

 
У случају спречености предметног наставника да одржи испит, организација и 

одржавање испита поверава се комисији коју именује директор школе. 
Комисија има најмање три члана. У комисију могу бити именовани 

наставници из истих или сродних области. 
Одлуку о оцени комисија доноси већином гласова. 
Одлука комисије је коначна. 
На саопштавање оцена комисије са усменог, односно писменог испита, 

сходно се примењују одредбе члана 35. ових правила. 
 

Последице неположеног испита 
 

Члан 39. 
 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета,а 
најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. После три 
неуспела полагања истог испита,студент може тражити да испит полаже пред 
комисијом.Комисију именује директор.Комисија има најмање три члана из реда 
наставника истих или сродних области.Одлуку о оцени,комисија доноси већином 
гласова.Одлука комисије је коначна. 

 
Упис на вишу годину студија 

 
Члан 40. 

 
Студент стиче право на упис на вишу годину студија кад у претходној години 

студија освари најманје 37 ЕСПБ бодова.Студент уписује наредну годину студија са 
финансирањем студија из буџета Републике у складу са условима из Закона о 
високом образовању. 
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Студент који није испунио обавезе из претходног става може наставити студије 

тако да поново упише студијске обавезе које није испунио у претходној години, под 
условима и на начин који је утврђен овим правилима. 

Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60 ЕСПБ 
бодова у циљу бржег завршетка студија или ширег образовања. 

Студенту који је остварио 120 ЕСПБ бодова уз просечну оцену најмање 8 може 
се доделити ментор ради остварења циљева дугорочне политике селекције младих 
кадрова. 

 
Стручна пракса 

 
Члан 41. 

 
Стручна пракса као практични вид наставе представља интегрални део 

студијског програма на свим годинама студија првог и другог степена на Високој 
пословној школи струковних студија у Лесковцу. 

 
Члан 42. 

 
Студенти су дужни да обаве стручну праксу у складу са програмом стручне 

праксе за одговрајући студијски програм и одговарајућу годину студија. 
 
 

Члан 43. 
 

Након успешно обављене стручне праксе студент стиче одговарајући број ЕСПБ 
бодова предвиђен конкретним студијским програмом на конкретној години студија. 

 
Члан 44. 

 
Служба за студентске послове води евиденцију о стручној пракси на бази 

података добијених од стручног сарадника за стручну праксу који се односе на установу 
у којој се обавља стручна пракса, датум почетка обављања стручне праксе и ментора 
стручне праксе у предузећу–установи. 

 
Члан 45. 

 
Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да студенту изда упут за стручну 

праксу на за то предвиђеном обрасцу и да, у сталном контакту са менторима стручне 
праксе у предузећима, води евиденцију о редовном похађању стручне праксе. 

 
Члан 46. 

 
По обављеној стручној пракси студент је дужан да достави дневник стручне 

праксе стручном сараднику за стручну праксу, који ове дневнике доставља 
наставницима – координаторима стручне праксе. Координатори стручне праксе оцењују 
обављену стручну праксу оценом од 5 до 10 на бази укупног броја поена остварених по 
основу: 
- садржаја дневника стручне праксе (максимално 60 поена) 
- редовног похађања стручне праксе (максимално 30 поена) 
- оцене стручног сарадника за стручну праксу на основу прибављеног мишљења 

ментора стручне праксе (максимално 10 поена). 
 
 

Члан 47. 
 

Наставник–координатор стручне праксе уписује оцену стручне праксе у индекс. 
Оцена стручне праксе узима се у обзир приликом израчунавања просечне оцене за 
конкретну годину студија. 
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Члан 48. 

 
Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да чува достављене дневнике 

стручне праксе у року од две године. 
 

Завршни рад 
 

Члан 49. 
 

Полагање завршног рада је завршни испит студија на Школи. 
Завршни рад представља самосталну стручну обраду одређеног проблема. 

Завршним радом студент доказује да је на основу знања стеченог током студија 
овладао задатом темом, да је тему обрадио по предвиђеној методологији, да зна да 
користи стручну литературу и терминологију, као и да је исправно наводи. 

Тема завршног рада бира се из предмета које садржи студијски програм. 
 

Члан 50. 
 

Завршни рад треба да буде израђен у писаној форми. Студент стиче право да 
пријави завршни рад кад оптерећење од предмета и предвиђено оптерећење по 
основу завршног рада не прелази 30 ЕСПБ бодова. Студент стиче право да полаже 
завршни рад када је испунио све предиспитне и испитне обавезе предвиђене 
студијским програмом. Студент може да узме тему за завршни рад из предмета са 
студијског програма који је похађао. 

Тему завршног рада утврђује наставник у договору са студентом. Тема завршног 
рада мора бити повезана са стручном праксом коју је студент обављао током студија. 
Тема завршног рада треба да буде тако конципирана да нагласак стави на апликацију 
стечених знања у пракси и развијање компетенција кроз укључивање у практичан рад. 

Један наставник може у току школске године да води највише 20 завршних 
радова, а више од тога само уз напред добијену сагласност помоћника директора за 
наставу. 

 
Члан 51. 

 
За израду и полагање завршног рада студент подноси пријаву Служби за 

студентске послове, која на пријави потврђује да студент има право да му се зада тема 
за завршни рад. Образац за издавање теме завршног рада представља уједно и 
насловну страну завршног рада и обавезно садржи: 

 
- тему завршног рада 
- датум издавања теме завршног рада 
- потпис наставника који је издао тему завршног рада 
- потпис шефа одсека који је студент студирао 
- потпис помоћника директора за наставу. 

 
Уз образац за издавање теме завршног рада прилаже се диспозиција рада са 

описом структуре завршног рада. 
Предложена структура завршног рада: 

 
- насловна страна завршног рада, 
- апстракт завршног рада на српском и енглеском језику, 
- кључне речи на српском и енглеском језику, 
- садржај, 
- уводна разматрања, 
- разрада теме, 
- закључна разматрања, 
- списак коришћене литературе, 
- анекси (уколико су неопходни) 

 
На крају текста завршног рада студент својеручним потписом потврђује да је рад 
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самостално радио. 

 

Члан 52. 
 

Израда завршног рада траје, по правилу, до15 недеља од датума издавања 
теме завршног рада. Изузетно, израда завршног рада може да траје дуже, али не више 
од 20 недеља. У случају болести или других оправданих разлога, насталих после 
издавања теме завршног рада, студент може да тражи продужење рока израде, о чему 
одлуку доноси помоћник директора за наставу у договору са предметним наставником. 

 
Члан 53. 

 
Пријава теме завршног рада са диспозицијом и описом структуре рада 

доставља се Наставном већу. Наставно веће већином гласова присутних чланова 
оцењује подобност теме и одобрава израду теме завршног рада, предлаже ментора и 
формира Комисију за полагање завршног рада (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 54. 

 
Комисија се састоји од ментора и два члана из редова наставног особља Школе, 

при чему најмање два члана морају имати академско звање доктора наука. 
 

Члан 55. 
 

По изради завршног рада, студент предаје најмање четири примерка завршног 
рада Служби за студентске послове. Служба за студентске послове доставља радове 
члановима Комисије за полагање завршног рада и доставља један примерак завршног 
рада Библиотеци, која га ставља на увид јавности у року од 15 дана. По истеку 
поменутог рока, Комисија, уз консултације са студентом, одређује датум и време 
полагања завршног рада. Служба за студентске послове дужна је да истакне 
обавештење о полагању завршног рада на огласној табли Школе. 

 
Члан 56. 

 
Полагање завршног рада је јавно и обавља се пред Комисијом у званичним 

просторијама Школе. Најстарији члан Комисије председава Комисијом. Кандидат 
приликом полагања завршног испита треба да укратко (до 15 минута) образложи свој 
рад и закључке до којих је дошао приликом израде рада, пружајући доказе да је 
савладао теоријски и практични аспект теме завршног рада. 
Након излагања кандидата наставник–ментор и остали чланови Комисије, по потреби, 
постављају питања кандидату. 
Ако је завршни рад кандидата повољно оцењен и ако је кандидат пружио 
задовољавајуће одговоре на постављена питања чланова Комисије он је положио 
завршни испит. 
Завршни испит се оцењује оценом од 5 до 10. Најнижа прелазна оцена је шест (6). 

 
Члан 57. 

 
Коначна оцена о успеху кандидата на завршном испиту, уз одговарајуће 

образложење, саопштава се кандидату одмах по завршенм испиту. Комисија је дужна 
да успешно положен завршни испит региструје у индексу кандидата. По завршетку 
завршног испита, Комисија доставља пријаву са оценом и потписима чланова Комисије 
Служби за студентске послове. Сваки члан Комисије задржава свој примерак завршног 
рада а Служба за студентске послове доставља један примерак рада Библиотеци 
школе, уз обавезу његовог чувања у року од две године. 

 
Члан 58. 

 
Служба за студентске послове дужна је да води евиденцију о положеним 

завршним испитима по менторима и члановима Комисије за сваку школску годину и да 
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Наставном већу школе доставља месечне извештаје о положеним завршним 
испитима. 

 
Члан 59. 

 
Студент који завршни рад није предао у прописаном року или студент чији 

завршни рад Комисија није прихватила или који га није положио, може се поново 
пријавити за израду завршног рада. 

Једном издата тема завршног рада истом кандидату се не сме поновити. 
 

Члан 60. 
 

Студент који успешно положио завршни рад стиче високо образовање и стручни 
назив утврђен Законом о високом образовању. 

 
Члан 61. 

 
Општи успех студента на крају студија утврђује се просечном оценом која 

представља аритметичку средину оцена из наставних предмета утврђених студијским 
програмом укључујући и оцену постигнуту на завршном испиту. 

До издавања дипломе о стеченом високом образовању, издаје се уверење о 
положеном завршном испиту. 

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 62. 

 
Овај правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 
 

Члан 63. 
 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21.02.2007. Председавајући 

Директор школе 
 
 

 

 

Напомена: Измене Правила студија извршене су дана 09.09.2010. године, 
30.06.2011.године и 15.10. 2012.године. 

 
 

6.3. ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) Наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 02.2008. год. 
донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 
Члан 1. 

 
Звања  наставника  Школе  су:  професор  струковних  студија,  предавач  и 
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наставник страног језика. 

Звање сарадника Школе је сарадник у настави. 
 

Члан 2. 
 

Наставник се бира у звање за ужу област. 
Уже области из става 1 овог члана су: 

 
1. Област Рачуноводство и финансије 
2. Област Пословна економија и менаџмент 
3. Област Маркетинг,трговина и туризам 
4. Област Страни језици 
5. Област Информатика,инжењерство и квантитативне методе 

Наставник може бити изабран за највише две уже научне области. 

Члан 3. 
 

У звање наставника страног језика може се бирати лице које има стечено 
високо образовање првог степена, најмање пет објављених стручних радова у 
одговарајућој области и способност за наставни рад. Наставник страног језика се 
бира за период од 5 година. 

 
Звање предавача може да стекне лице које има академски назив магистра или 

стручни назив специјалиста из једне од ужих научних области за које се бира; 
најмање пет научних односно стручних радова објављених у научним часописима 
или зборницима са рецензијама за сваку област за коју се бира (при чему најмање 
по један рад за сваку ужу научну област не сме бити старији од две године), и 
способност за научни и педагошки рад. Предавач се бира за период од 5 година. 

 
Звање професора струковних студија може да стекне лице које има академски 

назив доктора из једне од ужих научних области за које се бира; најмање пет научнх 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама или саопштених на 
међународним или водећим домаћим скуповима; оригинално стручно остварење 
(пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.) односно руковођење или учешће 
у научним пројектима; објављени уџбеник или монографију или практикум или 
збирку задатака за једну од ужих научних области за коју се бира. Професор 
струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. 

 
Члан 4. 

 
Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује директор 

Школе. 
 

Члан 5. 
 

Звање сарадника у настави може да стекне лице које је студент дипломских 
акадмеских студија или специјалистичких студија и које је студије првог степена 
завршило са укупном просечном оценом најмање 8. 

 
Члан 6. 

 
Са лицем из члана 5. директор Школе закључује уговор о раду на период од годину 
дана уз могућност за продужење уговора за још једну годину у току трајања студија, 
а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 
Поступак избора сарадника у настави врши се расписивањем конкуса који мора да 
буде јавно објављен. 
Наставно веће доноси одлуку о избору у звање сарадник у настави на основу 
извештаја  комисије о кандидатима пријављеним на конкурс. Наставно веће Школе 
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формира једну комисију за све кандидате пријављене на конкурс. 
Извештај         комисије         се         не         ставља         на         увид         јавности.  
У случају  потребе,Наставно   веће   школе,  без   расписивања   новог   
конкурса,може изабрати у звање сарадник у настави,кандидате који су се 
пријавили на предходно расписан конкурс,испуњавају услове конкурса,а нису 
изабрани. 
Избор у звање сарадника у настави врши се за период за који је сарадник у настави 
потписао уговор о раду. 

 
Члан 7. 

 
Избор кандидата у звање наставника , обавља Наставно веће на основу јавног 

конкурса.Наставници се бирају за уже области које су дефинисане општим актима 
Школе. Наставник може бити биран за највише две области. 

 
Члан 8. 

 
Директор Школе доноси одлуку о објављивању конкурса за избор 

наставника,најкасније шест месеци пре истека времена за које је наставник биран и 
онда када за то постоји потреба везана за функционисање Школе у складу са 
стандардима. 

 
Члан 9. 

 
Наставно веће образује Комисију за припрему извештаја о кандидатима 

пријављеним на конкурс (у даљем тексту:комисија) уроку од 15 
дана од дана објављивања конкурса. 
Комисија се састоји од најмање три члана из реда наставника школе који морају бити 
у истом или већем наставном звању од звања које се бира.Комисија треба да буде 
таквог састава,да обезбеђује компетенцију чланова за стручну оцену кандидата. 

 
Члан 10. 

 
Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 15 дана од 

дана истека рока за пријављивање кандидата на конкурс. Извештај мора да садржи 
оцену научне, стручне и педагошке активности кандидата, оцену о ангажовању у 
развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе и оцену 
резултата постигнутих у обезбеђивању наставног подмлатка. Приликом оцене 
педагошке активности кандидата Комисија мора узети у обзир и оцену студената о 
педагошком раду кандидата из личног досијеа кандидата, уколико таква оцена 
постоји. 

Ако комисија не припреми извештај у року из става 1 овог члана, Наставно 
веће образује нову комисију. 

Извештај Комисије ставља се у Библиотеку Школе, на увид јавности 8 дана, а 
обавештење о томе се истиче на огласној табли Школе. 
После 8 дана од дана стављања извештаја у Библиотеку Наставно веће разматра 
извештај и евентуалне примедбе. 

 
Члан 11. 

 
Наставно веће одлучује о избору у звање наставника односно сарадника у 

настави, већином присутних чланова. 
Наставно веће доноси одлуке јавним гласањем. 
При избору наставника и сарадника посебно се вреднује повезаност рада у 

образовању са радом на пројектима. 
Ако Наставно веће не изабере предложеног кандидата, предложени кандидат 

може поднети приговор Савету Школе, у року од 15 дана од достављања одлуке. 
Ако Наставно веће не изабере ни једног од предложених кандидата, Директор 

објављује нови конкурс. 
 

Члан 12. 
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При оцењивању педагошког рада наставника и сарадника узимају се у обзир и 
резултати анкете студената у протеклом изборном периоду. Студенти могу дати и 
посебно мишљење о педагошком раду наставника и сарадника и у том случају оно 
се даје у писаној форми најмање 30 дана пре одржавања седнице Наставног већа. 

 
Члан 13. 

 
Ако се на конкурс за избор наставника , осим сарадника у настави, не пријаве 

кандидати или се пријаве кандидати који не испуњавају услове за то радно место, 
Директор Школе може закључити уговор о извођењу облика наставе за одговарајућу 
научну област са наставником, односно сарадником друге високошколске установе 
који је изабран за ужу научну област којој припада тај предмет, највише за једну 
школску годину. 

 
Члан 14. 

 
Превођење звања наставника који су бирани по ранијим  прописима 

спроводиће се у складу са чланом 122. Закона о високом образовању. 
 

Члан 15. 
 

Овај правилник ступа на снагу осамог дана од дана објављивања на огласној 
табли Школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21.02.2008.god. Председавајући 

Директор школе 
 
 

 

 
 

Напомена : Измене Правилника о избору наставника и сарадника извршене су 
дана 16.09.2010. године и 15. 12. 2011.године. 

 
 

6.4. ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 02. 2008. год. 
донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 
О УЏБЕНИЦИМА 

 
Члан 1. 

 
Овим  правилником  регулише  се  поступак  контроле  квалитета  уџбеника. 

Стандарди квалитета уџбеника саставни су део овог Правилника. 
 

Члан 2. 
 

Сваки уџбеник у издању Школе мора да прође процедуру контроле квалитета 
која подразумева: 

 
• контролу квалитета текста, 
• контролу обима текста, 
• контролу графичког изгледа, 
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• контролу усклађености уџбеника и другог наставног и испитног материјала са 

наставним планом и програмом предмета, 
• контролу усклађености са стандардима квалитета уџбеника и 
• стручну рецензију. 

 
Контролу квалитета и обима текста, усклађености уџбеника са наставним 

планом и програмом и усклађености уџбеника са стандардима квалитета уџбеника 
Школе врше рецензенти и Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета узимајући у обзир и резултате анкетирања студената. Контролу графичког 
изгледа рукописа уџбеника врши Служба за издавачку делатност. 

 
Члан 3. 

 
Аутор (коаутори) доставља рукопис уџбеника или помоћног учила стручном 

колегијуму. Аутор доставља два примерка рукописа уџбеника или помоћног учила у 
стандардном формату прописаном од стране Високе пословне школе струковних 
студија. Уколико се као извор наставног материјала користи само део уџбеника, 
аутор је дужан да уз рукопис уџбеника достави и информацију о томе који је то део. 

 
У случају да се као наставни и испитни материјал користи екстерни уџбеник 

или монографија, зборник или пак више чланака у часописима, за обраду више од 
једне четвртине програма предмета, наставник на предмету о свом избору 
обавештава стручни колегијум и доставља му један примерак изабраног екстерног 
уџбеника, монографије или зборника. Уколико је екстерни уџбеник или монографија 
на страном језику, наставник доставља стручном колегијуму оригинал књиге и 
превод садржаја књиге. Уколико се као извор наставног и испитног материјала 
користи само део екстерног уџбеника, монографије или зборника, наставник је дужан 
да стручном колегијуму достави информацију о томе који је то део. 

 
Члан 4. 

 
Наставно веће именује два рецензента који не морају бити из редова 

наставника Школе.  Аутор уџбеника доставља рецензентима: 
 

• рукопис уџбеника или примерак екстерног уџбеника, монографије, зборника; 
• наставни план и програм предмета; 
• стандарде квалитета уџбеника на Високој пословној школи струковних студија. 

 
Члан 5. 

 
Рецензенти врше контролу квалитета текста интерног или екстерног уџбеника, 

монографије или зборника којом утврђују: 
 

1. Да ли је квалитет текста са научног и стручног аспекта на нивоу који 
дозвољава да се књига користи као извор наставне и испитне материје на 
Школи, 

2. Да ли је уџбеник, монографија или зборник подобан да буде извор наставне и 
испитне материје  на Школи, односно да ли покрива материју која је 
предвиђена наставним програмом предмета за који је предвиђен, 

3. Да ли је обим уџбеника, монографије или зборника који се користи у настави 
прилагођен стандардима обима наставног материјала. 

 
Рецензенти састављају извештај о рецензији у коме се експлицитно одговара 

на три претходна питања. Рецензенти састављају рецензију и достављају је 
Наставном већу. 

 
Члан 6. 

 
Наставно веће разматра извештаје о рецензији и усваја их доносећи одлуку о 

прихватању   интерног   или   екстерног   уџбеника,   помоћног   учила,   монографије, 
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зборника за штампу и за коришћење као извора наставног материјала. Позитивна 
одлука Наставног већа којом се даје одобрење за штампање интерног уџбеника, 
доставља се аутору и Служби за издавачку делатност. Уколико Наставно веће 
донесе позитивну одлуку о прихватању екстерних уџбеника, монографија или 
зборника као извора наставног материјала, даје се одобрење Служби за издавачку 
делатност за прибављање и/или припрему за коришћење позитивно рецензираних 
екстерних уџбеника, монографија, зборника. 

 
У случају негативне рецензије рукописа уџбеника, аутори се упућују да 

отклоне недостатке на које су указали рецензенти. У случају негативне рецензије 
екстерног уџбеника, монографије, зборника наставник на предмету се упућује да 
обезбеди други извор наставног и испитног материјала на предмету. 

 
Члан 7. 

 
Након пријема рукописа уџбеника, Служба за издавачку делатност договара 

са ауторима графички изглед уџбеника према сопственим графичким стандардима и 
покреће процес припреме и штампања књиге. 

 
Члан 8. 

 
Наставници су дужни да у Плану рада прецизно наведу све изворе наставног 

и испитног материјала. Наставници су при томе дужни да поштују стандарде обима 
наставног и испитног материјала Школе. 

 
Приликом усвајања планова рада на предметима из своје надлежности, 

Комисија самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета проверава да ли је 
обим текста, предвиђен за наставну испитну материју на предмету, у складу са 
стандардом обима наставног и испитног материјала на Школи. Уколико утврди да је 
на неком предмету, према Плану рада, предвиђен текст наставног материјала већи 
од стандардом прописаног, Комисија је обавезна да такав план рада не усвоји и да 
захтева од наставника на предмету да текст наставне и испитне материје прилагоди 
стандардима квалитета уџбеника на Високој пословној школи струковних студија. 

 
Члан 9. 

 
Уколико у току наставе, наставник иступа из оквира наставне и испитне 

материје коју је сам одредио у Плану рада на предмету, и захтева од студената да 
обрађују текст који није био предвиђен Планом рада, студенти могу то да пријаве 
помоћнику за наставу. 

 
Помоћник за наставу проверава наводе студената и, ако су тачни, позива 

наставника да своје захтеве студентима у погледу наставног материјала усклади са 
планом рада на предмету. 

 
Уколико наставник то одбије или пропусти да учини, помоћник за наставу даје 

предлог директору да се против наставника донесу одговарајуће дисциплинске мере. 
 

Члан 10. 
 

Школа врши периодично анкетирање студената у циљу утврђивања квалитета 
наставног процеса. Саставни део анкете јесу и питања о обиму и садржини 
наставног или испитног материјала. Резултате анкете редовно прати и анализира 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Након сваке анкете Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење 

квалитета идентификује оне уџбенике, монографије, зборнике као и помоћна учила 
који су од стране студената оцењени просечном оценом нижом од 2.5 (на скали од 1 
до 5) и наставницима на предметима на којима се они користе упућује захтев у 
погледу унапређења њиховог квалитета. 
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Наставници и сарадници чији уџбеници и другиа учила не задовољавају 
стандарде о квалитету уџбеника или су од стране студената оцењени просечном 
оценом нижом од 2.5 дужни су да најкасније 30 дана пре почетка нове школске 
године доставе побољшани рукопис са новом рецензијом наставном већу школе на 
усвајање. У случају да наставник не достави благовремено унапређени рукопис или 
наставно веће не прихвати нову рецензију, доноси се одлука о повлачењу уџбеника 
из наставе. 

 
Наставно веће доноси одлуку о замени повучених уџбеника квалитетнијим на 

основу прибављеног мишљења Комисије за праћење студијских програма. 
 

Члан 11. 
 

Наставницима чији је наставни и испитни материјал рађен по ранијим 
стандардима или је у припреми оставља се рок до почетка школске 2008/2009. да 
наставни и испитни материјал усагласе са стандардима квалитета као и са 
процедуром израде и контроле квалитета. 

 
Члан 12. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 
Члан 13. 

 
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21.02.2008. Председавајући 

Директор школе 
 
 

 

 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ 

 
Предмет овог стандарда квалитета јесте наставни и испитни материјал. Под 

наставним материјалом се подразумева текст који се обрађује на настави 
(предавања и вежбе) а под испитним материјалом текст који је предмет провере 
знања студената. 

 
Наставни и испитни материјал може потицати из три извора: (а) интерни 

уџбеник (уџбеник који је намењен првенствено образовању студената Високе 
пословне школе струковних студија у Лесковцу, који покрива у потпуности или 
највећим делом наставни програм неког предмета и чији је аутор садашњи или 
бивши наставник Школе); (б) екстерни уџбеник са неке друге домаће или стране 
високошколске установе; (ц) монографије, чланци, зборници и сл. Наставни и 
испитни материјал на предмету може се обезбедити и комбиновањем ове три групе 
извора. У Плану рада наставник је дужан да прецизно наведе уџбенике (интерне или 
екстерне), монографије и зборнике који се користе као извор наставне и испитне 
материје. Уколико укупни обим уџбеника или монографије превазилази прописани 
стандард из члана 4, наставник је дужан да на уводном предавању прецизно наведе 
поглавља и/или странице који су обавезни за студенте. 

 
Школа је дужна да обезбеди расположивост извора наставног и испитног 

материјала. Уколико се за наставни и испитни материјал користи страни уџбеник, 
монографија или чланак, Школа је дужна да обезбеди ауторско право за превод и 
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умножавање те монографије или чланка. 

 
I ОБИМ НАСТАВНОГ И ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
Просечни обим наставног и испитног материјала по часу предавања треба да 

буде од 5 до 10  страна основног текста. 
 

Графички изглед стране основног текста наставног и испитног материјала 
одређен је параметрима који важе за рукописе уџбеника на Високој пословној школи 
струковних студија у Лесковцу. Величина стране екстерног уџбеника, монографије 
или чланка се апроксимативно преводи у страну основног текста уџбеника Високе 
пословне школе струковних студија. 

 
У основни текст наставног и испитног материјала укључени су и сви примери, 

илустрације, табеле, задаци и слике који су интегрисани у текст уџбеника или 
монографије, чланака, зборника и сл. 

 
У основни текст наставног и испитног материјала нису укључени следећи 

делови уџбеника (интерног или екстерног) или монографије: циљеви поглавља, 
уводна илустрација, резиме поглавља, питања за проверу знања (дискусију), 
референце и белешке, анализе случајева, вежбе, симулације, примери и задаци који 
нису интегрисани у текст већ су издвојени на крају поглавља, дела или читавог 
уџбеника (монографије). У основни текст не улазе ни речник, индекс појмова и имена 
као и библиографија. 

 
У случају да се наставна и испитна материја налазе у више извора, укупан 

број страница по часу из тих извора не сме да прелази максималан број по часу 
одређен чланом 4. овог стандарда. 

 
У случају да уџбеник, монографија, зборник, који се користи као извор 

наставног и испитног материјала, има већи обим него што наставни и испитни 
материјал према свим стандардима максимално може да има, наставник је дужан да 
на уводном предавању прецизно наведе који део (поглавља, странице) уџбеника, 
екстерног уџбеника, монографије, зборника представља наставни и испитни 
материјал. 

 
II СТРУКТУРА УЏБЕНИКА 

 
Уџбеници који се користе као извор наставне и испитне материје, а које издаје 

Висока пословна школа струковних студија, морају поштовати одређене стандарде 
структуре. 

 
- Свако поглавље, поред основног текста обавезно садржи: 
- Циљ поглавља или шта ће студент сазнати у њему или како ће проучавање 

поглавља допринети увећавању знања и способности студента, 
- Пример, вежба, симулација, илустрација, задатак, случај из праксе на почетку 

поглавља и/или крају поглавља и/или интегрисан у текст поглавља. Изузетак могу 
бити једино уџбеници на предметима на којима постоје збирке задатака, 

- Напомене (у фуснотама или енднотама), 
- Литература и референце на један од три начина: 
- Референце у фуснотама на свакој страни уз обавезну библиографију на крају 

поглавља или на крају уџбеника, 
- Референце у енднотама на крају поглавља уз необавезну библиографију на крају 

уџбеника, 
- Референце у заградама интегрисане у текст уз обавезну литературу у енднотама 

и необавезну библиографију на крају уџбеника. 
 

Препоручује се да уџбеник који издаје Висока пословна школа струковних 
студија, садржи: 
- Предговор са циљевима, структуром и планом излагања у уџбенику, 
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- Библиографију  (само  у  случају  да  се  референце  наводе  у  фуснотама  и  без 

библиографије на крају поглавља или на крају уџбеника), 
- Речник (дефинише главне појмове у уџбенику), 
- Индекс појмова, 
- Индекс имена, 
- Апендикс (ако има потребе). 

 
III СТИЛ УЏБЕНИКА 

 
Уџбеник мора бити јасан и разумљив студентима. Наставна материја у 

уџбенику мора бити изложена на начин који просечан студент може лако разумети. 
Уџбеник мора бити логично структуриран. Делови, поглавља или друге целине 
морају бити заокружене и повезане, а њихов редослед мора бити логичан. 

 
Уџбеник мора бити писан академским, неутралним стилом излагања. Строго је 

забрањено коришћење дисквалификација као и омаловажавање одређених 
друштвених група, раса, пола или нација. Препоручује се коришћење примера из 
праксе. 

 
IV ГРАФИЧКИ ИЗГЛЕД РУКОПИСА УЏБЕНИКА 

 
Аутори су дужни да рукопис уџбеника чији је издавач Висока пословна школа 

струковних студија предају у електронском облику и у стандардизованом А4 
формату који подразумева следеће параметре: 
- Висина стране 29.7 цм 
- Ширина стране 21 цм 
- Фонт: Times New Roman, Arial или други фонт који садржи ћирилично и/или 

латинично писмо по UNICODE стандарду, величине 10–12 тачака, 
- Проред: највише 2 
- Маргине: све по 2 цм 

 
Све остале параметре графичког дизајна књиге и њеног визуелног изгледа, 

аутор дефинише у договору са Службом за издавачку делатност Високе пословне 
школе у Лесковцу. Служба за издавачку делатност ће развити и свим ауторима 
доставити неколико различитих стандарда у прелому текста које аутори могу да 
примене а који садрже детаље везане за изглед текста као што су: наслови, 
поднаслови, заглавља и подножја странице, означавање слика и табела, навођење 
литературе, фусноте, ендноте итд. 

 
Аутор може, у договору са Службом за издавачку делатност, да текст књиге донесе и 
у формату другачијем од стандардизованог А4 формата, посебно онда када аутор 
жели да сам преломи текст. Међутим, и у том случају аутори су дужни да поштују 
стандарде обима књиге одређене овим документом. Аутори су дужни да формат 
текста који су припремили преведу на стандардни А4 формат и утврде да ли се обим 
наставног материјала по часу креће у дефинисаним границама. 

 
 

6.5. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА 
САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 
На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 02. 2007. год. 
донело је 

 
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 

УНУТРАШЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

I СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
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Опредељење за обезбеђење квалитета 

 
Члан 1. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу, у складу са својим основним 
задацима и циљевима, недвосмислено је опредељена да континуирано и 
систематски ради на унапређењу квалитета својих студијских програма поштујући 
савремене тенденције и процесе у европском и светском образовању, а у складу са 
потребама и захтевима тржишта рада. 

 

Мере за обезбеђење квалитета  
Члан 2. 

 

У складу са поменутим опредељењем, Висока пословна школа струковних студија у 
Лесковцу спроводи следеће мере за обезбеђење квалитета: 

 
- континуирано ради на осавремењавању садржаја и унапређењу квалитета својих 

студијских програма у сарадњи са домаћим и страним акредитованим 
високошколским установама, 

- обезбеђује својим наставницима и сарадницима могућност непрекидног стручног 
усавршавања, 

- континуирано прати квалитет наставе и реализацију плана наставе уз обавезно 
прибављање мишљења студената о квалитету наставног процеса, 

- обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и 
поступака за обезбеђење квалитета, 

- утврђује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета свог рада који су 
доступни јавности, 

- периодично спроводи поступак самовредновања и објављује резултате 
самовредновања, у складу са законом, 

- прати потребе и захтеве тржишта за појединим образовним профилима и у 
складу са тиме редефинише исход процеса учења, 

- изграђује организациону културу квалитета, 
- обезбеђује повезаност образовне и стручне и издавачке делатности, 
- периодично прати начин обављања испита, успешност студената у целини и на 

појединачним предметима, квалитет уџбеника и предузима мере за отклањање 
уочених недостатака, 

- обезбеђује унапређење квалитета управљања, 
- обезбеђује унапређење квалитета ненаставних активности и услова рада и 

студирања, 
- периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета. 

 
Субјекти обезбеђења квалитета 

 
Члан 3. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу формира стручна тела за 
обезбеђење квалитета и дефинише њихова права и обавезе у том поступку. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу формира Комисију за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета сачињену од наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. Број чланова комисије, њен састав и 
структура, делокруг рада, права, обавезе и одгоровности ближе се утврђују статутом 
Школе и Правилником о стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета. 
У циљу унапређења квалитета студијских програма, Висока пословна школа 
струковних студија у Лесковцу формира Комисију за праћење студијских програма 
сачињену од наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. Број чланова 
комисије, њен састав и структура, делокруг рада, права, обавезе и одгоровности 
ближе се утврђују статутом Школе и Правилником о стандардима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 
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Поменуте комисије могу именовати подкомисије и радна тела у циљу ефикаснијег 
спровођења политике обезбеђења квалитета. 

 

Области обезбеђења квалитета  
Члан 4. 

 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу дефинише следеће 
приоритетне области обезбеђења квалитета: 

 
- стандарди и поступци обезбеђења квалитета; 
- систем обезбеђења квалитета; 
- квалитет студијских програма, 
- квалитет наставног процеса, 
- квалитет издавачког и стручног рада, 
- квалитет наставника и сарадника, 
- квалитет студената, 
- квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, 
- квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке, 
- квалитет простора и опреме, 
- квалитет финансирања 
- улога студената у самовредновању и провери квалитета 
- систематско праћење и периодична провера квалитета. 

 
Члан 5. 

 
Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада на 
Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу. Стандарде за обезбеђење 
квалитета Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу доноси Наставно 
веће на предлог Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 6. 

 
Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења 
квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему 
обезбеђења квалитета Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу. 
Поступке за обезбеђење квалитета Високе пословне школе струковних студија у 
Лесковцу доноси Наставно веће на предлог Комисије за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 7. 

 
Систем обезбеђења квалитета представља се организационом структуром за 
обезбеђење квалитета у оквиру које су дефинисани послови и задаци наставника, 
сарадника, студената, стручних органа и Комисије за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака 
за обезбеђење квалитета. 

 
Члан 8. 

 
Квалитет студијских програма обезбеђује се кроз праћење и проверу њихових 
циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање 
садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих 
организација из окружења. Редовно се прибављају повратне информације од 
послодаваца, представника Националне службе за запошљавање, Регионалне 
привредне коморе и других организација о квалитету студија и студијских програма. 
За обезбеђење квалитета студијских програма надлежна је Комисија за праћење 
студијских програма, а студентима се обезбеђује учешће у оцењивању и обезбеђењу 
квалитета студијских програма. Поступак и процедура обезбеђења квалитета 
студијских   програма   ближе   су   дефинисани   Правилником   о   стандардима   за 
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самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 9. 

 
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 
укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 
доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћење квалитета 
наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет 
наставе није на одговарајућем нивоу. Делокруг рада Комисије за контролу квалитета, 
структура и садржај планова рада као и процедуре и мере за обезбеђење квалитета 
наставног процеса ближе су дефинисани Правилником о стандардима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 10. 

 
Квалитет издавачког и стручног рада унапређује се подстицањем, обезбеђењем 
услова, праћењем и провером резултата издавачког и стручног рада и њиховом 
укључивању у наставни процес. Висока пословна школа струковних студија у 
Лесковцу подстиче своје запослене да се активно баве професионалним радом и да 
што чешће објављују резултате свога рада. 

 
Члан 11. 

 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором 
на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој 
наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави. Поступци и 
процедуре за обезбеђење квалитета наставника и сарадника ближе су дефинисани 
Правилником о стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета 

 
Члан 12. 

 
Квалитет студената обезбеђује се селекцијом студената на унапред прописан и 
јасан начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем 
и проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 
одговарајућих мера у случају пропуста. Поступци и процедуре за обезбеђење 
квалитета студената ближе су дефинисани условима за упис на одређени студијски 
програм, системом вредновања и оцењивања предиспитних и испитних обавеза, 
правилима студија и Правилником о стандардима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета 

 
Члан 13. 

 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
обезбеђује се Правилником о уџбеницима, систематским праћењем и унапређењем 
структуре и обима библиотечког фонда и информатичких ресурса неопходних за 
савлађивање градива. 

 
Члан 14. 

 
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке обезбеђује се утврђивањем надлежности и одговорности органа 
управљања и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и 
провером њиховог рада. Органи управљања и органи пословођења и њихове 
надлежности и одговорности у организацији и управљању као и структура, 
организационе јединице, њихов делокруг рада и њихова координација и контрола 
утврђени су Статутом школе, у складу са законом. 

 
Члан 15. 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
Квалитет простора и опреме обезбеђује се кроз њихов адекватан обим и структуру, 
у складу са  домаћим и међународно прихваћеним стандардима. Школа 
континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама 
наставног процеса и бројем студената. 

 
Члан 16. 

 
Квалитет финансирања обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, 
финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава као 
предуслова за постизање дугорочне финансијске стабилности. Школа обезбеђује 
јавност и транспарентност својих извора финансирања, који су усклађени са 
законом, као и начина употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању 
и годишњи обрачун који усваја Савет. 

 
Члан 17. 

 
Активно учешће студената у самовредновању и провери квалитета 
Школа обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета кроз 
рад студентских организација и представника студената у телима Школе као и кроз 
анкетирање студената о квалитету Школе. Представници студената су чланови 
Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и Комисије за 
праћење студијских програма, што је ближе дефинисано Правилником о 
стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и Статутом 
Школе. Анкетирање студената је обавезан елемент самовредновања Школе а 
анкетом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које 
се проверавају у процесу самовредновања. Форма, садржај и начин спровођења 
анкете ближе су утврђени Правилником о стандардима за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета а резултати анкете доступни су јавности и 
укључују се у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета. 

 
Члан 18. 

 
Систематско праћење и периодична провера квалитета 

 
Школа систематски и континуирано прикупља потребне информације о обезбеђењу 
квалитета и врши периодичне провере, у складу са законом, у свим областима 
обезбеђења квалитета; обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 
оцењивање квалитета и услове и инфраструктуру за обраду података потребних за 
оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. Школа 
обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, Националне службе за 
запошљавање, организације свршених студената, Регионалне привредне коморе и 
других релевантних организација о компетенцијама свршених студената. Путем 
периодичних самовредновања проверава се спровођење Стратегије обезбеђења 
квалитета, поступака за обезбеђење квалитета као и достизање жељених стандарда 
квалитета. 

 
II СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 
Члан 19. 

 
Централно тело у систему обезбеђења квалитета на Високој пословној школи 
струковних студија у Лесковцу је Комисија за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета коју формира Наставно веће Школе. Комисија има пет 
чланова, од чега су три члана из реда наставника и сарадника, један из реда 
ненаставног особља и један представник студената. 

 
Члан 20. 

 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета обавља 
следеће послове и задатке: 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
 

- предлог стратегије и политике самовредновања и унутрашњег обезбеђења 
квалитета; 

- координација поступка самовредновања и оцењивања квалитета установе, 
студијских програма, наставе и услова рада; 

- предлог измена Правилника о стандардима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета; 

- израда плана самовредновања и унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- организација самовредновања и  унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- предлагање процедуре самовредновања и  унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- спровођење анкетирања студената; 
- израда извештаја о самовредновању; 
- јавно публиковање резултата самовредновања; 
- праћење уписивања часова од стране наставника и сарадника; 
- закључивање Дневник рада након завршетка семестра и контрола уписаних 

часова по датумима и темама; 
- састављање извештаја о одржаној настави на сваком предмету; 
- организује и спроводи студентску анкету уз присуство предметног наставника или 

сарадника и доставља резултате студентске анкете предметним наставницима и 
сарадницима и стручном колегијуму школе; 

- резултати анкетирања студената достављају се стручном колегијуму као и 
наставницима и сарадницима за наставу из предмета које они изводе; 

- обавља разговор са наставницима и сарадницима чији је рад у настави посебно 
лоше оцењен у анкети студената, односно чија је просечна оцена испод 2, током 
кога сае утврђују могући узроци лоших оцена квалитета наставе и доносе мере за 
унапређење тога квалитета; 

- брине се о спровођењу договорених мера за унапређење квалитета наставе; 
- предлаже дисциплинске мере против наставника и сарадника; 
- обавља појединачни разговор са свим наставницима код којих је пролазност 

студената дупло нижа од просечне пролазности студената, у коме се разматрају 
разлози за ниску пролазност и заједнички договарају корективне мере; 

- саставља извештај директору школе о узроцима ниске пролазности и 
договореним корективним мерама; 

- систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда; 
- континуирано прати и оцењује компетентност и мотивисаност особља за подршку 

библиотеци, читаоници и рачунарском центру, узимајући у обзир резултате 
студентске анкете; 

- систематски прати рад управљачког и ненаставног особља и о томе подноси 
извештај Наставном већу школе; 

- у склопу свог годишњег извештаја предлаже Наставном већу и Савету школе 
усклађивање просторних капацитета и опреме Школе са потребама наставног 
процеса и бројем студената; 

- на основу прибављеног мишљења службе за одржавање информационог 
система о адекватности и савремености техничке и друге специфичне опреме у 
склопу свог годишњег извештаја предлаже Наставном већу и Савету школе 
набавку нове или осавремењивање постојеће техничке и друге специфичне 
опреме у циљу обезбеђења квалитетног извођења наставе на свим врстама и 
степенима студија, узимајући у обзир потребе наставног процеса и број 
студената; 

- систематски прати обим и квалитет стручног и педагошког рада наставника и 
сарадника увидом у лични досије наставника и сарадника и доставља о томе 
извештај наставном већу; 

- други послови у вези са самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем 
квалитета. 

 
Члан 21. 

 
У оквиру система обезбеђења квалитета Наставно веће обавља следеће послове и 
задатке: 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
- формира Комисију за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 
- формира Комисију за праћење студијских програма; 
- врши  избор  у  наставничка  и  сарадничка  звања  у  складу  са  стандардима 

прописаним Правилником о избору наставника и сарадника; 
- усваја студијске програме и њихове измене и допуне у складу са предлогом 

Комисије за праћење студијских програма; 
- врши анализу ефикасности студирања; 
- формира Комисију за признавање испита; 
- на предлог наставника и сарадника и Комисије за праћење студијских 

програма, доноси одлуку о укључивању резултата стручног рада у наставни 
процес, односно о иновирању плана рада, исхода процеса учења и 
литературе; 

- врши оцену обима и квалитета стручног и педагошког рада наставника и 
сарадника на бази извештаја достављеног од стране Комисије за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

- усваја предлог политике дугорочне селекције кадрова; 
- именује рецензенте; 
- разматра извештаје о рецензији и усваја их доносећи одлуку о прихватању 

интерног или екстерног уџбеника, помоћног учила, монографије и сл.; 
- доноси одлуку о замени повучених уџбеника квалитетнијим на основу 

прибављеног мишљења Комисије за праћење студијских програма; 
- оцењује рад управљачког и ненаставног особља на бази извештаја Комисије 

за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и прослеђује 
извештај директору и Савету школе; 

- на бази извештаја Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета а узимајући у обзир резултате студентске анкете прати и оцењује 
однос органа управљања и ненаставног особља према студентима и даје 
оцену њихове мотивације у раду са студентима; 

- усваја предлог извора финансирања и финансијског плана и доставља га 
Савету школе на доношење; 

- ради и друге послове у складу са Законом, Статутом и другим општим актима 
Школе; 

 
Члан 22. 

 
Комисију за праћење студијских програма школе именује Наставно веће. 

Комисија има 5 (пет) чланова, од којих су 4 (четири) из реда наставника, а 1 (један) 
члан је представник студената. 

Комисија обавља следеће послове и задатке: 
• прати савремене тенденције у високом струковном образовању; 
• анализира усклађеност постојећих студијских програма са савременим 

тенденцијама у образовању; 
• стара се о усклађености студијских програма са релевантним акредитованим 

иностраним студијским програмима; 
• прати потребе тржишта рада и остварује сарадњу са привредним коморама у 

погледу очекиваних исхода процеса учења и тражених компетенција свршених 
студената; 

• припрема предлоге наставном већу за измену/допуну/укидање постојећих и 
планирање нових студијских програма; 

• разматра предлоге наставника и сарадника за укључивање резултата стручне 
делатности у наставни процес; 

• прати релевантност библиотечких јединица у библиотечком фонду за 
постојеће студијске програме и доставља извештај Комисији за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

• подноси наставном већу предлог политике дугорочне селекције кадрова; 
• обавља друге послове у вези са унапређењем студијских програма, исхода 

процеса учења и компетенција свршених студената. 
 

Члан 23. 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
У оквиру система обезбеђења квалитета, Стручни колегијум Школе обавља 

следеће послове и задатке: 
 

- усклађује активности стручних органа и наставника у вези са унутрашњим 
обезбеђењем квалитета; 

- стара се о извршавању одлука и закључака органа управљања и стручних 
органа Школе у вези са унутрашњим обезбеђењем квалитета, 

- стара се о доследној примени општих аката Школе у вези са 
самовредновњем и унутрашњим обезбеђењем квалитета, 

- разматра са предметним наставником сва одступања од Плана рада већа 
од 20%, договора мере како би се убудуће избегла слична одступања и о 
предузетим мерама обавештава директора школе; 

- обавља појединачни разговор са наставницима и сарадницима чија је 
просечна оцена наставе испод 2.5 (на скали од 1 до 5), разматра разлоге 
за лоше оцене наставе од стране студената као и методе унапређења 
квалитета рада и наставе наставника или сарадника; 

- уколико је анкетом утврђено да се наставник не придржава Плана рада на 
предмету, стручни колегијум, заједно са наставником, утврђује разлоге за 
одступања и договора мере за елиминисање тих одступања; 

- након обављених разговора са свим наставницима и сарадницима чији је 
рад у настави негативно оцењен, саставља извештај о утврђеним узроцима 
негативних оцена  и договореним мерама за њихово унапређење и 
доставља тај извештај директору школе; 

- предлаже дисциплинске мере против наставника и сарадника; 
- проверава релевантност и веродостојност достављених референци 

наставника и сарадника и доставља релавантне податке за лични досије 
наставника и сарадника секретару школе; 

- обавља и друге послове од значаја за унутрашње обезбеђење квалитета. 
 

Члан 24. 
 

Учешће студената у раду Школе остварује се студенским парламентом. 
Студенски парламент сачињавају по три представника сваког студијског програма на 
студијама првог степена и по пет представника сваког студијског програма на 
студијама другог степена. У студентском парламенту потребно је обезбедити 
заступљеност студената са посебним потребама. 

Студенски парламент у циљу остваривања права и интереса студената бира и 
разрешава своје представнике у органима управљања, стручним органима и телима. 

Правилником  о  студентском  парламенту  ближе  се  уређује  начин  избора 
чланова  парламента,  надлежност,  начин  деловања  и  друга  питања  у  складу  са 

Законом о студентском организовању. 
У оквиру система обезбеђења квалитета, представници студената у органима 

управљања, стручним органима и телима учествују у раду поменутих органа и тела 
који расправљају и одлучују о питањима која се односе на: 
- осигурање квалитета наставе преко представника у Комисији за самовредновање 

и унутрашње обезбеђење квалитета; 
- реформу  студијских  програма  преко  представника  у  Комисији  за  праћење 

студијских програма; 
- анализу ефикасности студирања утврђивањем броја ЕСПБ бодова преко 

представника у Наставном већу. 
 

Поред тога, студенти: 
- путем студентске анкете износе своје оцене педагошког рада наставника и 

сарадника, управљачког и ненаставног особља, као и оцене о квалитету Школе; 
- на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 

документима којима се обезбеђује квалитет Школе, укључујући и резултате 
самовредновања и оцењивања квалитета; 

- активно учествују у процесима перманентног осмишљавања, реализације, 
развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развоја метода 
оцењивања преко својих представника у Комисији за праћење студијских 
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програма и Комисији за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, 
наставном већу и Савету школе у складу са Статутом школе. 

 
Члан 25. 

 
У оквиру система обезбеђења квалитета помоћник директора за наставу 

обавља следеће послове и задатке: 
 

- упозорава наставника или сарадника који не уписује часове да то чини; 
- утврђује одступања од плана рада; 
- предлаже дисциплинске мере против наставника и сарадника; 
- прослеђује стручном колегијуму школе податке о објављеним радовима 

наставника и сарадника; 
 

У оквиру система обезбеђења квалитета наставници и сарадници обављају 
следеће послове и задатке: 

 
- учествују у раду Наставног већа и одлучују о питањима у вези са 

самовредновањем и унутрашњим обезбеђењем квалитета; 
- учествују у раду Комисије за самовредновање и унутрашње  обезбеђење 

квалитета и одлучују о питањима у вези делокругом рада поменуте комисије; 
- учествују у раду Комисије за праћење студијских програма и одлучују о питањима 

у вези делокругом рада поменуте комисије; 
- учествују у раду стручног колегијума у вези са пословима и задацима који се тичу 

самовредновања и унутрашњег обезбеђења квалитета; 
- учествују у изради и реализацији плана рада на предметима на којима изводе 

наставу; 
- учествују у самовредновању плана рада на предметима на којима изводе 

наставу; 
- предлажу или пишу уџбенике, други испитни материјал и остале публикације у 

складу са прописаним стандардима за обезбеђење квалитета уџбеника; 
- предлажу Комисији за праћење студијских програма и Комисији за 

самовредновање и унтрашње обезбеђење квалитета измену плана рада, 
студијског програма, исхода процеса учења, компетенција, препоручене основне 
и помоћне литературе и сл.; 

- поступају по одлукама и препорукама Наставног већа, стручног колегијума, 
помоћника директора за наставу и директора школе у вези са побољшањем 
квалитета наставе, квалитета уџбеника и квалитета оцењивања; 

 
Члан 26. 

 
У оквиру  система  обезбеђења квалитета ненаставно  особље  обавља 

следеће послове и задатке: 
 

- учествује у раду Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета; 

- преко Секретара и помоћника директора за ненаставно особље предлаже мере 
за унапређење квалитета ненаставне подршке стручном колегијуму, који 
предлоге прослеђује директору школе и наставном већу; 

- преко одговарајућих служби учествују у самовредновању и обезбеђењу квалитета 
ненаставне подршке (квалитет издавачке делатности; квалитет и структура 
библиотечког фонда и рад читаонице; квалитет информационе  подршке; 
квалитет финансирања; квалитет обављања административних и техничких 
послова и др.) 

- поступају по наређењу и препорукама директора, помоћника за ненаставно 
особље, секретара школе и руководилаца служби у вези са мерама за 
обезбеђење квалитета. 
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III СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

Члан 27. 
 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз: 
 

- праћење и проверу његових циљева; 
- праћење и проверу структуре студијског програма; 
- праћење и проверу радног оптерећења студената; 
- осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету 

програма од одговарајућих организација из окружења. 
 

Члан 28. 
 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу редовно и систематски 
проверава и, по потреби, изнова одређује: 

 
- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и 

циљевима Школе; 
- структуру и садржај студијског програма у погледу односа академско– 

опшеобразовних, стручних и стручно–апликативних дисциплина; 
- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима; 
- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућност 

запошљавања и даљег школовања. 
 

Члан 29. 
 

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно 
предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна 
знања и вештине за стицање одговарајуће дипломе струковних студија. 

 
Студијским програмом утврђују се: 

 
- назив и циљеви студијског програма; 
- врста студија и исход процеса учења; 
- стручни назив; 
- услови за упис на студијски програм; 
- листа обавезних  и  изборних  студијских  подручја, односно предмета, са 

оквирним садржајем; 
- начин извођења студија и потребно време за извођење појединих 
- облика студија; 
- други облици наставе намењени  стицању  и усавршавању 
- професионалних знања и вештина; 
- бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским 
- системом преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови) 
- бодовна вредност завршног рада, исказана у ЕСПБ бодовима; 
- предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 
- начин избора предмета из других студијских програма; 
- услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих 
- или сродних области студија; 
- друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 
 

ПОСТУПАК ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

Члан 30. 
 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу има утврђене поступке за 
одобравање, праћење и контролу студијског програма. 
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Члан 31. 
 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета врши контролу 
квалитета студијских програма, утврђује могућности за измене и допуне постојећих 
студијских програма у циљу њиховог осавремењивања и обезбеђења квалитета и 
Комисији за праћење студијских програма доставља све релевантне информације до 
којих је дошла приликом контроле квалитета студијских програма. 

 
Члан 32. 

 
Комисија за праћење студијских програма, на бази информација достављених од 
стране Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, 
информација о релевантним акредитованим домаћим и иностраним студијским 
програмима као и на бази повратних информација добијених од послодаваца, 
националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација, дужна је 
да Наставном већу Школе поднесе образложени предлог за увођење нових или 
укидање, измену и допуну постојећих студијских програма. 

 
Члан 33. 

 
Одобравање нових или укидање, измену и допуну постојећих студијских програма 
Школе врши Наставно веће на образложени предлог Комисије за праћење студијских 
програма и Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 34. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу редовно прибавља 
информације од послодаваца и представника националне службе за запошљавање 
о квалитету студија и својих студијских програма, што спада у делокруг рада 
Комисије за праћење студијских програма. На основу протокола о сарадњи са 
тржиштем рада и регионалном привредном комором, Школа врши размену 
релевантних информација. Од националне службе за запошљавање добија се 
извештај о статусу свршених студената и о потребама за кадровима са 
одговарајућим компетенцијама које захтева тржиште рада. На бази ових 
информација, Школа доставља националној служби за запошљавање информације 
о расположивим студијским програмима и компетенцијама свршених студената на 
тим студијским програмима и школује кадрове за тржиште.  Од  регионалне 
привредне коморе добијају се захтеви послодаваца за кадровима са одговарајућим 
компетенцијама, на основу којих Школа врши измене и допуне студијских програма, 
исхода процеса учења и компетенција свршених студената. 

 
Члан 35. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу обезбеђује студентима 
учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма путем њиховог 
рада у оквиру Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и 
Комисије за праћење студијских програма, као и учешћем у раду Наставног већа о 
питањима релевантним за квалитет студијских програма. Непосредно учешће 
студената у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма обезбеђује се 
путем анкетирања које се спроводи на крају сваког семестра. 

 
Члан 36. 

 
Упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа и 
осавремењивање садржаја курикулума постиже се путем: 

 
– праћења студијских програма релевантних акредитованих страних 

високошколских установа; 
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– сарадње са иностраним високошколским установама на унапређењу 

студијских програма, курикулума и повећању компетенција наставника и 
сарадника. 

 
Члан 37. 

 
Курикулум Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу посебну пажњу 
посвећује обезбеђењу реалног пословног окружења у коме се студенти 
оспособљавају за тимски рад и самостално доношење одлука (симулације 
пословних процеса); подстичу за стваралачки начин размишљања и дедуктиван 
начин истраживања (студије случајева, завршни рад) као и примену тих знања и 
вештина у практичне сврхе (што се дефинише програмом стручне праксе за 
одговарајући студијски програм). 

 
Члан 38. 

 
Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе 
одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности у 
електронској форми на званичној интернет презентацији Школе. 

 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 
ПРЕДАВАЊА 

 
Члан 39. 

 
Стандарди за одржавање предавања 

 
- Наставник је дужан да предавања на предмету изводи у свему према Плану рада 

који је утврдио пре почетка наставе; 
- Наставник је дужан да План рада саопшти студентима на уводном предавању; 
- План рада садржи: 
- назив предмета и одговарајућу шифру; 
- дужина трајања наставе — година студија, семестар, број часова; 
- статус предмета (назнака о обавезним и изборним предметима); 
- условљеност другим предметима; 
- постављени циљеви који се остварују и исход предмета; 
- име наставника и сарадника; 
- метод наставе и савладавања градива; 
- садржај предмета (методске јединице које се изучавају на теоријској и практичној 

настави); 
- фонд часова и број ЕСПБ бодова; 
- основна и допунска литература коју треба користити; 
- оцењивање  знања  са  назнаком  начина  провере  знања  и  релативног  значаја 

предиспитних обавеза и завршног испита; 
- Тематске  јединице  предавања  се  морају  обрађивати  по  редоследу  који  је 

предвиђен Планом рада на предмету, уз дозвољено одступање од око 20%; 
- Наставник  је  дужан  да  током  часа  обради  најмање  70%  садржаја  тематске 

јединице предвиђене Планом рада за тај час; 
- Наставник је дужан да наставу одржава у временским терминима предвиђеним 

распоредом часова односно да час наставе започне и заврши на време. 
Наставник и сарадник могу, у договору са студентима и помоћником директора за 
наставу, променити место и термине одржавања наставе. 

 
Члан 40. 

 
Стандарди садржаја предавања 

 
- Садржај предавања мора да покрива најмање 70% градива предвиђеног Планом 

рада; 
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- Садржај предавања мора бити тако конципиран да она буду корисна за 

савладавање градива и припрему испита; 
- Један део предавања мора бити посвећен примерима, илустрацијама, задацима 

и другим облицима практичне примене знања и развоја вештина; 
 

Члан 41. 
 

Стандарди метода предавања 
 

- Наставник треба да предаје на начин који стимулише критичко размишљање 
студента; 

- Наставник треба да предаје на начин који држи пажњу слушалаца; 
- Наставник треба да предаје разумљиво и јасно; 
- Наставник мора да долази припремљен на предавања; 
- По потреби, наставник користи одговарајућа наставно–техничка средства. 

 
Члан 42. 

 
Стандарди понашања наставника 

 
- Наставник мора да одржава коректан однос према студентима; 
- Наставник мора да се пристојно понаша и долази уредно обучен на час; 
- Стил изражавања наставника мора бити такав да га студенти разумеју; 
- Стил изражавања наставника треба да буде неутралан, професионалан и не сме 

садржавати ласцивне, увредљиве или дискриминаторске изразе према било ком 
појединцу, друштвеној групи или верској заједници. 

 
В Е Ж Б Е 

 
Члан 43. 

 
Стандарди одржавања вежби 

 
- Наставник или сарадник је дужан да вежбе на предмету изводи у свему према 

Плану рада; 
- Тематске јединице вежби се морају обрађивати по редоследу који је предвиђен 

Планом рада, уз дозвољено одступање од око 20%; 
- Наставник или сарадник је дужан да током часа вежби обради најмање 70% 

садржаја тематске јединице предвиђене Планом рада за тај час; 
- Наставник или сарадник је дужан да наставу одржава у временским терминима 

предвиђеним распоредом часова односно да час вежби започне и заврши на 
време. Наставник и сарадник могу у договору са студентима и помоћником 
директора за наставу променити место и термине одржавања вежби. 

 
Члан 44. 

 
Стандарди садржаја вежби 

 
- Садржај вежби мора да покрива најмање 70% градива предвиђеног Планом рада; 
- Садржај вежби мора бити тако конципиран да оне буду корисне за разумевање 

материје коју покрива предмет; 
- Вежбе би требало да укључе следеће облике рада са студентима: 
- Појашњавање материје из уџбеника и са предавања. Наставници и сарадници су 

дужни да на вежбама понове и разраде основне елементе градива и материје 
која је обрађена на предавањима 

- Примена знања. Главни део вежби мора бити посвећен неком од облика примене 
знања стечених на предавањима и читањем уџбеника. Облици примене знања 
могу бити веома разноврсни, као на пример: анализа случаја из праксе, обрада 
примера и илустрација, израда задатака, симулације, групне дискусије проблема, 
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индивидуалне и групне презентације студената. Облици примене знања треба да 
буду усклађени са природом предмета (академсно–општеобразовни, стручни, 
стручно–апликативни) као и са величином групе. У групама за вежбе као и на 
предметима чија природа то захтева, основни облик примене знања може да 
буде израда задатака, израда индивидуалних радова студената или обрада 
примера из праксе од стране наставника или сарадника. На предметима чија 
природа то омогућује, облици примене знања могу се више заснивати на 
интерактивним облицима рада студената као што су: дискусије студената, 
анализе случајева из праксе, симулације. 

- Провера знања. Наставници и сарадници су дужни да на вежбама континуелно 
проверавају знање студената. Облик провере знања је препуштен наставницима 
и сарадницима и може бити веома различит: од класичног пропитивања и израде 
задатака, преко тестова до иновативних облика провере знања. Облик провере 
знања током наставе треба да буде прилагођен природи предмета. На 
предметима где је то неопходно знање студената током наставе се проверава 
превасходно кроз израду писмених задатака или тестова. На предметима где је 
то могуће, провера знања студената током наставе може да се врши, поред 
тестирања, кроз пропитивање или израду есеја. Однос појединих облика рада на 
вежбама није унапред одређен већ га наставници и сарадници самостално 
одређују током наставе. 

 
Члан 45. 

 
Стандарди метода вежби 

 
- Наставник или сарадник треба да држи вежбе на начин који стимулише критичко 

размишљање студената; 
- Наставник или сарадник треба да држи вежбе на начин који држи пажњу 

студената; 
- Наставник или сарадник треба да предаје разумљиво и јасно; 
- Наставник или сарадник мора да долази припремљен на вежбе; 
- Наставник или сарадник мора на вежбама да користи разноврсне и интерактивне 

облике рада: дискусије, симулације, израду задатака, анализе случајева из 
праксе, групно решавање проблема и сл.; 

- Наставник или сарадник мора на вежбама да обезбеди активно учешће што већег 
броја студената на часу и да обезбеди двосмерну комуникацију са студентима 

 
Члан 46. 

 
Стандарди понашања предавача 

 
- Наставник или сарадник мора да одржава коректан однос према студентима; 
- Наставник или сарадник мора да се пристојно понаша и долази уредно обучен на 

час; 
- Стил изражавања наставника или сарадника мора бити такав да га студенти 

разумеју; 
- Стил изражавања наставника или сарадника треба да буде неутралан, 

професионалан и не сме садржавати ласцивне, увредљиве или 
дискриминаторске изразе према било ком појединцу, друштвеној групи или 
верској заједници. 

 
 

ПОСТУПАК ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
 

Члан 47. 
 

Обезбеђење квалитета наставе укључује: 
 

- контролу одржавања наставе према Плану рада; 
- контролу квалитета садржаја и метода наставе; 
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- контролу резултата наставе. 

 

Члан 48. 
 

Контрола одржавања наставе према усвојеном Плану рада обавља се кроз 
контролу Дневника рада као и кроз студентску анкету. 

 
Члан 49. 

 
Наставник и сарадник је дужан да после сваког одржаног часа упише у Дневник 
рада: 

 
- Датум одржавања наставе, 
- Врсту наставе: предавања или вежбе; 
- Број одржаних часова; 
- Назив теме предавања или вежби; 
- Напомену, уколико је неопходна. 

 
Члан 50. 

 
Комисија за самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета периодично 

током семестра, а најмање једном месечно, прати уписивање часова од стране 
наставника и сарадника. У случају да се часови не уписују, Комисија о томе 
обавештава помоћника директора за наставу. Помоћник директора за наставу 
упозорава наставника или сарадника који не уписује часове да то чини. 

 
Члан 51. 

 
Комисија за самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета у року од 15 

дана од дана завршетка наставе у семестру, закључује Дневник рада и контролише 
уписане часове по датумима и темама. Комисија за самоевалуацију и унутрашње 
обезбеђење квалитета саставља извештај о одржаној настави на сваком предмету и 
доставља га помоћнику за наставу. Извештај садржи податке о броју и датумима 
одржаних часова као и темама које су обрађене на тим часовима. Помоћник за 
наставу упоређује датуме и теме одржане наставе на сваком предмету са Планом 
рада предмета и утврђује одступања од плана рада. Сва одступања од Плана рада 
већа од 20% стручни колегијум је дужан да размотри са предметним наставником и 
са њиме договори мере како би се убудуће избегла слична одступања. 

 
Стручни колегијум је дужан да о свим одступањима од утврђеног плана рада 

на предметима већим од 20% као и о предузетим мерама извести директора школе. 
 

Члан 52. 
 

Контрола квалитета садржаја и метода наставе обавља се кроз студентску 
анкету. Анкета студената резултира у оценама квалитета наставе на предмету и то 
за сваког наставника или сарадника појединачно. Анкетом се такође утврђује да ли 
се наставник или сарадник придржава Плана рада на предмету. 

 
Анкетирање студената се изводи на крају сваког семестра за предмете из тог 

семестра. Анкету организује и спроводи Комисија за самоевалуацију и унутрашње 
обезбеђење квалитета уз обавезно присуство предметног наставника или 
сарадника. 

Резултати анкетирања студената достављају се стручном колегијуму као и 
наставницима и сарадницима за наставу из предмета које они изводе. 

 
Члан 53. 

 
По добијању резултата анкете, стручни колегијум обавља појединачни 

разговор  са  оним  наставницима  и  сарадницима  чија  је  просечна  оцена  наставе 
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испод 2.5 (на скали од 1 до 5). У разговору се посебно разматрају разлози за лоше 
оцене наставе од стране студената као и методи унапређења квалитета рада и 
наставе наставника или сарадника. Уколико је анкетом утврђено да се наставник не 
придржава Плана рада на предмету, стручни колегијум, заједно са наставником, 
утврђује разлоге за одступања и договора мере за елиминисање тих одступања. 
Стручни колегијум, након обављених разговора са свим наставницима и 
сарадницима чији је рад у настави негативно оцењен, саставља извештај о 
утврђеним узроцима негативних оцена и договореним мерама за њихово 
унапређење и доставља тај извештај директору школе. 

 
Директор  школе  и  председник  Комисија  за  самоевалуацију  и  унутрашње 

обезбеђење квалитета разговарају са наставницима и сарадницима чији је рад у 
настави посебно лоше оцењен у анкети студената, односно чија је просечна оцена 
испод 2. Током разговора утврђују се могући узроци лоших оцена квалитета наставе 
и  доносе  мере  за  унапређење  тога  квалитета.  Комисија  за  самоевалуацију  и 
унутрашње обезбеђење квалитета се даље брине за спровођење договорених мера. 

 
Уколико наставник или сарадник одбије да сарађује са Комисијом за 

самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета и помоћником директора за 
наставу у процесу унапређења квалитета његове наставе или уколико не дође до 
побољшања оцене квалитета наставе у наредном анкетирању, комисија за 
самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета и помоћник директора за 
наставу предлажу директору школе дисциплинске мере против наставника или 
сарадника. 

 
Уколико неки наставник или сарадник у три узастопне анкете буде оцењен 

просечном оценом између 2 и 2.5, стручни колегијум, помоћник за наставу и 
директор доносе посебну одлуку којом се предвиђају хитне мере и активности које 
наставник или сарадник мора да предузме у наредном периоду како би се унапредио 
квалитет његових предавања односно вежби. Уколико наставник или сарадник 
одбије да предузме предвиђене мере или те мере не доведу до побољшања оцене 
наставе у следећој анкети, директор школе доноси одлуку о суспензији наставника 
или сарадника из наставног процеса и предузима даље мере. 

Подаци о свим изреченим корективним или дисциплинским мерама уносе се у 
лични досије наставника и сарадника. 

 
Члан 54. 

 
Контрола резултата наставног процеса обавља се кроз анализу резултата 

оцењивања студената. На крају школске године, Служба за студентске послове 
доставља извештај о резултатима оцењивања студената по предметима и 
наставницима. Извештај мора да садржи: 
- Укупан број студената уписаних на предмету, 
- Укупан број студената који су испунили наставне и предиспитне обавезе, у складу 

са правилима студија, 
- Број студената који су положили предмет по појединим роковима, њихово учешће 

у укупном броју студената, дистрибуција оцена и просечна оцена студената на 
предмету. 
Служба за студентске послове доставља помоћнику за наставу и Комисији за 

самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета извештај о резултатима 
оцењивања на свим предметима, а наставницима доставља извештај о резултатима 
оцењивања на предметима које они предају. 

 
Члан 55. 

 
Комисија за самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета обавља 

појединачни разговор са свим наставницима код којих је пролазност студената дупло 
нижа од просечне пролазности студената на години студија на којој се налази 
предмет. У разговору се разматрају разлози за ниску пролазност и заједнички 
договарају мере за њихово унапређивање. Комисија за самоевалуацију и унутрашње 
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обезбеђење  квалитета  саставља  извештај  директору  школе  о  узроцима  ниске 
пролазности и мерама које су договорене за њено унапређивање. 

 
Директор школе предузима посебне мере за унапређивање резултата 

оцењивања на оним предметима који имају посебно ниску пролазност. Директор 
организује састанак са наставницима чији су резултати оцењивања посебно лоши и 
стручним колегијумом. На том састанку се дискутују разлози ниске пролазности и 
утврђују мере за њено унапређење. Помоћник за наставу и Комисија за 
самоевалуацију и унутрашње обезбеђење квалитета се даље брину за спровођење 
договорених мера. 

 
Уколико наставници на чијим предметима постоји посебно лоша пролазност 

студената одбију да сарађују и спроводе мере за унапређење које су донели 
директор и стручни колегијум, или уколико не дође до побољшања пролазности у 
наредној школској години, директор школе суспендује наставника из наставног 
процеса и предузима даље мере. 

 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОГ (СТРУЧНОГ) РАДА 

 
Члан 56. 

 
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу, у складу са својим 

могућностима, непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и 
провери резултата стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес. 

 
Члан 57. 

 
Школа у свом раду остварује јединство образовног и стручног рада кроз 

организовање или учествовање на домаћим и међународним стручним скуповима; 
програме стручне праксе у земљи и иностранству и преношење позитивне праксе на 
релевантне интересне групе; имплементацију софтверских симулација реалних 
пословних процеса у наставни процес и публиковање резултата стручног рада 
наставника, сарадника и студената. 

 
Члан 58. 

 
Школа перманентно осмишљава, припрема и реализује програме 

преквалификације и доквалификације радника у сарадњи са привредним коморама, 
послодавцима и представницима националне службе за запошљавање, стручне и 
друге врсте програма. 

 
Члан 59. 

 
Школа систематски прати и оцењује обим и квалитет стручног  рада 

наставника и сарадника. 
Приликом избора у звање, наставници и сарадници морају имати објављене 

стручне радове и то: 
 

- за звање наставника страног језика може се бирати лице које има стечено 
високо образовање првог степена и најмање пет објављених стручних радова 
у одговарајућој области; 

- звање предавача може да стекне лице које има академски назив магистра или 
стручни назив специјалисте из једне од ужих научних области за које се бира; 
најмање пет научних односно стручних радова објављених у научним 
часописима или зборницима са рецензијама за сваку област за коју се бира 
(при чему најмање по један рад за сваку ужу научну област не сме бити 
старији од две године); 

- звање професора струковних студија може да стекне лице које има академски 
назив доктора из једне од ужих научних области за које се бира; најмање пет 
научнх радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у 
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међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама или 
саопштених на међународним или водећим домаћим скуповима; оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.) односно 
руковођење или учешће у научним пројектима; објављени уџбеник или 
монографију или практикум или збирку задатака за једну од ужих научних 
области за коју се бира. 

 
У периоду за који се врши самовредновање Школе (најдуже три године) 

наставници су дужни да објаве најмање по један рад из уже научне области за коју 
су бирани у научним часописима, зборницима радова са рецензијама, међународним 
или водећим домаћим часописима са рецензијама; реализују оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима; или да објаве уџбеник, монографију, практикум 
или збирку задатака за једну од ужих научних области за коју је изабран. 

 
Члан 60. 

 
Садржај и резултати стручне активности Школе усклађени су са стратешким 

циљем Школе. 
 

Члан 61. 
 

Знања до којих Школа долази спровођењем одређених професионалних 
активности активно се укључују у постојећи наставни процес путем перманентног 
иновирања плана рада, исхода процеса учења и литературе. 

 
Члан 62. 

 
Школа подстиче своје запослене да се активно баве професионалним радом и 

да што чешће објављују резултате свог рада у научним часописима, зборницима 
радова са рецензијама, међународним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама; да реализују оригинална стручна остварења (пројекат, студију, патент, 
оригинални метод и сл.); да руководе или учествују у научним пројектима; да 
објављују уџбенике, монографијуе, практикуме или збирке задатака и др. 

 
Члан 63. 

 
Школа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 
Издавачка делатност у Школи остварује се издавањем следећих публикација: 

 
- монографија; 
- уџбеника; 
- скрипата; 
- практикума; 
- серијских публикација; 
- ауторизованих рукописа; 
- неауторизовних рукописа; 
- таблица, и разних упутстава за рад, 
- информатора за студенте; 
- пропагандног материјала школе; 
- осталих публикација. 

 
 

ПОСТУПАК ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОГ (СТРУЧНОГ) 
РАДА 

 
Члан 64. 

 
Јединство образовног и стручног рада остварује се кроз: 
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- организовање домаћих или међународних стручних скупова најмање 

једном у току периода за који се врши самовредновање Школе; 
- учествовање наставника Школе на домаћим и међународним стручним 

скуповима; 
- остваривање програма стручне праксе у земљи и иностранству и 

преношење позитивне праксе релевантним интересним групама; 
- имплементацију софтверских симулација реалних пословних процеса у 

наставни процес; 
- публиковање резултата стручног рада наставника, сарадника и студената у 

серијским публикацијама најмање једном годишње. 
 

Члан 65. 
 

Школа потписује посебан протокол о сарадњи са привредним коморама, 
послодавцима и представницима националне службе за запошљавање којим се 
уређује: 

 
- сарадња на осмишљавању, припреми и реализовању програма 

преквалификације и доквалификације радника; 
- достављање свих релевантних података у вези са расположивим 

студијским програмима, исходом процеса учења и компетенцијама 
свршених студената привредним коморама, послодавцима и 
представницима националне службе за запошљавање; 

- обавеза привредних комора, послодаваца и представника националне 
службе за запошљавање да доставе повратне информације о статусу 
свршених студената школе, потребама за специфичним компетенцијама и 
исходима процеса учења, могућностима за преквалификацију и 
доквалификацију незапослених лица, могућностима и потребама за измену 
и допуну постојећих или увођење нових студијских програма у складу са 
захтевима тржишта рада и др. 

 
Члан 66. 

 
Систематско праћење обима и квалитета стручног рада наставника и 

сарадника врши Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
увидом у лични досије наставника и сарадника који води и ажурира служба општих 
послова. 

Наставници и сарадници, однонсо референт за издавачку делатност, дужни су 
да о свим објављеним радовима наставника и сарадника у научним часописима, 
зборницима радова са рецензијама, међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама; реализованим оригиналним стручним остварењима 
(пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.); односно о руковођењу или 
учешћу у научним пројектима; објављеним уџбеницима, монографијама, 
практикумима или збиркама задатака обавесте помоћника директора за наставу. 

Помоћник директора за наставу дужан је да све наведене податке проследи 
стручном колегијуму школе који проверава релевантност и веродостојност 
достављених референци. 

Стручни колегијум доставља релевантне податке Секретару школе који је 
надлежан за унос података у лични досије наставника и сарадника. 

 
Члан 67. 

 
Усклађеност садржаја и резултата стручне активности са стратешким циљем 

Школе обезбеђује се стратешким планирањем а операционализација и контрола 
усклађености врши се кроз годишње планове рада. 

 
Члан 68. 

 
Наставник или сарадник су дужни да сазнања до којих су дошли спровођењем 

одређених професионалних активности активно се укључују у постојећи наставни 
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процес путем перманентног иновирања плана рада, исхода процеса учења и 
литературе. Своје предлоге о укључивању поменутих сазнања у наставни процес 
наставници или сарадници подносе Комисији за праћење студијских програма. 
Комисија је дужна да у року од 30 дана размотри предлоге и достави их наставном 
већу на одлучивање. Након позитивне одлуке наставног већа, наставник може 
иновирати план рада, исходе процеса учења и литературу. 

 
Члан 69. 

 
Школа подстиче своје запослене да се активно баве професионалним радом и 

да што чешће објављују резултате свог рада путем: 
 

- прописивања критеријума за напредовање наставника; 
- накнаде трошкова стручног усавршавања; 
- исплате ауторских хонорара; 
- другим видовима стимулације. 

 
Члан 70. 

 
Школа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 

Поступак за обезбеђење квалитета издавачке делатности Школе ближе је регулисан 
Правилником о издавачкој делатности. 

 
 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
 

Члан 71. 
 

Квалитет наставника и сарадника Високе пословне школе струковних студија 
обезбеђује се: 

 
- пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка; 
- стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника; 
- провером квалитета њиховог рада у настави. 

 
Члан 72. 

 
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни 

су и доступни оцени стручне и шире јавности у виду Правилника о избору наставника 
и сарадника и предмет су периодичне провере и усавршавања. 

 
Члан 73. 

 
Висока школа струковних студија у Лесковцу се приликом избора наставника и 

сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује 
научну, стручну и педагошку активност наставника и сарадника. 

 
Члан 74. 

 
Висока школа струковних студија у Лесковцу систематски прати, оцењује и 

подстиче научну, стручну и педагошку активност наставника и сарадника. 
 

Члан 75. 
 

Школа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и 
њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

 
Члан 76. 
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Школа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 

усавршавање путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и 
стручним скуповима. 

 
Члан 77. 

 
При избору и унапређењу наставног и стручног кадра посебно се вреднује 

повезаност рада у образовању са радом на пројектима. 
 

Члан 78. 
 

Висока школа струковних студија у Лесковцу при избору и унапређењу 
наставног и стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и 
сарадника. 

 
ПОСТУПАК ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 
Члан 79. 

 
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се Правилником 

о избору наставника и сарадника. Правилник о избору наставника и сарадника 
публикује се јавно на званичној интернет презентацији Школе и доступан је оцени 
стручне и шире јавности. Правилник се перманентно усклађује са Законом и 
подзаконским актима и предмет је периодичне провере и усавршавања 

 
Члан 80. 

 
Приликом избора наставника и сарадника у звања формира се Комисија која 

оцењује научну, стручну и педагошку активност наставника и сарадника. Ближи 
поступак оцене научне, стручне и педагошке активности наставника и сарадника 
утврђен је Правилником о избору наставника и сарадника. 

 
Члан 81. 

 
Систематско праћење обима и квалитета стручног и педагошког рада 

наставника и сарадника врши Комисија за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета увидом у лични досије наставника и сарадника који води и 
ажурира служба општих послова. Комисија је дужна да два пута годишње састави 
извештај о обиму и квалитету стручног и педагошког рада наставника и сарадника 
као и о евентуално изреченим корективним мерама и да га достави наставном већу. 

Наставно веће школе, на бази достављеног извештаја из става 1. овог члана 
врши оцену обима и квалитета стручног и педагошког рада наставника и сарадника. 

Наставници и сарадници чији је стручни и педагошки рад позитивно оцењен 
од стране наставног већа стимулишу се да одрже или унапреде свој стручни и 
педагошки рад. 

Наставници и сарадници чији је стручни и педагошки рад негативно оцењен од 
стране наставног већа подстичу се да путем корективних мера унапреде свој стручни 
и педагошки рад. 

На бази годишње оцене стручног и педагошког рада наставника и сарадника 
директор школе дужан је да благовремено размотри могућност замене наставника и 
сарадника чији је рад у току године оцењен негативно, пре свега из реда постојећих 
наставника који су изабрани за исту ужу научну област или из реда наставника са 
других високошколских установа. 

 
Члан 82. 

 
Комисија за праћење студијских програма дужна је да у склопу предлога за 

укидање постојећих, измену или увођење нових студијских програма размотри број и 
структуру наставника и сарадника који су ангажовани или ће се ангажовати на тим 
студијским  програмима  и  подноси  наставном  већу  предлог  политике  дугорочне 
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селекције кадрова. 

Предлог треба да обухвати: 
 
- разматрање могућности за стипендирање студента докторских студија и његово 

даље усавршавање у случају одласка наставника школе у пензију. Предлог за 
стипендирање студента докторских студија мора да се изнесе најмање три године 
пре испуњења законских услова за одлазак наставника у пензију; 

- разматрање могућности за стипендирање студента докторских студија и његово 
даље усавршавање у случају исказане потребе за наставницима који се ангажују 
на извођењу новог или измењеног студијског програма. Предлог мора да се изнесе 
најмање три године пре почетка извођења наставе на новом или измењеном 
студијском програму; 

- разматрање могућности за ангажовање истакнутих наставника и сарадника са 
других високошколских установа уколико није могуће извршити благовремену 
селекцију млађих кадрова; 

- разматрање могућности за даљи напредак и усавршавање постојећих младих 
кадрова; 

- разматрање могућности за ангажовање, стипендирање и усавршавање сарадника 
у настави из реда студената специјалистичких студија или дипломских академских 
студија који на студијама првог степена имају просечну оцену најмање 8; 

- предлог за доделу ментора студентима основних студија који након положених 
свих испита на другој години студија имају просечну оцену најмање 8; 

Предлог се доставља на усвајање наставном већу школе. По усвојеном 
предлогу директор Школе спроводи неопходне радње, у складу са предлогом. 

 
Члан 83. 

 
Школа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 

усавршавање путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и 
стручним скуповима. Предлог за упућивање наставника или сарадника на едукацију, 
усавршавање, специјализацију, учешће на научним и стручним скуповима доноси 
наставно веће на бази: 
- оцене стручног и педагошког рада наставника и сарадника; 
- предложених корективних мера за унапређење квалитета стручног и педагошког 
рада наставника и сарадника; 
- политике дугорочне селекције младих кадрова. 

 
Члан 84. 

 
При избору и унапређењу наставног и стручног кадра посебно вреднује 

повезаност рада у образовању са радом на пројектима, у складу са Правилником о 
избору наставника и сарадника. 

 
Члан 85. 

 
При избору и унапређењу наставног и стручног кадра посебно се вреднују 

педагошке способности наставника и сарадника. Наставно веће је дужно да 
приликом избора и унапређења наставника и сарадника узме у обзир оцену 
студената о педагошком раду наставника и сарадника. 

 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА СТУДЕНАТА 
 

Члан 86. 
 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу спроводи дугорочну 
политику обезбеђења квалитета студената. 

 
Члан 87. 
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Школа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 
 

Члан 88. 
 

Приликом селекције студената за упис Школа вреднује резултате постигнуте у 
претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно испиту 
за проверу склоности и способности, у складу са Законом. 

 
Члан 89. 

 
Школа гарантује једнакост и равноправност студената по свим основама као и 

могућност студирања за студенте са посебним потребама. 
 

Члан 90. 
Школа унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

 
Члан 91. 

 
Студенти Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу се оцењују на 

бази унапред објављених критеријума, правила и процедура. Висока пословна 
школа струковних студија доноси стратегију оцењивања студената. 

 
Стратегија оцењивања студената 

 
Укупна оцена студента на предмету се састоји од два елемента: 

 
1. оцене рада студента током наставе (предиспитне обавезе) и 
2. оцене знања студента показаног на завршном испиту. 

 
Наставник на предмету у складу са законом и општеприхваћеним принципима, 

самостално одређује, и у План рада предмета уноси релативно учешће 
предиспитних и испитних обавеза у укупној оцени студента на предмету. Минимално 
учешће предиспитних и испитних обавеза у укупној оцени износи минимално 30% а 
максимално 70%. 

 
Укупна оцена студента на предмету одређује се на основу укупног броја поена 

које је студент остварио током наставе и на завршном испиту. Максимално могући 
број поена је 100. Оцена студента се утврђује на следећи начин: 

 
до 50 поена оцена 5 
51 – 60 оцена 6 
61 – 70 оцена 7 
71 – 80 оцена 8 
81 – 90 оцена 9 
91 – 100 оцена 10 

 
У структури предиспитних и испитних обавеза, наставник самостално одређује 

максимални и минимални број поена. 
 

Елементи и методи оцењивања студената 
 

Рад студената током наставе. Наставник и сарадник је дужан да оцењује 
рад студената током наставе (вежби). Облици рада студената током наставе који се 
оцењују могу бити: 

 
- активност студента у раду на часу; учешће студента у дискусијама, анализи 

студија случајева, изради задатака и другим облицима рада на часовима. 
- самостални индивидуални рад студента ван часа: есеј, самостални 

пројекат и сл. 
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- самостални групни рад студената: израда групног пројекта и презентације; 
- савладавање градива током наставе. Овај облик рада студената се 

оцењује кроз провере знања током часова и то: кроз пропитивање, израду 
задатака, тестирање и сл. Провера знања студената односно степен 
савладавања градива може се обавити једном или више пута у току 
наставе. 

 
Наставник или са радник самостално одређује и обавезно у План рада 

предмета уноси: 
 

- Облик рада или комбинацију облика рада студента током наставе који се 
оцењује. Наставници и сарадници треба да прилагоде оцењивање рада 
студената током наставе природи предмета (академско–општеобразовни, 
стручни, стручно–апликативни) као и величини групе. На предметима где је 
то неопходно, једини облик рада студената током наставе који се оцењује 
може да буде савладавање градива. Оцена савладавања градива од 
стране студената током наставе се у том случају обавља тестирањем. На 
предметима чија природа то дозвољава, облик рада студената који се 
оцењује током наставе може да буде и учешће студената у дискусијама на 
часу, есеји студената, групни пројекти студената и слично. У таквим 
групама се савладавање градива током наставе може оцењивати, поред 
тестирања кроз пропитивање студената или израду задатака. На 
предметима на којима савладавање материје заснива на изради задатака, 
облик рада студената током наставе који се оцењује треба да буде израда 
задатака током часова као и савладавање градива кроз израду писмених 
задатака или тестова. 

- Учешће сваког облика предиспитних и испитних обавеза у укупној оцени 
(максимални и минимални број поена који носи свака од поменутих 
обавеза); 

- План обавеза и провере знања студената (термини колоквијума, рок за 
предају есеја, семинарских радова, израде групних пројеката и сл.). 

 
Знање студената показано на завршном испиту. Знање студената на 

завршном испиту проверава се на један од следећих начина: усмени испит, писмени 
испит, практични испит. На усменом испиту студент извлачи цедуље са испитним 
питањима и усменим путем одговара на унапред утврђени број питања (уобичајено 2 
или 3). Наставник је дужан да студентима достави списак испитних питања. 

 
Писмени испит је облик завршног испита у коме студент у писаној форми 

решава један или више постављених задатака, израђује тест или есеј. Наставник 
мора унапред да одреди број питања, њихову природу као и материју на коју се 
питања односе. Код есеја наставник мора унапред да одреди облик и природу 
питања које ће бити предмет есеја, максимални обим есеја, као и критеријуме за 
његово оцењивање и да о томе благовремено обавести студенте. Тест је облик 
писменог испита у коме студент у краткој, писменој форми, на папиру или у 
електронском облику, одговара на одређени број питања или решава одређени број 
задатака. Наставник утврђује број питања који ће садржавати тест, облике и врсту 
питања (отворена, затворена и сл.) и о томе благовремено обавештава студенте. У 
случају електронског тестирања мора се унапред израдити скуп питања (банка 
питања) из које се питања постављају. 

Практични испит је облик завршног испита у коме студент израђује практични 
задатак или вежбу у рачунарској или другој адекватно опремљеној лабораторији. 

 
Наставник самостално одређује и обавезно у План рада предмета уноси: 

 
- Облик провере знања на завршном испиту, 
- Релативно учешће оцене на завршном испиту у укупној оцени студента као 

и максимални и минимални број поена који се може стећи на завршном 
испиту. 
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Члан 92. 

 
Школа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме 

оцењивања студената по предметима. 
Методе оцењивања студената и знања која су усвојили у току наставног 

процеса усклађени су са циљевима, садржајима и обимом студијских програма. 
 

Члан 93. 
 

Школа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

 
Члан 94. 

 
Школа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 

предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена 
у дужем периоду. 

 
Члан 95. 

 
Школа систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, 

програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

 
Члан 96. 

 
Школа омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, 

деловања и учешћа у одлучивању у складу са законом. 
 

ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДЕНАТА 
 

Члан 97. 
 

Дугорочна политика обезбеђења квалитета студената Високе пословне школе 
струковних студија спроводи се: 

 
- селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 
- оцењивањем студената током рада у настави, 
- перманентним праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности 

студената, 
- предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 

 
Члан 98. 

 
Потенцијалним и уписаним студентима обезбеђују се све релевантне 

информације и подаци који су повезани са њиховим студијама. 
Потенцијални студентима све релевантне информације и подаци у вези са 

уписом и студирањем на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу 
преносе се преко јавно и благовремено (најмање пет месеци пре почетка школске 
године) објављеног текста Конкурса за упис. Конкурс за упис се објављује у 
штампаним и електронским медијима и на званичној интернет презентацији Школе и 
обавезно садржи: 

 
- број студената за одређене студијске програме, 
- услове за упис, 
- мерила за утврђивање редоследа кандидата, 
- поступак спровођења конкурса, 
- начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед 
- висину школарине коју уплаћују студенти чије се студирање не финансира из 

буџета. 
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Потенцијални студенти могу добити и друге релевантне информације путем 

презентације школе, телефоном или електронском поштом. 
Уписани студенти све релевантне информације и податке у вези са 

студирањем на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу добијају 
путем: 
- информатора за студенте, који мора бити доступан студентима најмање 15 дана 

пре почетка школске године; 
- јавности у раду која подразумева публиковање свих релевантних општих аката и 

извештаја о самовредновању на званичној интернет презентацији Школе, 
- огласне табле, на којој се све релевантне информације у вези са студијама 

публикују у обиму и роковима предвиђеним овим Правилником; 
- уводног предавања и плана рада по предметима; 
- информација о студијским програмима, наставницима и сарадницима 
- саопштавања и публиковања других релевантних информација. 
- Уписани студенти могу добити и друге релевантне информације путем 

презентације школе, телефоном или електронском поштом. 
 

Члан 99. 
 

Поступак уписа студената спроводи Комисија за упис студената коју именује 
наставно веће школе. Делокруг рада Комисије за упис студената ближе је 
дефинисан Статутом школе. Поступак и критеријуми селекције студената приликом 
уписа, објављивања резултата и подношења жалбе детаљно су уређени Правилима 
студија. Проток документације у вези са уписом студената детаљно је дефинисан 
Правилником о процедурама и протоку документације у вези са наставним 
процесом и раду службе за студентске послове. 

 
Члан 100. 

 
Равноправност студената Високе пословне школе струковних студија 

загарантована је по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, 
етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко  или 
друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног 
хендикепа и имовинско стање), као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

Студентима школе је омогућено да путем студентске анкете оцене ниво 
равноправности по свим основама из става 1. овог члана, на бази чега Школа 
предузима евентуалне корективне акције. 

За студенте са посебним потребама Школа обезбеђује посебне услове. У 
зависности од врсте и степена инвалидитета и броја уписаних студената са 
посебним потребама, Школа обезбеђује могућност студирања и организује наставу 
на адекватан начин, у складу са својим могућностима. 

 
Члан 101. 

 
Студенти Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу обавезни су 

да прате наставу и благовремено извршавају предиспитне обавезе. Са обавезом 
праћења наставе студенти се упознају путем информатора за студенте, на уводним 
предавањима и путем огласне табле. 

 
Члан 102. 

 
Поступак оцењивања студената на Високој пословној школи струковних 

студија у Лесковцу: 
 

- Оцењивање мора бити објективно и непристрано; 
- Наставник се током оцењивања мора у потпуности придржавати унапред 

познатих критеријума који су садржани у Плану рада. Наставник мора да 
користи исте критеријуме у свим испитним роковима. Наставник не сме 
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вршити дискриминацију приликом оцењивања ни по једном основу (пол, 
национала припадност, вероисповест и др.) 

- Провера знања студената током наставе као и на завршном испиту мора се 
реализовати у унапред одређеним терминима, презентираним у Плану 
рада. 

 
Обезбеђење квалитета оцењивања укључује: 

 
1. контролу садржаја (елемената) и метода оцењивања; 
2. контролу квалитета оцењивања; 
3. контролу резултата оцењивања. 

 
Обезбеђење квалитета оцењивања се врши на два начина: 

 
1. прегледом Плана рада на предмету и 
2. анкетирањем студената. 

 
Наставник је дужан да при састављању Плана рада на предмету који предаје 

предвиди елементе и методе оцењивања студената. Он је дужан да одреди: 
 

- Начин на који ће се одредити укупна оцена студента на испиту, 
- Релативан однос оцене рада током наставе и оцене знања студента на 

завршном испиту у укупној оцени студента на предмету, у складу са 
Законом, 

- Конкретне облике или комбинацију облика рада студента током наставе 
који се оцењује, 

- Метод и критеријум оцењивања сваког облика рада студента током 
наставе појединачно, 

- Учешће сваког облика рада студената током наставе у укупној оцени рада 
студента током наставе или у укупној оцени студента (број поена које носи 
оцена облика рада у укупном броју поена које носи оцена рада студента на 
часу и/или укупном броју поена на предмету), 

- Време оцењивања (термини колоквијума, рок за предају есеја, израде 
групних пројеката и сл.), 

- Облик провере знања на завршном испиту, у складу са Законом. 
 

Уколико План не садржи ове елементе, Комисија за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета упозорава наставника да изврши неопходне 
корекције Плана рада. 

 
Обезбеђење квалитета оцењивања обавља се кроз студентску анкету. 

 
Анкетирање студената се изводи на крају сваког семестра за предмете из тог 

семестра. Анкету организује и спроводи Комисија за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета у сарадњи са Службом за студентске послове према 
Правилнику о спровођењу анкете. 

 
Резултати анкетирања студената достављају се Наставном већу као и 

наставницима и сарадницима за наставу из предмета које они изводе. 
 

По добијању резултата анкете, Наставно веће организује дискусију резултата. 
На основу дискусије, помоћник за наставу обавља појединачни разговор са оним 
наставницима за које је оцењено да се не придржавају Планом рада предвиђеног 
садржаја и метода оцењивања, са онима чији је квалитет оцењивања оцењен 
ванстандардном просечном оценом а посебно са онима чија је  просечна  оцена 
испод 2.5. У разговору се посебно разматрају разлози за ванстандардне оцене а 
посебно за лоше оцене начина оцењивања од стране студената као и начини 
унапређења квалитета оцењивања наставника. 

 
Помоћник за наставу саставља извештај о утврђеним узроцима 
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ванстандардних, а посебно негативних оцена као и о договореним мерама за њихово 
унапређење и доставља тај извештај директору школе. 

 
Директор школе, уз присуство помоћника за наставу, обавља посебан 

разговор са наставницима чије је оцењивање врло лоше оцењено у анкети 
студената, оценама испод 2. Током разговора утврђују се могући  узроци  лоших 
оцена квалитета наставе као и мере за унапређење тога квалитета. 

 
Уколико се наставник одбије да сарађује са директором школе и помоћником 

за наставу у процесу унапређења квалитета оцењивања студената или уколико не 
дође до побољшања оцене квалитета оцењивања у следећој анкети, директор 
школе, односно помоћник за наставу предлажу дисциплинске мере против 
наставника. 

 
Уколико начин оцењивања студената неког наставника у три узастопне анкете 

буде оцењен просечном оценом испод 2.5, помоћник за наставу и директор доносе 
посебну одлуку којом се предвиђају хитне мере и активности које наставник или 
сарадник мора да предузме у наредном периоду како би се унапредио квалитет 
његовог оцењивања студената. Уколико наставник одбије да предузме предвиђене 
мере или те мере не доведу до побољшања оцене начина оцењивања наставника у 
следећој анкети, директор доноси одлуку о суспензији наставника или сарадника из 
процеса оцењивања и предузима даље мере. 

 
Контрола резултата оцењивања обавља се кроз анализу тог резултата од 

стране Наставног већа. На крају школске године, Служба за студентске послове 
саставља извештај о укупним оценама студената по предметима и наставницима. 
Извештај мора да садржи: 

 
- укупан број студената уписаних на предмету, 
- број студената који су положили предмет по појединим роковима, њихово 

учешће у укупном броју студената, дистрибуција оцена и просечна оцена 
студената на предмету. 

 
Служба за студентске послове доставља помоћнику за наставу извештај о 

резултатима оцењивања на свим предметима, наставном већу доставља извештај о 
резултатима оцењивања предмета а наставницима на предмету доставља извештај 
о резултатима оцењивања на предметима које они предају. 

 
Стручни колегијум обавља појединачни разговор са свим наставницима 

предмета на којима је пролазност дупло нижа од просечне пролазности на години 
студија на којој се налази предмет. У разговору стручни колегијум и предметни 
наставник разматрају разлоге за ниску пролазност и заједнички договарају мере за 
њихово унапређивање. Стручни колегијум саставља извештај помоћнику за наставу 
о узроцима незадовољавајућих резултата оцењивања и мерама које су договорене 
за њихово унапређивање. 

 
Помоћник за наставу предузима мере за унапређивање резултата оцењивања 

на оним предметима који имају посебно ниску пролазност. Помоћник за наставу 
организује састанак са наставницима чији су резултати оцењивања посебно лоши и 
Комисијом за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. На том састанку 
се дискутују разлози ниске пролазности и утврђују мере за њено унапређење. 
Помоћник за наставу се даље брине за спровођење договорених мера. 

 
Уколико наставници на чијим предметима постоји посебно лоша пролазност 

студената одбију да сарађују и спроводе мере за унапређење које је донео помоћник 
наставу, или уколико не дође до побољшања пролазности у наредној школској 
години, директор школе на предлог помоћника за наставу суспендује наставника из 
процеса оцењивања студената и предузима даље мере. 

 
Члан 103. 
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Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања 
студената по предметима и о томе доставља извештај Наставном већу школе. 
Наставно веће се изјашњава о извештају и предложеним корективним мерама. 

Комисија за праћење студијских програма стара се да знања која су студенти 
усвојили у току наставног процеса буду усклађена су са циљевима, садржајима и 
обимом студијских програма. Сазнања до којих је дошла Комисија доставља 
наставном већу у виду извештаја. Наставно веће се изјашњава о извештају и 
предложеним корективним мерама. 

 
Члан 104. 

 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета стара се о 

коректности и професионалном понашању наставника током оцењивања студената 
(објективност, етичност и коректан однос према студенту) узимајући у обзир 
резултате студентске анкете и о томе доставља извештај Наставном већу школе. 
Наставно веће се изјашњава о извештају и предложеним корективним мерама. 

 
Члан 105. 

 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 

систематично прати и проверава оцене студената по предметима на бази извештаја 
који подноси служба за студентске послове и предлаже одговарајуће мере уколико 
дође до неправилности у дистрибуцији оцена у току школске године. Свој извештај 
Комисија доставља наставном већу школе. Наставно веће се изјашњава о извештају 
и предложеним корективним мерама. 

 
Члан 106. 

 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 

систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, програмима, 
годинама на бази извештаја који подноси служба за студентске послове и предлаже 
корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у 
оцењивању. Свој извештај Комисија доставља наставном већу  школе.  Наставно 
веће се изјашњава о извештају и предложеним корективним мерама. 

 
Члан 107. 

 
Школа омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, 

деловања и учешћа у одлучивању у складу са законом и Статутом школе. Школа 
обезбеђује адекватно опремљену просторију за рад студентских организација и 
студентског парламента. 

Учешће студената у одлучивању обезбеђује се кроз њихово чланство у Савету 
школе, наставном већу, Комисији за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета, Комисији за праћење студијских програма и у осталим телима школе која 
се баве питањима од значаја за студенте, у складу са Законом о високом 
образовању. 

Број чланова студентског парламента и начин њиховог избора утврђен је 
Статутом школе. Начин делегирања чланова студентског парламента у комисијама, 
органима и телима из става 2. овог члана врши се у складу са законом. 

 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 

БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 
 

Члан 108. 
 

Висока школа струковних студија у Лесковцу обезбеђује студентима уџбенике 
и другу литературу неопходну за савладавање градива у потребној количини и на 
време. 
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Члан 109. 
 

Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим 
училима који су унапред познати и објављени. 

 
Члан 110. 

 
Школа има Правилник о уџбеницима који се периодично проверава, 

усавршава и усклађује са одговарајућим подзаконским актима. 
 

Члан 111. 
 

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу обезбеђује студентима 
библиотеку опремљену потребним бројем библиотечких јединица као и опремом за 
рад. 

 
Члан 112. 

 
Школа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим 

библиотечког фонда. 
 

Члан 113. 
 

Школа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива (потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу 
информатичку опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему). 

 
Члан 114. 

 
Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво 

њихове стручне спреме усклађени су са националним и европским стандардима за 
пружање ове врсте услуга. 

 
Члан 115. 

 
Компетентност и мотивисаност особља за подршку библиотеци, читаоници и 

рачунарском центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 
 

Члан 116. 
 

Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и 
рачунарском центру. 

 
ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 

БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 
 

Члан 117. 
 

Потребна количина уџбеника и друге литературе неопходне за савладавање 
градива утврђује се на бази броја уписаних студената на свим годинама студија. 
Служба за издавачку делатност дужна је да, у сарадњи са дистрибутером, обезбеди 
основну литературу у потребној количини и на време, а најкасније до 30. септембра 
за нову школску годину. Служба за издавачку делатност дужна је, да у сарадњи са 
библиотеком, обезбеди набавку допунске литературе и других учила у довољном 
броју и на време у циљу увећања библиотечког фонда, најкасније до 30. септемба за 
нову школску годину. 

 
Члан 118. 
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Основни уџбеници којима се покрива настава из сваког предмета морају бити 

објављени о чему се стара служба за издавачку делатност. Школа је дужна да 
податке о основној и допунској литератури за сваки предмет унапред објави у 
информатору за студенте и на званичној интернет презентацији школе најкасније у 
року од 15 дана пре почетка школске године. 

 
Члан 119. 

 
Систематично праћење, оцењивање квалитета уџбеника и других учила са 

аспекта квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, 
резиме), стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова) врши се на бази 
Правилника о уџбеницима који се јавно публикује. Уџбеници и друга учила која не 
задовољавају стандарде бивају побољшани или повучени из наставе и замењени 
квалитетнијим, у складу са Правилником о уџбеницима. 

 
Члан 120. 

 
Библиотека Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу налази се у 

згради школе и обезбеђује студентима адекватан број библиотечких јединица и 
пратећу опрему за рад. Услуге библиотеке и читаонице на располагању су 
студентима 12 часова дневно. 

 
Члан 121. 

 
Комисија за праћење студијских програма прати релевантност библиотечких 

јединица у библиотечком фонду за постојеће студијске програме. У случају 
предложених измена или допуна студијских програма, Комисија за праћење 
студијских програма предлаже релевантну основну и допунску литературу у 
сарадњи са предметним наставницима као и на бази сазнања о упоредивим 
акредитованим домаћим и иностраним студијским програмима. Комисија је дужна да 
најмање једном годишње поднесе Комисији за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета о релеватности јединица у библиотечком фонду са 
предлогом за набавку нових библиотечких јединица. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда на 
бази: 

 
– извештаја Комисије за праћење студијских програма из става 1. овог члана; 
– контроле квалитета и обима текста, усклађености уџбеника са наставним 

планом и програмом и усклађености уџбеника са стандардима квалитета 
уџбеника Школе, узимајући у обзир извештај рецензената и резултате 
анкетирања студената; 

– одлуке наставног већа о повлачењу појединих уџбеника из наставе и 
препоруке Комисије за праћење студијских програма о њиховој замени 
квалитетнијим. 

 
Члан 122. 

 
Висока пословна школа струковних студија обезбеђује студентима неопходне 

информатичке ресурсе за савлађивање градива (потребан број рачунара 
одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему, приступ интернету и осталу 
комуникациону опрему). Број рачунара и друге информатичке и комуникационе 
опреме утврђује се на бази величине групе за одржавање вежби, у складу са 
прописаним националним стандардима. Служба за одржавање информационог 
система периодично прати исправност и квалитет рачунарске и друге информатичке 
и комуникационе опреме и по потреби подноси извештај наставном већу. У случају 
да утврди неопходност осавремењивања информатичких ресурса, наставно веће 
предлаже Савету школе осавремењивање информатичких ресурса. 

 
Члан 123. 
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Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво 
њихове стручне спреме усклађени су са националним и европским стандардима за 
пружање ове врсте услуга, што је ближе утврђено Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места. 

 
Члан 124. 

 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 

континуирано прати и оцењује компетентност и мотивисаност особља за подршку 
библиотеци, читаоници и рачунарском центру, узимајући у обзир резултате 
студентске анкете. 

Са особљем из става 1. овог члана које је студентском анкетом оцењено 
оценом испод 2,5 (на скали од 1 до 5) директор школе обавља разговор, предлаже 
корективне мере и, по потреби, упућује их на стручно усавршавање. 

Директор школе може донети одлуку о суспензији особља из става 1. овог 
члана у случају: 

 
• одбијања спровођења корективних мера; 
• узастопно добијене оцене од 2,0 до 2,5; 
• нарочито лоше оцене (испод 2). 

 
Члан 125. 

 
Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и 

рачунарском центру. Информације о условима и начину коришћења библиотеке, 
читаонице и рачунарског центра истакнути су на видном месту у библиотеци, 
читаоници и рачунарском центру, публиковане су у информатору школе и на 
званичној интернет презентацији школе. 

 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ 
ПОДРШКЕ 

 
Члан 126. 

 
Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се 

утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за 
ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

 
Члан 127. 

 
Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и 

одговорности у организацији и управљању Школом утврђени општим актима Школе. 
 

Члан 128. 
Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова 

координација и контрола утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радног места у складу са Законом. 

 
Члан 129. 

 
Комисија за самовредновање и унутрађње обезбеђење квалитета систематски 

прати организацију и управљање Школом и предлаже мере за њихово унапређење 
Наставном већу, које оцењује и усваја предложене мере. Оцену органа управљања и 
ненаставне подршке дају и студенти. 

 
Члан 130. 

Школа посебно прати мотивацију управљачког и ненаставног особља и њихов 
однос према студентима. 
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Члан 131. 
 

Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног 
особља утврђени су општим актом школе и доступни су јавности. Члан 132. 

 
Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени 

наставника, ненаставног особља, студената и јавног мњења. 
 

Члан 133. 
 

Школа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 
стандардима за акредитацију. 

 
Члан 134. 

 
Школа обезбеђује управљачком и ненаставног особљу перманентно 

образовање и усавршавање на професионалном нивоу. 
 
 

ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА 
ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

 
Члан 135. 

 
Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и 

одговорности у организацији и управљању Школом утврђени су Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радног места, у складу са Статутом и 
Законом. 

 
Члан 136. 

 
Директор школе доноси Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радног места којим дефинише организациону структуру, 
организационе јединице и њихов делокруг рада, број извршилаца, њихову 
координацију и контролу. 

 
Члан 137. 

 
Школа преко Комисије за самовредновање и унутрађње обезбеђење 

квалитета систематски прати рад управљачког и ненаставног особља и о томе 
подноси извештај Наставном већу школе. Наставно веће оцењује рад управљачког и 
ненаставног особља и прослеђује извештај директору и Савету школе. Савет школе 
разматра извештај Наставног већа и предузима одговарајуће мере. Директор школе 
такође разматра извештај Наставног већа и предузима одговарајуће мере из свог 
делокруга. 

 
Члан 138. 

 
Наставно веће, на бази извештаја Комисије за самовредновање и унутрашње 

обезбеђење квалитета а узимајући у обзир резултате студентске анкете прати и 
оцењује однос органа управљања и ненаставног особља према студентима и даје 
оцену њихове мотивације у раду са студентима. 

Извештај из става 1. овог члана Наставно веће доставља Савету Школе и 
директору. 

 
Члан 139. 

 
Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног 

особља  утврђени  су  Правилником  о  заснивању  радног  односа  и  напредовању 
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ненаставног особља и  доступни  су јавности  на  званичној  интернет  презентацији 
Школе. 

 
Члан 140. 

 
Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени 

наставника преко Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, 
Наставног већа и Савета Школе. 

Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени 
ненаставног особља преко Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Савета Школе. 

Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени 
студената преко Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, 
Наставног већа, Савета Школе и студентске анкете. 

Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени 
јавности преко публиковања извештаја о самовредновању. 

 
Члан 141. 

 
Школа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 

стандардима за акредитацију који су имплементирани у Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места. 

 
Члан 134. 

 
Школа обезбеђује управљачком и ненаставног особљу перманентно 

образовање и усавршавање на професионалном нивоу кроз интерно и екстерно 
дошколавање, похађање стручних семинара, курсева за преквалификацију или 
доквалификацију и сл. 

 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
 

Члан 135. 
 

Школа обезбеђује простор и опрему одговарајућег обима и структуре уз 
поштовање националних стандарда који регулишу ову проблематику. 

 
Члан 136. 

Школа поседује примерене просторне капацитете: амфитеатар, учионице, 
кабинете, канцеларијски простор, библиотеку, читаоницу, просторију за студентски 
парламент, рачунарску учионицу и рачунарски центар, санитарне чворове, 
портирницу и друге просторије неопходне за квалитетно обављање своје делатности 
(приручни магацин, архива, и сл.). 

 
Члан 137. 

 
Школа поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему 

која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и степенима студија. 
 

Члан 138. 
 

Школа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему 
са потребама наставног процеса и бројем студената. 

 
Члан 139. 

 
Школа свим запосленима и студентима обезбеђује неометан приступ 

различитим врстама информација у електронском облику и информационим 
технологијама како би се те информације користиле у стручне и образовне сврхе. 
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ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
 

Члан 140. 
 

Школа систематично прати националне стандарде који се односе на простор и 
опрему и својим дугорочним и оперативним плановима обезбеђује простор и опрему 
одговарајућег обима и структуре уз поштовање поменутих стандарда. 

 
Члан 141. 

 
Просторни капацитети школе (амфитеатар, учионице, кабинети, канцеларијски 

простор, библиотека, читаоница, просторија за студентски парламент, рачунарска 
учионица и рачунарски центар, санитарни чворови, портирница и друге просторије 
неопходне за квалитетно обављање своје делатности) континуирано се прате од 
стране Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. Комисија 
је дужна да у склопу свог годишњег извештаја предложи Наставном већу и Савету 
школе усклађивање просторних капацитета и опреме Школе са потребама наставног 
процеса и бројем студената. 

 
Члан 142. 

 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета на основу 

прибављеног мишљења службе за одржавање информационог система о 
адекватности и савремености техничке и друге специфичне опреме у склопу свог 
годишњег извештаја предлаже Наставном већу и Савету школе набавку нове или 
осавремењивање постојеће техничке и друге специфичне опреме у циљу 
обезбеђења квалитетног извођења наставе на свим врстама и степенима студија, 
узимајући у обзир потребе наставног процеса и број студената. 

 
 

Члан 143. 
 

Школа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену 
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају 
рад на рачунарима и коришћење услуга рачунарског центра (фотокопирање, 
штампање, скенирање, нарезивање CD и DVD материјала) као и неометан приступ 
различитим врстама информација у електронском облику и информационим 
технологијама како би се те информације користиле у стручне и образовне сврхе. 

 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИРАЊА 

 
Члан 144. 

 
Квалитет финансирања Школе обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских 
средстава. 

 
Члан 145. 

 
Школа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 

реализацију наставног процеса и професионалних активности. 
 

Члан 146. 
 

Школа самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако 
да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

 
Члан 147. 
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Школа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и 

начина употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи 
обрачун који усваја Савет. 

 
 

ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИРАЊА 
 

Члан 148. 
 

Наставно веће школе, на основу образложења шефа службе рачуноводства, 
усваја предлог извора финансирања и финансијског плана и доставља га Савету 
школе на доношење. 

Транспарентност и јавност у поступку доношења финансијског плана 
обезбеђени су заступљеношћу свих релевантних чинилаца (наставници, студенти, 
ненаставно особље, представници оснивача). 

 
Члан 149. 

 
Школа дугорочно обезбеђује финансијска средства неопходна за реализацију 

наставног процеса и професионалних активности из следећих извора: 
 

- средства која обезбеђује оснивач, 
- школарине, 
- донације, поклони и завештања, 
- средства за финансирање стручног рада, 
- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, 
- накнаде за комерцијалне и друге услуге, 
- други извори у складу са законом. 

 
Члан 150. 

 
Дугорочна финансијска стабилност и ликвидност обезбеђује се праћењем 

релевантних финансијских показатеља и предузимањем корективних акција кроз 
измену дугорочног и оперативног финансијског плана, у складу са пословном 
стратегијом и пословним планирањем. 

 
Члан 151. 

 
Транспарентност извора финансирања и начина употребе финансијских 

средстава обезбеђује се усвајањем извештаја о пословању и годишњег обрачуна од 
стране наставног већа и Савета школе и њиховим публиковањем на званичној 
интернет презентацији школе. 

 
 

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 
 

Члан 152. 
 

Школа обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и 
то кроз рад студентских организација, студентског парламента и студентских 
представника у телима школе, као и кроз анкетирање студената о квалитету Школе у 
складу са Статутом, Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање 
и унутрашње обезбеђење квалитета и Правилником о анкетирању. 

 
Представници студената су чланови Комисије за самовредновање и 

унутрашње обезбеђење квалитета Школе у складу са Статутом школе. 
 

Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, 
поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет Школе, укључујући и 
резултате самовредновања и оцењивања квалитета Школе у складу са Правилником 
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o стандардима и  поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Правилником о анкетирању. 

 
Обавезан елемент самовредновања школе јесте анкета којом се испитују 

ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у 
процесу самовредновања. Школа је обавезна да организује и спроведе анкету и да 
њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену 
самовредновања и оцену квалитета, у складу са Правилником о стандардима и 
поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и Правилником 
о анкетирању. 

 
Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, 

реализације, развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развоја 
метода оцењивања преко својих представника у Комисији за праћење студијских 
програма и Комисији за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, 
наставном већу и Савету школе у складу са Статутом школе. 

 
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 

 
Члан 153. 

 
Школа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 

обезбеђењу квалитета од релевантних структура из окружења и врши периодичне 
провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

 
Школа обезбеђује спровођење утврђених стандрада и поступака за 

оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у 
систему обезбеђења квалитета Школе у складу са Законом, Статутом школе и 
Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета 

 
Школа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско 

прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које 
су предмет самовредновања изградњом организационе структуре за обезбеђење 
квалитета, утврђивањем стратегије, стандарда и поступака за оцену квалитета и 
обезбеђењем адекватних ресурса свим субјектима у систему обезбеђења квалитета. 

 
Школа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 

представника националне службе за запошљавање, својих бивших студената и 
других одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. 
Редовна и веродостојна повратна инфомација обезбеђује се потписивањем уговора 
и протокола о сарадњи и размени информација са представницима националне 
службе за запошљавање, привредним коморама, удружењима послодаваца и другим 
релеватним организацијама. Повратна инфмација од бивших студената добија се 
преко организације свршених студената и путем анкетирања свршених студената, у 
складу са Правилником о студентском вредновању педагошког рада наставника и 
квалитета установе. 

 
Школа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током 

којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета, у складу са Законом, 
Статутом, стратегијом обезбеђења квалитета и Правилником о стандардима и 
поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање резултата 

анкетирања студената у складу са Законом, Статутом, стратегијом обезбеђења 
квалитета и Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета. Самовредновање се спроводи најмање једном у 
три године. 
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Са резултатима самовредновања Школа упознаје: 

 
- наставнике и сараднике преко стручних органа, 
- студенте преко студенског парламента, 
- Комисију за акредитацију и проверу квалитета подношењем извештаја о 

самовредновању, 
- остале заинтересоване субјекте, организације и ширу јавност путем публиковања 

резултата самовредновања. 
 

Члан 154. 
 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21.02. 2007.god. Председавајући 

Директор школе 
 
 

 

 
 

6.6 ПРАВИЛНИК О СТУДЕНСТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) Наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21.02.2008. год. 
донело је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником се ближе уређује рад Студентског парламента, начин 
избора чланова, надлежност и начин деловања и друга питања у складу са Законом 
о судентском организовању , Законом о високом образовању и Статутом Високе 
пословне школе Лесковац 

 
II Састав Студентског парламента и начин избора чланова 

 
Члан 2. 

 
Студентски парламент Школе сачињавају по  три представника сваког 

студијског програма на студијама првог степена и по пет  представника студената на 
студијама другог степена. 

У састав Студентског парламента, улази и један представник студената са 
посебним потребама. 

 
Члан 3. 

 
Чланови Студентског парламента, бирају се тајним и непосредним гласањем 

из редова студената одређеног студијског програма и из редова студената Више 
економске школе, а у складу са одредбама Статута Школе и овог правилника. 

 
Члан 4. 
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Избори за Студентски параламент, одржавају се сваке године и то у месецу 
април у. 

Избори се спроводе, најраније петнаест дана, а најкасније тридесет дана од 
дана расписивања избора. 

 
Члан 5. 

 
Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског 

парламента. 
 

Члан 6. 
 

Уколико изборе не распише председник Студентског парламента, изборе 
расписује директор Школе, у року од седам дана од дана истека рока из члан 4. овог 
правилника. 

 
Члан 7. 

 
Мандат члановима Студентског парламента траје једну годину са могућношћу 

поновног избора. 
 

Члан 8. 
 

Студентски парламент бира једног или више подпредседника. 
У избору подпредседника Студентског парламента, поштује се принцип 

паритета којим се гарантује да је бар један подпредседник, представник мање 
заступљеног пола у Студентском парламенту. 

 
Члан 9. 

 
За избор представника студената са посебним потребама, примењују се исти 

принципи, као и за избор осталих чланова Студентског парламента.Ти избори се 
одржавају истовремено са изборима из Члана 4. овог правилника. 

 
Члан 10. 

 
Прву конститутивну седницу Студентског парламента, сазива директор Школе, 

а у роковима дефинисаним у Члану 4. овог правилника. 
 

III НАЧИН И ДЕЛОКРУГ ДЕЛОВАЊА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Члан 11. 
 

Начин и делокруг деловања Студентског парламента, одређен је Статутом 
Школе, Законом о високом образовању и Законом о студентском организовању. 

 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

 
На сва питања у вези Студентског парламента, а која нису дефинисана овим 

правилником, непосредно се примењују одредбе позитивних прописа и општих аката 
Школе. 

 
Члан 13. 

 
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 
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У Лесковцу, Наставно веће 
21.02.2008.god. Председавајући 

Директор школе 
 

 

 
 

6.7. ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И 
ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 
На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 02. 2008. год. 
донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊУ 
СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником регулише се начин и поступак признавања страних 

високошколских исправа и вредновањe страних студијских програма. 
 

Члан 2. 
 

Признавање страних високошколских исправа и вредновање страних 
студијских програма, врши Наставно веће Школе, у складу са Законом о високом 
образовању и Статутом Школе а на предлог Комисије за признавање испита. 

 
Члан 3. 

 
Лицу које је у иностранству стекло високошколску јавну исправу, на његов 

лични захтев, може се извршити признавање те исправе у складу са Законом, ако 
међународним уговором није другачије одређено. 

 
Члан 4. 

 
Уз захтев за признавање стране високошколске исправе, школи се доставља 

оригинал те јавне исправе и три примерка превода исправе, сачињеног од стране 
овлашћеног преводиоца. 

 
Члан 5. 

 
У поступку признавања јавне исправе, узима се у обзир: 

 
- систем школовања у држави, у којој је диплома односно школска јавна исправа 

стечена; 
- програм студија; 
- трајање студија; 
- услови за стицање образовања; 
- права која даје диплома; 
- стручни/академски назив; 
- компетенције стечене током школовања; 
- друге околности од значаја за признавање јавне исправе. 

 
Члан 6. 

 
Ако Наставно веће у поступку признавања стране високошколске исправе 

утврди да се студијски програми знатније разликују од оних који се реализују у Школи 
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утврђује се обавезно полагање испита из одређених наставних предмета. 

 
Члан 7. 

 
У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог 

образовања Републике Србије, имаоцу стране високошколске исправе утврђује се 
право на наставак започетог високог образовања, односно право на укључивање у 
нивое високог образовања. 

 
Члан 8. 

 
У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске 

исправе утврђује се врста и ниво студија, као и стручни, академски, односно научни 
назив. 

 
Члан 9. 

 
У поступку признавања стране високошколске исправе, спроводи се 

вредновање страног студијског програма, на основу врсте и нивоа постигнутих знања 
и вештина. 

Вредновање из става 1. овог члана, Наставно веће врши узимајући у обзир 
податке о страној високошколској установи, на којој се студијски програм изводи, а 
које прибавља Министарство. 

 
Члан 10. 

 
Поступак признавања не спроводи се када је јавна исправа стечена на 

територији СФРЈ до 27. Априла 1992.год. и таква јавна исправа, има исто правно 
дејство, као и јавна исправа издата на територији Републике Србије. 

 
Члан 11. 

 
Наставно веће доноси решење по захтеву за признавање стране 

високошколске исправе и вредновању страних студијских програма. 
 

Члан 12. 
 

Призната јавна исправа се изједначава са јавном исправом, стеченом у 
Републици Србији, у погледу права која њеном имаоцу припадају. 

 
Члан 13. 

 
Решење Наставног већа, о признавању стране високошколске установе, 

коначно је у управном поступку. 
 

Члан 14. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 
Члан 15. 

 
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21. 02.2008. Председавајући 

Директор школе 
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6.8. ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 
На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац , 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05),Закона о 
уџбеницима и другим наставним средствима Сл. Гласник РС.бр.29/93и62/03),Закона 
о издавању публикација (Сл.Гласник РС бр.37/ 91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/04 и 
101/05) Наставно веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 
02 2008. год. донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником регулише се организација издавања публикација на 
Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу, (у даљем тексту Школа), 
која обухвата издавање, штампање и дистрибуцију. 

 
Члан 2. 

 
Основни циљеви издавачке делатности Школе су: 

 
- обезбеђивање што квалитетније и јефтиније уџбеничке литературе за потребе 

извођења свих видова наставе; 
- омогућавање наставницима и сарадницима да издају дела уџбеничког карактера; 
- подизање угледа Школе презентацијом најновијих резултата стручне делатности 

наставника и сарадника а у виду монографских и серијских публикација; 
- остваривање значајнијих прихода издавањем високотиражних издања за 

кориснике изван Школе (приручници и сл. ); 
- маркетиншке активности у вези са популаризацијом студија на Школи, уписа, 

организације наставе и стручне делатности, издавањем пригодних публикација; 
- рационално пословање издавачке делатности уз строгу примену свих прописа из 

ове области; 
- расподела прихода у складу са реализованом продајом и обезбеђеним учешћем 

у трошковима издавања. 
 

Члан 3. 
 

Издавачку делатност у Школи остварују: 
 

- Наставно веће; 
- Уређивачки одбор; 
- Директор (главни и одговорни уредник); 
- Аутор; 
- Служба за издавачку делатност. 

 
II  ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА 

 
Члан 4. 

 
Издавачка  делатност  у  Школи  остварује  се  издавањем уџбеника  и  осталих 

наставних средстава и то: 
 

- монографија; 
- скрипата; 
- практикума; 
- серијских публикација; 
- ауторизованих рукописа; 
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- неауторизовних рукописа; 
- таблица, и разних упутстава за рад, 
- информатора за студенте; 
- пропагандног материјала школе; 
- осталих публикација. 

 

Члан 5. 
 

Наставно веће даје сагласност за писање уџбеника и публикација из члана 4. 
овог правилника на захтев наставника или уређивачког одбора, одређује тираж и, по 
потреби, именује рецензенте за рецензије рукописа . 

 
Члан 6. 

 
Садржај публикација уређује аутор или уређивачки одбор. 

 
Члан 7. 

 
Свака публикација у издању Школе пролази кроз поступак контроле квалитета. 

Контрола квалитета уџбеника и другог наставног и испитног материјала 
подразумева: 

 
- контролу квалитета текста, 
- контролу обима текста, 
- контролу графичког изгледа, 
- контролу усклађености уџбеника и другог наставног и испитног материјала са 

наставним планом и програмом предмета, 
- контролу усклађености са стандардима квалитета уџбеника Школе и 
- поступак стручне рецензије. 

 
Поступак контроле квалитета уџбеника и другог наставног и испитног материјала 

детаљно је утврђен Правилником о уџбеницима. Стандарди за израду уџбеника и 
другог наставног и испитног материјала детаљно су утврђени Правилником о 
стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
III РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈА 

 
Члан 8. 

 
Издавање публикације покреће Наставно веће на захтев аутора или 

уређивачког одбора. 
 

Члан 9. 
 

Препоручује се да уџбеник који издаје Висока пословна школа струковних 
студија, садржи: 

 
- Предговор са циљевима, структуром и планом излагања у уџбенику, 
- Библиографију  (само  у  случају  да  се  референце  наводе  у  фуснотама  и  без 

библиографије на крају поглавља или на крају уџбеника), 
- Речник (дефинише главне појмове у уџбенику), 
- Индекс појмова, 
- Индекс имена, 
- Апендикс (ако има потребе). 

 
Структура уџбеника ближе је дефинисана Правилником о стандардима за 

самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 
 

Члан 10. 
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Именовање рецензената и поступак стручне рецензије ближе су утврђени 

Правилником о уџбеницима. 
 

Члан 11. 
 

Након позитивне рецензије и одлуке Наставног већа, аутор је дужан да један 
примерак свог рукописа преда Служби за издавачку делатност школе на даљу 
техничку обраду. 

Служба за издавачку делатност дужна је да, у сарадњи са аутором, у што 
краћем времену изврши техничку обраду рукописа и припреми га за штампу. 

 
Члан 12. 

 
По припреми рукописа за штампу, Служба за издавачку делатност предлаже 

аутору, уређивачком одбору и директору Школе обезбеђење извора финансирања, 
избор штампарије и дистрибутера. 

 
IV АУТОРСКИ ХОНОРАР 

 
Члан 13. 

 
Ако Школа врши промет уџбеника и других наставних средстава,Школа са 

аутором склапа уговор. Уговором се прецизније утврђују међусобне обавезе Школе и 
аутора. 

 
Члан 14. 

 
Публикације се могу, уз сагласност аутора, поново штампати. Уколико се врши 

поновно штампање без измена и допуна, аутору припада 50% од уговореног износа 
из члана 13. овог Правилника. 

 
Члан 15. 

 
Уколико се издаје допуњено, измењено и прерађено издање, што се потврђује 

новом рецензијом, аутору припада накнада од 85% од хонорара за прво издање. 
 

Члан 16. 
 

Накнада за рад рецензената утврђује се посебним уговором са рецензентима. 
 

V ИЗВОРИ СРЕТДСТАВА 
 

Члан 17. 
 

Средства  за  издавачку  делатнсот  Школе  књиговодствено  се  посебно  воде,  а 
потичу од: 

 
- средстава остварених продајом претходних публикација, 
- средстава која Школа посебно издваја за унапређење издавачке делатности, 
- средстава која потичу од разних дотација за Школе и 
- осталих извора средстава намењених искључиво издавачкој делатности. 

 
Члан 18. 

 
Средствима се покривају трошкови штампања рукописа и хонорари аутора и 

рецензената. 
 

VI ЦЕНА УЏБЕНИКА 
 

Члан 19. 

91  



Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
 

Пре стављања уџбеника у промет (продају) утврђује му се цена. 
Цену одређује Уређивачки одбор, узимајући у обзир : 

- трошкове припреме за штампу, 
- трошкове штампе и опреме, 
- трошкове рецензије, 
- ауторски хонорар, 
- друге неопходне трошкове 
- 

Уколико аутор сам обезбеди потребна средства за издавање уџбеника у том 
случају аутор, Директор школе и дистрибутерска фирма закључују уговор о 
дистрибуцији публикације у коме ће се предвидети право Школе на 10% од продајне 
цене публикације на име покрића трошкова школе, као и право аутора на остатак 
прихода од продаје (по одбитку накнаде дистрибутеру) који се у бруто износу као 
ауторски хонорар уплаћује на текући–рачун аутора. 

 
Члан 20. 

 
Оригинал рукописа са свим прилозима враћа се ауторима. Аутору публикације 

од сваког издања припада по пет примерака, рецензентима по један, а библиотеци 
Школе пет примерака. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 21. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе у Лесковцу. 
 

Члан 22. 
 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21. 02.2008. Председавајући 

Директор школе 
 
 

 

 

6.8. ПРАВИЛНИК О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ НА 
РАДУ 

 
На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) Савет 
Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 30.10.2007. год. донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником прописују се средства и мере противпопжарне заштите, а 
нарочито се регулише: 
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- организација противпожарне заштите (делокруг и овлашћења), 
- задаци надлежних органа у школи 
- права  и  обавезе  радника  са  посебним  овлашћењима  и одговорностима 

(директора школе) 
- права, обавезе и одговорности других радника школе, 
- обучавање радника из области противпожарне заштите, 
- друга питања у вези противпожарне заштите 

 
Члан 2. 

 
Одредбе овог Правилника односе се на све раднике Школе и друга лица која 

немају статус радника док обављају послове у школи. 
 

Члан 3. 
 

За време свих послова противпожарне заштите може се формирати Комисија 
наставног већа чији је задатак да обезбеди сва потребна средства, опрему и 
спроводи мере заштите од пожара. 
Овај заадатак комисија извршава у сарадњи са непосредним руководиоцем, односно 
директором школе. 

 
Члан 4. 

 
II ОБИМ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Заштиту од пожара чини скуп мера које се предузимају у циљу спречавања 

настајања пожара, његовог ширења и гашења, ако и спасавање људи и имовине која 
може бити угрожена. 

 
Члан 5. 

 
Заштитом од пожара обухвата се целокупна имовина школе коју чине зграда, 

уређаји, хартије од вредности, новчана средства, као и остала покретна и 
непокретна добра у власништву. 

 
Члан 6. 

 
Заштита од пожара организује се и спроводи преко радника и расположивих 

средстава, а на основу закона и овог правилника. 
 

Члан 7. 
 

Срадства намењена за заштиту од пожара обезбеђују се у оквиру 
финансијског плана за сваку текућу годину. 

 
III МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
Члан 8. 

 
У спровођењу мера заштите од пожара, руководећи и одговорни радници, као 

и остали радници, дужни су да поступају у складу са законом, прописима донетим на 
основу закона, плана заштите од пожара, одлуком Скупштине општине и одредбама 
Правилника. 

 
 

А. Опште мере заштите од пожара 
 

Члан 9. 
 

Опште мере заштите од пожара су следеће: 
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- при пројектовању, изградњи, доградњи и адаптацији зграде и просторија, 
обавезна је примена Закона и других прописа из области заштите од пожара, 

- обезбеђења свих објеката и просторија одговарајућом техничком опремом и 
средствима за гашење пожара, а зависно од степена одговорности, 

- ватрогасна опрема мора бити на одредишту исправна, приступачна, на 
ведљивом месту, како би се у случају избијања пожара могла употребити за 
гашење пожара, 

- доношење плана заштите од пожара објекта и имовине, 
- организовање службе за послове противпожарне заштите, 
- доследно спровођење и контрола спровођења прописаних мера заштите од 

пожара, 
- у објекту се морају на видно месту поставити апарати за гашење пожара, 
- средства за гашење пожара морају у своко доба бити исправна и не смеју се 

употребљавати у друге сврхе осим за које су намењена, 
- апарати за гашење пожара морају имати одговарајућа упутства за руковање и 

податке о пуњењу, 
- у радним просторијама, код којих је, због природе посла поваћана опасност од 

избијања пожара, обезбеђује се одговарајућа опрема за гашење пожара, 
арадници који раде у тим просторијама (радионице, магацини и сл.) морају бити 
добро обучени за руковање и употребу ове опреме и редоследом поступака 
заштите од пожара, 

- по завршетку радног времена у свим просторијама радници су дужни да искључе 
своје електро-уређаје ( машине и друге електро апарате ) који могу да изазову 
пожар, 

- радник који примети пожар, дужан је алармирати пожар и да свим расположивим 
средствима настоји да локализује пожар и да га угаси, 

- за време гашења пожара улазак у зграду може се дозволити само радницима 
ватрогасних једница, органима за унутрашње послове и радницима обезбеђења 
задуженим за гашење пожара, 

- тавани, подруми, степениште, ходници и друге сличне просторије у објекту, 
морају бити увек чисти, 

- електрични уређаји и друге инсталације у објекту и свим просторијама морају 
увек бити исправни, 

- електро уређаји и инсталације морају бити изведене према важећим прописима, 
а оправке и прегледи могу изводити само службена и за све ове послове 
задужена лица, 

- на месима и у просторијама угроженим од пожара морају се поставити уочљиви 
натписи о забрани пушења, уношења отворене ватре и експлозивна пуњења, 

- излази и прелази за евакуацију људи и имовине у случају  пожара,  поплаве, 
морају бити увек слободни и проходни. 

 
 

Б. Посебне мере заштите од пожара 
 

Члан 10. 
 

У радним просторијама у којима због процеса рада може да дође до избијња 
пожара, предузимају се посебне мере заштите од пожара. 

 
Члан 11. 

 
У радним просторијама забрањено је: 

 
- уношење отворене ватре, 
- употреба електричних грејних тела, 
- пушење, 
- прање просторија лако запаљивим течностима и мастима, 
- прање делова лако запаљивим течностима 
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- уношење  уређаја  са  електричним  напонима  који  би  због  варничења  могли 

изазвати пожар, 
- уношење експлозивних материја и предмета, 
- држање киселине и других опасних хемијских материја, 

 
Члан 12. 

 
Просторије из предходног става морају се обезбедити са: 

 
- утикачима за високи напон, који имају заштитне поклопце, 
- прекидачима за светло који су уграђени са спољне стране просторије, 
- електрична инсталација у “С” изведби 
- вентилације за пречижшавање ваздуха, 
- вратима са отвором према излазу, 
- уливником за отпадну воду 
- одговарајућим ватрогасним апаратима и средствима. 

 
Члан 13. 

 
Просторије у којима се ради запаљивим течностима, бојама, лаковима и лако 

запаљивим материјалима, треба снабдети са : 
 

- вентилацијом за пречижшавање ваздуха, 
- електричним инсталацијама у “С” изведби, 
- потребним бројем одговарајућих противпожарних апарата и хидраната. 

 
Члан 14. 

 
Магацинске просторије морају бити одвојене од радних прросторија. 
Материјал у магацину мора бити сортиран и уредно сложен, тако да не омета 

пролаз и прилаз апаратима и уређајима као хидрантима за гажење пожара. 
Лож уље и друге нафтине деривате обавезно је држати у цистернама, односно 

у посудама које су за то посебно намењене и на местима одређеним за ту сврху. 
Забрањено је држати заједно различите запаљиве течности и веће количине 

него што је прописано тј. Прописима дозвољено. 
 

Члан 15. 
 

У свим просторијама где је смештен или се рукује са лако запаљивим материјалом 
или лако запаљивом течношћу као и у друге просторије где је то одговарајућим 
прописима регулисано, забрањено је пушење. Ова забрана се истиче упадљивим 
натписом. 

 
Члан 16. 

 
Отпацни материјал, амбалажа, папир, крпе, уља, горива, масти и други 

запаљиви материјал за време употребе држи се у одговарајућим посудама, а након 
употребе морају се бацити на знатно одређена места која се редовно чисте. 

 
Члан 17. 

 
Потребан број апарата за гашење пожара и остале опреме утврђују се у 

зависности од процене врсте евентуалног пожара, као и универзалности 
противпожарних средстава. 

 
Члан 18. 

 
Ходници и степеништа морају бити увек слободни за прелаз и у њима се не 

може држати никакав материјал, канцелариски и други инвентар, посуде са лако 
запаљивим течностима, хартије, огревни материјал и слично. 
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У ходницима се мора налазити потребан број ватрогасних апарата. 
Испред и око апарата или хидранта за гашење пожара забрањено је стављање било 
каквих предмета. 

 
Члан 19. 

 
Подруми и тавани морају бити чисти и на њима се не сме држати никакав 

материјал, а нарочито је забрањено држати запаљиве течности, сандуке, даске, 
отпатке, или архивски материјал. 
Електрична инсталација на тавану мора бити у исправном стању. 
На таванима морају бити постављени апарати за гашење пожара, бурад са водом па 
сандуци са песком са потребним алатом зависно од величине тавана. 
Димњаци на таванима морају бити затворени и са исправним вратима. 

 
Члан 20. 

 
Електрична инсталација у радионицама мора бити изведена према техничким 

прописима, а машине на електрични погон које се користе у радионицама морају 
бити прописно уземљене. 

У радионицама мора бити одређени број апарата за гашење пожара, који се 
утврђују планом, а зависи од величине радионице и природе посла који се у њој 
обавља. 

 
IV КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 22. 

 
Контрола исправности противпожарних средстава обавезно се врши и то: 

 
- ватрогасних апарата и других средстава за гашење ватре сваких шест месеци 

једанпут, 
- хидранти за воду, вентила, црева, млазница и друга, једанпут шестомесечно, 
- осталог прибора и алата повремено према потреби, 
- обавештења, упозорења и остали пропагандни материјал такође повремено. 

 
Свака контрола уписује се у посебну евиденцију кљиге, а преглед и контрола 

ватрогасних апрата, у посебан картон окачен на апарату. 
 

Члан 23. 
 

Контролу, сервис и пуњење ватрогасних апарата и других средстава, 
организује и спроводи овлашћени радник. 

 
ДУЖНОСТИ У ВЕЗИ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
Члан 24. 

 
Радници у спровођењу мера заштите од пожара имају следеће дужности: 

 
- да  се  придржавају  свих  важећих  прописа  у  вези  са  заштитом  од  пожара  и 

одредбама овог правилника, 
- да се упознају са општим начелима о заштити од пожара, гашење пожара и 

начину употребе ватроганих апарата као и осталих уређаја за гашење пожара, 
- да се упознају са пожарним опасностима на свом радном месту у објекту, 
- да учествују у обуци која се организује за радника у циљу оспособљавања за 

руковођење и употреба противпожарне заштите, 
- да познају своје задатке из плана противпожарне заштите, 
- да без одлагања пријаве непосредном руководиоцу квар на машинама уређајима 

и електроинсталацији и другим средствима где постоји опасност од пожара, 
- да не пуше на местима где је пушење забрањено, 

96  



Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
- да не нагомилавају запаљиви материјал на својим радним местима, 
- да гасе почетне пожаре и учествују у гашењу пожара до коначног локализовања, 
- да се брину да средства и апарати буду увек приступачни и на одређеним 

местима, 
- да по завршетку радног времена са свог радног места и ближе околине, отклоне 

све опасности које би могле да изазову пожар у ком циљу треба искључити 
електроуређаје, угасе светло и др. 

 
Непридржавањем  важећих  прописа  у  вези  са  заштитом  од  пожара  и  мера 

предвиђеним овим Правилником, радник чини тежу повреду радне обавезе. 
 

V ЗАДАЦИ НАСТАВНО ВЕЋА ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА РУКОВОДЕЋИХ 
ОДГОВОРНИХ И ОСТАЛИХ РАДНИКА 

 
Члан 25. 

 
Наставно  особље  је  основни  носиоц  политике  спровођења  и  унапређења 

заштите од пожара. 
 

 
да: 

Наставно веће у вези спровођења и унапређења заштите од пожара надлежан је 

 

- доноси план заштите од пожара којим се регулише заштита од пожара и утврђује 
поступак у предузимању мера у случају настанка пожара, 

- доноси програм за обучавање и васпитање радника из области заштите од 
пожара, као и друга општа акта којима се организује, уређује и унапређује 
заштита од пожара, 

- одобрава потребна финансијска средства за спровођење мера заштите од 
пожара и прати њихово правилно коришћење, 

- врши и остале послове у области заштите од пожара који се важећим прописима 
и другим општим актима ставе у њихову надлежност. 

 
Члан 26. 

 
- врши контролу спровођења мера којим се обезбеђује доследна примена 

одредбама овог Правилника, 
- организује, обједињује и усмерава рад на пословима обезбеђења објекта и 

заштите од пожара у циљу ефикасног спровођења мера противпожарне 
заштите, 

- врши анализу и припрему извештаја о стању и проблемима заштите од 
пожара за седнице Наставног већа. 

- Процењује безбедносну ситуацију на плану заштите од пожара, 
- Прати доследност спровођења утврђених мера заштите од пожара, утврђује 

недостатке и пропусте, издаје писмене налоге и наређења да нлоге службе 
одговорним радницима у остављеном року отклоне утвђене недостатке. 

 
Члан 27. 

 
Непосредно  одговорни  радник  на  заштиту  од  пожара,  радник  на  одржавању 

инсталација и зграда обавља следеће послове. 
 

- тражи преко одговорних радника и надлежних организационих делова 
отклоњење уочених недостатака и предлаже мере унапређивања заштите од 
пожара. 

- Испитује узроке насталих пожара у објектима и предлаже превентивне мере 
за њихово отклоњење, 

- Контролише извршење плана редовног одржавања и исправности уређаја за 
заштиту од пожара, 

- Предлаже набавку нових уређаја за заштиту од пожара и замену дотрајалих и 
неисправних, 
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- Сарађује са инспекциским службама, 
- Брине се о спровођењу пожарно превентивних мера предвиђених овим 

Правилником и другим прописима, 
- Врши непосредни надзор над извршењем мера заштите од пожара које 

наложи надлежни инспекцијски орган, 
- Учествује у изради програма обуке радника по питањима заштите од пожара и 

доношење плана заштите од пожара, 
- Учествује у обуци радника у руковању средствима и уређајима заштите од 

пожара, 
 

Члан 28. 
 

Помоћни радници посебно су у оквиру својих редовних послова дужни: 
 

- да предузимају све мере заштите имовине од пожара, 
- да се брину за ватрогасне справе и другу опрему, 
- да контролишу сва места у објекту, посебно места која су осетљива на пожар, 
- да по завршетку радног времена изврше преглед свих просторија у објекту и 

отклоне евентуалне недостатке, 
- да контролише да се не пуши у објектима, просторијама и местима где је 

забрањено. 
- Да у случају потребе дају знак за узбуну, 
- Да у случају опасности ии избијања пожара одмах приступају гашењу пожара 

и о томе одмах обавесте ватрогасну јединицу, станицу милиције и 
руководиоца стручне службе (директора). 

- Да воде рачуна да у зимско време не дође до замрзавања воде у хидрантним 
инсталацијама, као и у водоводној мрежи, 

- Да безусловно знају све појединости око руковања и употребе ватрогасних 
апарата и других противпожарних справа, 

- Да контролишу пећи, решетке, електричне инсталације и друге уређаје које 
могу проузроковати пожар, а по завршетку радног времена контролишу да ли 
су искључене пећи, грејалице, 

 
VI ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 
Техничка опрема за противпожарну заштиту састоји се од справа за гашење 

пожара, справа за спасавање,справа за пењање и заштитних справа као и техничке, 
расветне и синтетичке опреме. 

Члан 29. 
 

Средства за гашење пожара којима треба да располажу радници су: 
 

- противпожарни апарати на прах за суво гашење, 
- хидранти опремљени цревима и млазницама, 
- друга опрема за гашење пожаре, 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 30. 

 
Измене  и  допуне  овог  Правилника  врше  се  на  начин  и  по  поступку  за  његово 
доношење. 

 
Члан 31. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
Члан 32. 
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Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о заштити од 
пожара Више економске школе од 28.01.2003.год. 

 
 

У Лесковцу, Председник Савета 
 

30.10.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 
 
 

 

 

6.10. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) Савет 
Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 20.12.2007. год. донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНТА 

 
Члан 1. 

 
Правилником и дисциплинској одговорности студената (у даљем тексту: 

Правилник) уређује се: дисциплински поступак за утврђивање одговорности 
студента, дисциплински органи, мере и повреде обавеза студента Високе пословне 
школе струковних студија (у даљем тексту: Школе). 

 
Члан 2. 

 
Студент одговара дисциплински за повреду правила студија и кућног реда у 

Школи, за наношење штете угледу и имовини Школе, упосленицима Школе и 
студентима. 

 
Члан 3. 

 
Тежом повредом обавезе студента сматра се: 

 
- Преправка или дописивање података у исправи, документу или евиденцији коју 

издаје, односно води Школа, или фалсификовање исте; 
- Коришћење недозвољених начина при полагању испита; 
- Крађа или намерно уништавање имовине Школе, запослених или студента; 
- Долазак или присуство у Школи под дејством алкохола или наркотичког средства; 
- Неовлашћено бављење привредном делатношћу у Школи; 
- Вређање или клевета запосленог у Школи или студента; 
- Онемогућавање запосленог у Школи или студента у извршавању својих права и 

обавеза, или ометање наставе, испита и других облика рада у Школи; 
- Одбијање или непоступање по изричитом упутству овлашћеног лица у Школи или 

органа Школе у вези са правилима студија или коришћењем имовине Школе; 
- Довођење у заблуду запосленог у Школи или органа Школе, у намери да се 

остваре права и погодности или имовинска корист; 
- Физички напад на запосленог или студента, или изазивање туче у Школи; 
- Изношење  и  проношење,  путем  средстава јавног  информисања  и  на  јавним 

скуповима, неистинитих тврдњи којима се наноси штета угледу Школе; 
- Извршење кривичног дела или прекршаја у Школи, који студента чини 

неподобним за студирање; 
- Тежом повредом сматра се три или више пута поновљена лакша повреда. 

 
Члан 4. 

 
Лакшом повредом обавеза студента сматра се: 
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- Недоличан однос према запосленом и студенту; 
- Непоштовање кућног реда у Школи; 
- Ометање наставе, испита и других облика рада у Школи, мањег обима; 
- Оштећење или уништетње имовине Школе мањег обима, или несавестан однос 

према имовини Школе; 
 

Члан 5. 
 

За тежу повреду обавезе студенту се могу изрећи дисциплинске мере: 
- Строги укор, или 
- Искључење из Школе у трајању до једне године. 
- За лакшу повреду обавезе студенту се могу изрећи дисциплинске мере; 
- Опомена, или 
- Укор. 

Члан 6. 
 

Дисциплинске мере: опомена, укор и строги укор, могу се изрећи истом 
студенту свака само по једном. 

Дисциплинска мера искључења из Школе у трајању до једне године (у даљем 
тексту: искључење из Школе) може се изрећи истом студенту неодређен број пута, 
али тако да при поновном изрицању ове мере, она не може бити изречена у краћем 
трајању него у претходно изреченом трајању. 

 
Члан 7. 

 
Дисциплинска мера искључења из Школе састоји се у обустави права и 

обавеза студента, у периоду трајања на који је изречена, односно у немогућности 
студента да учествује у облицима провере знања и да предузима било какве 
административно-правне радње у вези са регулисањем свог студентског статуса. 

Период трајања искључења из Школе, рачуна се према календарској години, 
почев од дана коначности одлуке о изрицању дисциплинске мере. 

 
Члан 8. 

 
За утврђивање дисциплинске одговорности (у даљем тексту: одговорност) за 

повреду и изрицање дисциплинске мере студенту, надлежан је директор Школе. 
Одлука директора о изрицању дисциплинске мере је коначна и извршна 

даном достављања студенту. 
 

Члан 9. 
 

Када студент одбије пријем одлуке или другог писмена, достављање се 
сматра извршеним. 

У случају немогућности да се достављање изврши на други начин, сматра се 
да је извршено протеком три дана од дана истицања одлуке или другог писмена на 
огласној табли Школе. 

 
Члан 10. 

 
Дисциплински поступак се води по основу дисциплинске пријаве. 

Дисциплинску пријаву подноси, директору Школе, свако лице које има 
непосредна или објективна сазнања о повреди обавезе. 

Повреда обавезе и радња повреде морају у пријави бити наведени јасно и 
одређено. 

Неуредну пријаву директор одбацује. 
Неосновану пријаву директор одбија. 
Уредну и основану пријаву директор доставља студенту уз позив да се у року 

од три дана од дана достављања писменим путем изјасни о наводима пријаве, тј. да 
поднесе одговор на пријаву. 
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Члан 11. 

 
Дисциплински поступак против студента покреће директор Школе, 

достављањем дисциплинске пријаве студенту. 
Када директор има непосредна или објективна сазнања о повреди обавезе, 

ова сазнања директор писмено констатује и доставља студенту. 
Писмено из претходног става има процесни значај дисциплинске пријаве. 

 
Члан 12. 

 
Након пријема одговора студента на дисциплинску пријаву, односно након 

истека рока за давање одговора на пријаву, директор може да: 
 

1.     Самостално утврди постојање одговорности за повреду обавеза и да: 
 

- донесе одлуку о обустави дисциплинског поступка, када утврди да не 
постоји одговорност студента за повреду обавезе; 
- донесе одлуку о изрицању дисциплинске мере, када утврди да је 
студент одговоран за повреду обавезе; 

 
2. Именује дисциплинску комисију ради утврђивања релевантних чињеница и 
извођења потребних доказа о повреди обавезе и утврђивања одговорности студента 
поводом одређене дисциплинске пријаве. 

 
Члан 13. 

 
Дисциплинска комисија из претходног члана састоји се од три члана: два из 

реда запослених у Школи и једног из реда студената. 
Члан Комисије из реда студената је студент којег бира Студентски парламент. 
Након утврђивања релевантних чињеница и доказа дисциплинска комисија 

доноси закључак којим утврђује постојање повреде обавезе и одговорност студента 
против кога је поднета дисциплинска пријава. 

Комисија доноси закључак из претходног става већином гласова својих 
чланова и упућује га директору. 

 
Члан 14. 

 
Након пријема закључка дисциплинске комисије директор може да: 

 
1. Доносе одлуку о обустави дисциплинског поступка; 
2. Донесе одлуку о изрицању дисциплинске мере. 

 
Директор не може да донесе одлуку о изрицању дисциплинске мере ако је 
дисциплинска комисија закључила да не постоји одговорност студента за повреду 
обавезе. 

 
Члан 15. 

 
Одлука о изрицању дисциплинске мере истиче се на огласној табли Школе и 

уписом дисциплинске мере у студентску књижицу (индекс) и матичну евиденцију 
студента коме је изречена. 

Поред дисциплинске мере, у студентску књижицу се уписује и назив повреде 
обавезе због које је изречена. 

Упис мере у студентску књижицу потписује директор. 
 

Члан 16. 
 

Одлука о изрицању дисциплинске мере искључења из Школе, извршава се и 
привременим одузимањем студентске књижице студенту које је изречена, на период 
трајања мере искључења из Школе. 
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Приликом достављања одлуке о изрицању дисциплинске мере искључења из 

Школе, директор је обавезан да позове студента да преда своју студентску књижицу 
овлашћеном лицу у Школи у року од три дана од дана достављања одлуке. 

 
Члан 17. 

 
За једну повреду обавезе студенту се изриче једна дисциплинска мера. 
Када извршена повреда обухвата елементе две или више различитих 

повреда обавезе, изричи се мера предвиђена за тежу повреду, с тим да у оваквом 
случају постоје отежавајуће околности за студента, односно починиоца. 

Мера искључења из Школе ако је изречена студенту у периоду трајања већ 
претходно изречене мере искључења из Школе, извршава се непосредно по 
извршењу, односно истеку претходно изречене мере. 

 
Члан 18. 

 
Студент сноси материјалну одговорност за штету коју причини имовини 

Школе, намерно или из нехата. 
Дисциплинска комисија формирана у оваквом случају утврђује вредност 

причињене штете, непосредно или на основу налаза стручног лица, које Школа 
ангажује на захтев комисије. 

Дисциплинска комисија доноси закључак којим утврђује вредност причињене 
штете и своје мишљење о томе да ли је штета причињена намерно или из нехата . 

На основу закључка Комисије о одговорности за имовинску штету, директор 
Школе доноси одлуку о накнади штете којом обавезује студента да у примереном 
року изврши накнаду штете. 

Поред одлуке из претходног става, директор Школе може изрећи студенту и 
дисциплинску меру уколико је Комисија закључила да је студент изазвао штету 
намерно или из грубог нехата. 
Непоступање студента по правоснажној одлуци дирекотора Школе о накнади штете, 
представља за себе тежу повреду обавезе студента и основ за изрицање 
дисциплинске мере . 

 
Члан 19. 

 
Одредбе овог Правилника, примењиваће се на дисциплинске поступке који се 
покрену по његовом ступању на снагу. 

 
Члан 20. 

 
Овај правилиник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 
 

У Лесковцу, Председник Савета 
 

20.12.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 
 
 

 

 

6.11. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНИ И ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

На основу члана 77 Статута Високе пословне школе структурних студија у 
Лесковцу, а у вези са чланом 179. Тачка 3) Закона о раду (“ Службени гласник РС” 
бр. 24/05 и 61/05) Савет школе на својој седници одржаној дана 30.10.2007.год. 
донео је 
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П Р А В И Л Н И К 

 
О ДИСЦИПЛИНИ И ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Заполслени је дужан да поштује дисциплину и правила понашања утврђена 

овим правилником. 
 

Члан 2. 
 

Запосленом који не поштује дисциплину и правила понашања утврђена овим 
прaвилником, послодавац може отказати уговор о раду, у складу са законом. 

 
II ПОВРЕДЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 
Члан 3. 

 
Повредом дисциплине и правила понашања сматра се: 

 
- неоправдано кашњење на рад, односно одлазак са рада пре истека утврђеног 

радног времена, најмање 3 радна дана у току месеца; 
- неоправдан изостанак са рада 2 радна дана узастопно или 5 радних дана са 

прекидима у току месеца; 
- ометање других запослених у раду; 
- долазак на рад под дејством дроге или алкохола; 
- изазивање туче, свађе, вређање других запослених и сл; 
- сексуално узнемиравање запослених или студената; 
- недостојно и непримерено понашање према студентима. 

 
III ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ПАВИЛА ПОНАШАЊА 
 

Члан 4. 
 

Контролу поштовања дисциплине и прописаних правила понашања за 
ненаставно особље врши секретар школе а за наставно особље помоћник директора 
за наставу. 

Свака намерно лажна или злонамерна пријава представља недозвољено 
понашање које подлеже одговорности, укључујући и могућност отказа  уговора  о 
раду. 

 
Члан 5. 

 
На основу непосредне контроле поштовања дисциплине и правила понашања 

или по достављању пријаве од стране овлашћених државних органа, запослених или 
Студентског парламента, овлашћено лице обавештава у писаној форми директора о 
извршеној повреди дисциплине и правила понашања. 

 
Члан 6. 

 
Обавештење из члана 5. Ових правила, нарочито садржи: 

- име  и  презиме  запосленог  који  је  извршио  повреду  дисциплине  и  правила 
понашања; 

- врсту повреде дисциплине и правила понашања из члана 3. овог правилника; 
- околности под којима је настала повреда дисциплине и правила понашања; 
- друге чињенице битне за одлучивање. 
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Члан 7. 

 
Директор је дужан да запосленом, за кога је добио обавештење о почињеној 

повреди дисциплине и правила понашања, достави писано упозорење, у року од 3 
радна дана, од дана добијања  обавештења. 

 
У упозорењу из става 1. овог члана директор је дужан да наведе основ за 

отказ уговора о раду, чињенице и доказе да су се стекли услови за отказ и рок , у 
коме запослени мора да се изјасни на наводе из упозорења. 

 
Уколико постоје олакшавајуће околности или ако је природа повреде 

дисциплине и правила понашања таква да није довољан разлог за отказ уговора о 
раду, директор може у упозорењу навести да ће запосленом отказати уговор о раду 
уколико понови исту повреду дисциплине и правила понашања, без поновног 
упозорења. 

 
У случају из става 3. овог члана директор може запосленом изрећи и меру 

привременог удаљења са рада без накнаде зараде у трајању од 1 до 3 радна дана 
 

Члан 8. 
 

Запослени је дужан да се о наводима из упозорења изјасни у писаној форми у 
року од пет радних дана од дана достављања упозорења. 

 
Члан 9. 

 
Директор је дужан да упозорење из члана 7. овог правилника достави на 

мишљење синдикату чији је запослени члан, а синдикат је дужан да се о истом 
изјасни у року од пет радних дана од дана достављања упозорења. 

 
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 
 
 
 

У Лесковцу, 
30.10. 2007. год. ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. Мирослава Стојановић 
 
 

 

 
 

6.12. ПРАВИЛНИК О ПОСЛОВНОЈ ТАЈНИ 
 

На основу Члана 77 Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац, ( у 
даљем тексту: Школе ) Савет Школе, на својој седници одржној дана 30.10.2007.год. 
донео је 

 
ПРАВИЛНИК 

 
О ПОСЛОВНОЈ ТАЈНИ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 
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Овим правилником одређена су питања која представљају пословну тајну 
Школе, начин чувања пословне тајне и начин санкционисања за повреду обавезе 
чувања пословне тајне. 

 
Члан 2. 

 
Обавеза одређивања и чувања пословне тајне неопходна је ради заштите 

службених података, стручних, научних и свих осталих посаних материјала важних 
за правилно и законимто функционисање Школе. 

 
II ДЕФИНИЦИЈА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ 

 
Члан 3. 

 
За пословну тајну проглашавају се: 

 
- детаљни планови и програми Школе у поступку израде, а све до усвајања и 

јавног објављивања; 
- документација о евалуацији наставних програма Школе, а у подступку 

израде све до јавног објављивања; 
- документација идејног и главног пројекта нове школске зграде све до 

техничког пријема објекта; 
- сви научни и стручни радови професора и сарадника Школе, а до тренутка 

јавног објављивања; 
- сва документа и сви подаци које Савет Школе, накнадно прогласи 

пословном тајном; 
 

III САКЦИОНИСАЊЕ ОДАВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ 
 

Члан 4. 
 

Запослени који неовалашћено ода пословну тајну одговара за повреду 
дисциплине и понашања запослених а у складу са Правилником о дисциплини и 
понашању запослених. 

 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 5. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 
 
 

У Лесковцу Председник Савета 
30.10.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 

 
 

 
 

6.13. ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ШКОЛЕ 
 

На основу члана 51, члана 52, и члана 53, Закона о високом образовању, (службени 
гласник РС бр. 76/05) и члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија 
Лесковац, (у даљем тексту Школа). Савет школе , на својој седници одржаној дана 
18.10.2007.год. донео је 

 
П О С Л О В Н И К 

 
О РАДУ САВЕТА ШКОЛЕ 
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I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим пословником уређује се организација начин рада и одлучивања Савета 

Високе пословне школе струковних студија Лесковац. (у даљем тексту: Савет). 
 

Члан 2. 
 

На првој, конститутивној седници Савета, бирају се председник и заменик 
председника Савета. Председник Савета се бира из реда представника школе у 
Савету. Изборе за председника и заменика председника, врши се јавно или тајно о 
чему Савет одлучује пре почетка избора. Изабрани су они кандидати који су добили 
већину гласова свих чланова Савета. 

 
Члан 3. 

 
Седнице Савета се одржавају по потреби. 
Председник Савета председава седницама, потписује одлуке Савета и 

записнике са седница Савета. 
У случају спречености председника Савета, сазивање седнице, председавање 

седницом и потписивање писмена врши члан Савета кога одреди председник. 
 

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ 
 

Члан 4. 
 

Седнице Савета заказује председник Савета. 
Председнику Савета у припремању и сазивању седница Савета помажe 

секретар Школе. 
 

Члан 5. 
 

Предсеник Савета саставља дневни ред седнице Савета. Председник Савета 
може предложити за дневни ред само она питања која сходно позитивним 
прописима спадају у надлежност Савета. 

 
Члан 6. 

 
Сазивање Савета се обавезно врши у случајевима утврђеним законом и 

Статутом школе као и онда ако то захтевају најмање 5 чланова Савета. 
Седницама Савета, по потреби, може присуствовати и директор школе. 
Сазивање седнице се врши достављањем позива у писаном облику са 

потребним материјалом за сваку тачку дневног реда. 
Позив за седницу садржи: датум, место и време одржавања седнице и 

предлог дневног реда са предлогом одлука и другим потребним материјалом. 
Позив за седницу Савета се доставља члановима најкасније 3 дана пре дана 

одржавања седнице, осим у случају хитности када се позив може доставити и на дан 
одржавања седнице. 
Разлоге за хитно сазивање седнице, председник Савета мора образложити Савету 
пре почетка седнице. 

 
III ТОК СЕДНИЦЕ 

 
Члан 7. 

 
Председник Савета отвара седницу пошто претходно утврди да постоји 

кворум за рад и одлучивање. 
После отварања седнице председник констатује који су чланови одсутни. 
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Члан 8. 

 
Пре преласка на утврђивање дневног реда, чланови Савета се изјашњавају о 

записнику са предходне седнице. Сваки члан Савета има право да стави примедбе 
на записник. Усвојене примедбе уносе се у записник текуће седнице. 

После усвајања записника са претходне седнице, утврђује се дневни ред 
текуће седнице. 

 
Члан 9. 

 
Поред предложеног дневног реда, сваки члан Савета може изузетно, на 

образложен захтев, тражити да се у дневни ред седнице уврсти одређено питање 
чије разматрање не трпи одлагање. 

 
Члан 10. 

 
После усвајања дневног реда, прелази се на расправу о поједним тачкама 

утврђеног и усвојеног дневног реда. Пре отварања расправе о појединим тачкама 
дневног реда потребно образложење даје известилац. 

 
Члан 11. 

 
Расправа о свакој тачки дневног реда траје док има пријављених чланова 

Савета. Позвана и присутна лица, која нису чланови Савета могу дискутовати о 
питањима због којих су позвана, по одобрењу председника Савета. 

 
Члан 12. 

 
Нико не може говорити на седници пре него што буде тражио и добио реч од 

председника. 
Говорника може опоменути на ред или прекинути у говору само председник. 
Председник се стара да говорник не буде ометан у свом излагању. 

 
Члан 13. 

 
Председник даје реч говорницима по реду њиховог пријављивања. 
Ако члан Савета или известилац затражи реч да би исправили навод који је по 

њиховом мишљењу нетачно изложен или је дао повода за неспоразум, председник 
ће му дати реч чим заврши излагање онај који је исправку изазвао. У том случају 
говор ради исправке не може трајати дуже од пер минута. 

 
Члан 14. 

 

 
реду. 

Члан Савета или позвано лице може говорити само о теми која је на дневном 

Ако се говорник удаљи од теме која је на дневно реду, председник ће га позвати да 
се држи дневног реда, председник ће му одузети реч. 

 
Члан 15. 

 
Говорник може говорити у расправи по истом питању дневног реда највише 

два пута. Савет може одлучити да се у расправи по истом питању говори само 
једанпут. 

 
Члан 16. 

 
Савет може ограничити време дискусије учесника у расправи. 

 
IV ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦАМА 
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Члан 17. 

 
Председник Савета закључује расправу о поједином питању дневног реда 

када утврди да нема више говорника по том питању. 
Изузетно председник може закључити расправу и раније, ако је питање о коме 

се расправља довољно разјашњено тако да се о њему може одлучивати. 
 

Члан 18. 
 

Ако је на дневном реду доношење општег акта, може се одлучити да се најпре 
обави начелна расправа, а потом расправа о појединачним члановима, односно 
тачкама. 

 
Члан 19. 

 
По завршеној расправи о појединим питањима дневног реда, Савет доноси 

одлуку. Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 20. 
 

Ако по одређеном питању дневног реда има више предлога, председник 
ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изношени у току 
расправе. 

 
Члан 21. 

 
Гласање је јавно, осим када је законом, Статутом или одлуком Савета 

одређено да се врши тајно гласање. 
 

Члан 22. 
 

Јавно гласање се врши дизањем руку. Гласање дизањем руке врши се тако 
што председник позива чланове да се дизањем руке изјасне ко је за усвајање 
предлога, затим ко је против и најзад ко се уздржао од гласања. 

 
Члан 23. 

 
Ако је гласање тајно, гласање се врши гласачким листићима који морају бити 

једнаке величине, исте боје и облика и оверени печатом Школе. 
Гласање се врши заокруживањем броја испред датог предлога. Гласачки 

листић из кога се не може са сигурношћу утврдити воља гласача се сматра 
неважећим. 

 
Члан 24. 

 
Тајним гласањем руководи председник Савета коме у томе помажу два члана, 

која одреди савет. По завршеном гласању врши се пребројавање гласова. 
Председник на крају објављује резултат гласања. 

 
V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА 

 
Члан 25. 

 
О одржавању реда на седници, стара се председник Савета. Прдседник ће 

опоменути члана Савета који својим понашењем или говором на седници ремети 
ред или се не предржава овог Пословника. 

Председник ће одузети реч члану који својим понашањем нарушава рад на 
седници, ако је претходно на истој седници већ опоменут због нарушавања реда. 

 
Члан 26. 
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Члан Савета који после одузимања речи наставља да говори, нарушава ред 
или на други начин омета рад или тешко вређа Савет и поједине његове чланове, 
или се служи изразима који нису у складу са достојанством Савета, биће удаљен са 
седнице. 

Удаљење са седнице изриче Савет на предлог председника или појединог 
члана. 

Удаљени члан је дужан одмах по изрицању мере удаљења, напустити 
просторије у којима се одржава седница. 

Члан Савета може бити удаљен само са седнице на којој је нарушио ред. 
 

Члан 27. 
 

Ако ред на седници нарушава лице које није члан Савета, председник ће то 
лице опоменути, а ако и после опомене настави са нарушавањем реда, удаљиће га 
са седнице. 

 
Члан 28. 

 
Изрицање мере одузимања речи и удаљења са седнице уноси се у записник 

са седнице Савета. 
 

Члан 29. 
 

Ако се редовним мерама предвиђеним овим Пословником не може одржати 
ред на седници, председник може одредити прекид седнице и утврдити време 
наставка седнице. 

 
VI ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 

 
Члан 30. 

 
О раду седнице Савета води се записник. 
Записник води секретар Школе. 

 
 

Члан 31. 
 

Записник садржи основне податке о раду седнице, а нарочито: 
 

- датум, место одржавања и време почетка рада седнице; 
- имена присутних и одсутних чланова Савета, са назнаком да ли су оправдано или 

неоправдано одсутни, ко и имена других присутних лица; 
- констатације да постоји потребан кворум за рад; 
- констатације у вези са усвајањем записника са претходне седнице; 
- дневни ред седнице; 
- сажет приказ питања која је Савет  разматрао, имена дискутаната и предлоге који 

су они изнели; 
- изјаву за коју је члан Савета изричито тражио да се унесе у записник и друге 

околности и чињенице за које Савет одлучи да се унесу у записник; 
- резултат гласања: колико је гласало “за”, колико је гласало “против”, и колико се 

уздржало од гласања; 
- усвојене одлуке о појединим питањима дневног реда и 
- време закључивања седнице. 

 
Записник потписују председник, односно члан Савета који председавао седницом 

и секретар-записничар. 
 

Члан 31. 
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Оригинали записника са седнице Савета, са одговарајућом документациом, 

чувају се као акта трајне вредности у архиви школе. 
 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
 

О примени овог Пословника стара се председник Савета. 
 

Члан 33. 
 

Тумачење одредаба овог Пословника даје Савет. 
 

Члан 34. 
 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана истицања на огласној табли 
Школе. 

 
 
 
 

У Лесковцу, Председник Савета 
 

18.10.2007.год Проф. Мирослава Стојановић 
 

 

 
 

6.14. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНОГ ВЕЋА 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) Наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 22.10.2007. год. 
донело је 

 
П О С Л О В Н И К 

 
О РАДУ НАСТАВНОГ ВЕЋА 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим пословником уређује се организација начин рада и одлучивања 

Наставног већа Високе пословне школе струковних студија Лесковац. (у даљем 
тексту: Наставно веће). 

 
Члан 2. 

 
Седнице Наставног већа се одржавају по потреби. 

 
Члан 3. 

 
Седницама Наставног већа председава директор школе (у даљем тексту: 

Председавајући). 
У случају спречености директора, седницама Наставног већа председава члан 

наставног већа кога одреди директор. 
 

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ 
 

Члан 4. 
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Председавајућем у припремању седница, помаже секретар школе. 
 

Члан 5. 
 

Председавајући саставља дневни ред седнице Наставног већа. На дневни ред 
седнице, могу се ставити само она питања која спадају у делокруг рада Наставног 
већа. 

 
Члан 6. 

 
Сазивање Наставног већа се обавезно врши у случајевима утврђеним законом 

и Статутом школе као и онда ако то захтевају више од половине чланова Наставног 
већа. 

Сазивање седнице, врши се оглашавањем на огласној табли школе најмање 
24 сата пре одржавања седнице. Обавештење треба да садржи датум, време и 
место одржавања седнице, као и предлог дневног реда. 

 
III ТОК СЕДНИЦЕ 

 
Члан 7. 

 
Председавајући отвара седницу пошто претходно утврди да постоји кворум за 

рад и одлучивање. 
После отварања седнице председавајући констатује који су чланови одсутни. 

 
Члан 8 

 
Председавајући предлаже дневни ред седнице.По правилу прва тачка дневног 

реда је усвајање записника са предходне седнице Наставног већа. 
 

Члан 9. 
 

Поред предложеног дневног реда, сваки члан Наставног већа може изузетно, 
на образложен захтев, тражити да се у дневни ред седнице уврсти одређено питање 
чије разматрање не трпи одлагање. 

 
Члан 10. 

 
После усвајања дневног реда, прелази се на расправу о поједним тачкама 

утврђеног и усвојеног дневног реда. Пре отварања расправе о појединим тачкама 
дневног реда потребно образложење даје известилац. 

 
 

Члан 11. 
 

Расправа о свакој тачки дневног реда траје док има пријављених чланова 
Наставног већа. Позвана и присутна лица, која нису чланови Наставног већа могу 
дискутовати о питањима због којих су позвана, по одобрењу председавајућег. 

 
Члан 12. 

 
Нико не може говорити на седници пре него што буде тражио и добио реч од 

председавајућег седнице. 
Говорника може опоменути на ред или прекинути у говору само 

председавајући седнице. 
Председедавајући седнице се стара да говорник не буде ометан у свом 

излагању. 
 

Члан 13. 
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Председавајући даје реч говорницима по реду њиховог пријављивања. 
Ако члан Наставног већа или известилац затражи реч да би исправили навод 

који је по њиховом мишљењу нетачно изложен или је дао повода за неспоразум, 
председник ће му дати реч чим заврши излагање онај који је исправку изазвао. У том 
случају говор ради исправке не може трајати дуже од пет минута. 

 
Члан 14. 

 
Члан Наставног већа или позвано лице може говорити само о теми која је на 

дневном реду. 
Ако се говорник удаљи од теме која је на дневном реду, председавајући ће га 

позвати да се држи дневног реда, ако уколико говорник то не испоштује 
председавајући ће му одузети реч. 

 
Члан 15. 

 
Говорник може говорити у расправи по истом питању дневног реда највише 

два пута. Наставно веће може одлучити да се у расправи по истом питању говори 
само једанпут. 

 
Члан 16. 

 
Наставно веће може ограничити време дискусије учесника у расправи. 

 
IV ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦАМА 

 
Члан 17. 

 
Председавајући закључује расправу о поједином питању дневног реда када 

утврди да нема више говорника по том питању. 
Изузетно председавајући може закључити расправу и раније, ако је питање о 

коме се расправља довољно разјашњено тако да се о њему може одлучивати. 
 

Члан 18. 
 

Ако је на дневном реду доношење општег акта, може се одлучити да се најпре 
обави начелна расправа, а потом расправа по појединачним члановима, односно 
тачкама. 

 
Члан 19. 

 
По завршеној расправи о појединим питањима дневног реда, Наставно веће 

доноси одлуку. Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 20. 
 

Ако по одређеном питању дневног реда има више предлога, председавајући 
седнице ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изношени у току 
расправе. 

 
Члан 21. 

 
Гласање је јавно, осим када је законом, Статутом или одлуком Наставног већа 

одређено да се врши тајно гласање. 
 

Члан 22. 
 

Јавно гласање се врши дизањем руку. Гласање дизањем руке врши се тако 
што председавајући позива чланове да се дизањем руке изјасне ко је за усвајање 
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предлога, затим ко је против и најзад ко се уздржао од гласања. 

 
Члан 23. 

 
Ако је гласање тајно, гласање се врши гласачким листићима који морају бити 

једнаке величине, исте боје и облика и оверени печатом Школе. 
Гласање се врши заокруживањем броја испред датог предлога. Гласачки 

листић из кога се не може са сигурношћу утврдити воља гласача се сматра 
неважећим. 

 
Члан 24. 

 
Тајним гласањем руководи председавајући Наставног већа коме у томе 

помажу два члана, која одреди Наставно веће школе. По завршеном гласању врши 
се пребројавање гласова. 

Председавајући седнице на крају објављује резултат гласања. 
 

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА 
 

Члан 25. 
 

О одржавању реда на седници, стара се председавајући Наставног већа. 
Председавајући ће опоменути члана Наставног већа који својим понашењем или 
говором на седници ремети ред или се не предржава овог Пословника. 

Председавајући ће одузети реч члану који својим понашањем нарушава рад 
на седници, ако је претходно на истој седници већ опоменут због нарушавања реда. 

 
Члан 26. 

 
Члан Наставног већа који после одузимања речи наставља да говори, 

нарушава ред или на други начин омета рад или тешко вређа Наставно веће и 
поједине његове чланове, или се служи изразима који нису у складу са 
достојанством Наставног већа, биће удаљен са седнице. 

Удаљење са седнице изриче Наставно веће на предлог председавајућег 
седнице или појединог члана. 

Удаљени члан је дужан одмах по изрицању мере удаљења, напустити 
просторије у којима се одржава седница. 

Члан Наставног већа може бити удаљен само са седнице на којој је нарушио 
ред. 

 

Члан 27. 
 

Ако ред на седници нарушава лице које није члан Наставног већа, председник 
ће то лице опоменути, а ако и после опомене настави са нарушавањем реда, 
удаљиће га са седнице. 

 
Члан 28. 

 
Изрицање мере одузимања речи и удаљења са седнице уноси се у записник 

са седнице Наставног већа. 
 

Члан 29. 
 

Ако се редовним мерама предвиђеним овим Пословником не може одржати 
ред на седници, председавајући може одредити прекид седнице и утврдити време 
наставка седнице. 

 
VI ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 

 
Члан 30. 
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О раду седнице Наставног већа школе води се записник. 
Записник води секретар Школе. 

 
Члан 31. 

 
Записник садржи основне податке о раду седнице, а нарочито: 

 
1. датум, место одржавања и време почетка рада седнице; 
2. имена присутних и одсутних чланова Наставног већа, са назнаком да ли су 

оправдано или неоправдано одсутни, ко и имена других присутних лица; 
3. констатације да постоји потребан кворум за рад; 
4. констатације у вези са усвајањем записника са претходне седнице; 
5. дневни ред седнице; 
6. сажет приказ питања која је Наставно веће разматрало, имена дискутаната и 

предлоге који су они изнели; 
7. изјаву за коју је члан Наставног већа изричито тражио да се унесе у записник и 

друге околности и чињенице за које Наставно веће одлучи да се унесу у 
записник; 

8. резултат гласања: колико је гласало “за”, колико је гласало “против”, и колико 
се уздржало од гласања; 

9. усвојене одлуке о појединим питањима дневног реда и 
10. време закључивања седнице. 

 
Записник потписују председавајући, односно члан Наставног већа који 

председавао седницом и секретар. 
 

Члан 31. 
 

Оригинали записника са седнице Наставног већа, са одговарајућом 
документацијом, чувају се као акта трајне вредности у архиви школе. 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

 
О примени овог Пословника стара се председавајући Наставног већа. 

 
Члан 33. 

 
Тумачење одредаба овог Пословника даје Наставно веће школе. 

 
Члан 34. 

 
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 
 
 

У Лесковцу, Директор школе 
 

22.10.2007.год. Проф. др Жика Стојановић 
 

 

 
 
 

6.15. КОДЕКС  ПРОФЕСИОНАЛНЕ  ЕТИКЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  И  СТУДЕНАТА 
ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЛЕСКОВАЦ 

 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
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одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) наставно 
веће Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 21. 02. 2008. год. 
донело је 

 
КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА ВИСОКЕ 

ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЛЕСКОВАЦ 
 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ 
 

Висока пословна школа, Лесковац (У даљем тексту Школа) очекује од својих 
запослених да обављају све дужности у складу са највишим стандардима пословне 
етике и свим примењивим правним прописима. 

 
Дискриминационо узнемиравање 

 
На радном месту, запосленима није дозвољено ангажовање у било ком виду 
дискриминационог узнемиравања. Ниједан запослени не сме обављати никакву 
активност која је везана за претње, застрашивање или непријатељско понашање. 
Запослени не би требали да користе епитете или омаловажавања која се односе на 
расу, боју коже, религију, пол, национално порекло, године живота, статус ветерана, 
физички недостатак или политички став. Поред тога, запослени не може слати 
другом запосленом, или показивати или додавати на радном месту, никакав писани 
текст или цртеже којима исказује непријатељски став према појединцу или групи, 
због расе, боје коже, религије, пола, националног порекла, година живота, статуса 
ветерана, физичког недостатка или политичког става тог појединца или групе. 

 
Сексуално узнемиравање 

 
У школи је забрањено сексуално узнемиравање. Сексуално узнемиравање се 
дефинише као покушај непожељног сексуалног прилажења, тражење сексуалних 
услуга, или било који други вид непожељног вербалног или физичког понашања које 
изазива непријатељско расположење у радној средини. Школа не прашта сексуално 
узнемиравање, било да га врши неки запослени у школи или запослени ван 
установе. 

 
Заштита животне средине 

 
Школа захтева од својих запослених да се придржавају свих закона, прописа, 
процедура, упутстава и других аката о заштити животне средине који се примењују 
на активност којом се они баве на радном месту. Свако у свом домену сноси 
одговорност за поштовање захтева везаних за заштиту животне средине. Сваки 
запослени појединац је дужан да се упозна са последицама обављања свога посла 
на животну средину и у обавези је да свој посао обавља на начин којим ће заштити 
животну средину. Питања, изражавања забринутости или предлози у погледу 
програма заштитте животне средине упућују се функцији квалитета школе. 

 
Политичке и друге активности 

 
Не дозвољава се коришћење репутације, интереса или имовине школе ради 
пружања подршке некој политичкој партији или политичком покрету. Не дозвољава 
се ни политичка активност на радном месту. Истовремено, школа очекује да 
политичка подршка или чланство запосленог у некој политичкој партији или 
политичком покрету, неће ни у ком смислу имати негативне последице било које 
врсте по ваљани и поштени рад запосленог у школи. 

 
Злоупотреба информација 

 
Политика школе је да третира поверљивим своје документе и информације и 
документе, који се тичу школе, и да забрањује злоупотребу докумената, које су 
стечене за време трајања радног односа. Уколико је запослени упознат са неком 
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информацијом која је поверљиве природе, или ради са поверљивим документима 
или је реч о материјалној информацији која није јавног типа, запослени не сме 
користити такву информацију (или прослеђивати такву информацију – документ у 
усменом облику или у виду копија другом лицу) ради стицања личне добити, 
директно или индиректно, пре него што се таква информација објави у јавности. 
Бављење таквим активностима изложиће запосленог и грађанским и кривичним 
казнама. Поред тога, након прекида радног односа (из било ког разлога), сваки 
запослени мора вратити сва школска документа, књиге и списа. 

 
Однос према интелектуалној својини 

 
Запослени у школи и студенти школе морају поштовати све позитивне законске 
прописе везане за интелектуалну својину а што подразумева забрану сваког вида 
злоупотребе интелектуалне својине. Запослени не смеју да репродукују или копирају 
софтвер који је заштићен ауторским правима, осим у случајевима када се добије 
одговарајуће овлашћење. Неовлашћено копирање компјутерског софтвера може 
довести до стварања значајне материјалне обавезе школе, док се против појединца 
може покренути кривични поступак у случају намерне повреде ауторских права. 
Непостојање обавештења о ауторским правима не мора да значи да аутор не 
полаже ауторска права на дати софтвер, због тога, сваки запослени мора да се 
постара да је сваки софтвер који се користи или у власништву школе или је 
обухваћен лиценцним уговором са школом. 

 
Наступање у правном промету, однос према јавности и средствима 
информисања 

 
Запослени и студенти школе дужни су да сарађују са државним органима и њиховим 
представницима, да извршавају њихове службене налоге и омогућавају увид у своју 
област пословања. Запослени и студенти су обавезни да у јавности и средствима 
информисања штите интегритет и рејтинг школе на начин којим не угрожавају општа 
правна начела и опште усвојена правила пословне културе. 

 
У Школи се у сваком тренутку мора водити прецизна и веродостојна документација, 
а свако фалсификовање школске документације представља озбиљан прекршај. Све 
исплате новца, преноси имовине, пружање услуга и друге трансакције, морају бири 
одобрене у складу са политиком школе. Од свих запослених се захтева да у целости 
открију све релевантне информације и морају да сарађују са интерним и екстерним 
ревизорима, службама безбедности у школи, током процеса ревизије или истраге. 
Запослени треба да користе имовину и опрему школе, укључујући и компјутере и сву 
другу електронску или механичку опрему за преношење порука, само за потребе 
обављања посла. 

 
Општа правила понашања на радном месту 

 
- Забрањено је појединцима да у просторијама школе тргују било каквом робом 

(храна, текстил), што значи да се не може уносити роба за продају у кругу 
школе. 

- У циљу ефикаснијег обављања послова треба избегавати приватне посете у 
току радног времена. Дужину службене посете свести на разумну меру. 

- Да би се радило у пријатном окружењу, дозвољено је оплеменити радни 
простор личним детаљима и увек га одржавати чистим и уредним. 

- Слике, фотографије или остали детаљи који су видно изложени по зидовима 
или осталим деловима намештаја у пословним просторијама морају бити 
уметничког садржаја, или примерени детаљи који нису ван уобичајених 
пословних норми. Садржаји политичког, еротског или другог карактера ван 
уобичајених пословних критеријума доброг укуса, нису дозвољени. 
Не сме се долазити на посао болестан, јер многе болести могу се пренети и 
сарадницима у окружењу. 

 
ПОСЛОВНА КУЛТУРА 
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Добри манири које појединац испољава у свом понашању дефинишу његов однос 
према школи, али и према сарадницима са којима контактира на послу. 

 
Добре пословне манире треба неговати и унутар школе и ван ње, јер управо сваки 
запослени доприноси изградњи успешног имиџа. Стандарди који следе су саставни 
део имиџа школе. Од запослених се очекује да своје понашање и изглед уклопе у тај 
имиџ. Нужно је генерално придржавање прописаних стандарда, а у оквиру њих може 
се изграђивати појединачни стил. 

 
 

Одећа и изглед запослених 
 

Императив  је  у  свакодневном  пословном  облачењу  појединац  буде  руковођен 
начелом умереност, елеганција и уредност. 
Одећа на послу треба да буде чиста и испеглана, једноставна, усклађених боја и 
неупадљива. 

 
Комуникација 

 
Општа правила вербалне комуникације на послу 

 
• Увек користити књижевни језик. 
• Не сме се псовати или говорити сувише тихо или прегласно. 
• Користити речник свима разумљив и избегавати стране речи. 
• Креирати пријатну атмосферу, бити неусиљен и љубазан. 
• Пажљиво, активно слушати саговорника. 
• Никада не прекидати саговорника уколико се држи теме разговора. 
• Млади  први  поздравља  старије,  особе  нижег  службеног  положаја  прве 

поздрављају особу старију по рангу. 
• Онај ко улази у просторију поздравља све присутне у друштву. 
• Не сме се задржавати у ходницима ради разговора са колегама. За то служе 

канцеларије. Осим поздрава и кратке размене информација, не треба 
разговарати у ходнику. Недопустиво је викати, дозивати, гласно се смејати ни 
у ходнику, нити у канцеларији. 

 
 

Комуникација између наставника, сарадника и студената 
 

Поред  општих  правила  вербалне  комуникације  приликом  комуникације  између 
студената и наставника треба се придржавати следећег: 

 
• студенти се ословљавају са колега/колегиница, а наставници са професор 
• разговор са студентима се не сме обављати у ходнику већ у кабинетима, 
• консултације се обављају у за то предвиђеним терминима и просторијама. 

 
Приликом  комуникације  између  наставника  и  сарадника,  поред  општих  правила 
вербалне комуникације, треба се придржавати следећег: 

 
• сарадници се ословљавају са колега/колегиница, 
• наставници се ословљавају са професор, 
• забрањено је беспотребно задржавање у кабинету наставника/сарадника у 

време одржавања консултација, радних састанака или самосталног рада; 
• за  време  одржавања  испита  комуникација  између  наставника  и  сарадника 

треба да се сведе на најнужнију меру. 
 

Правила комуникације за ненаставно особље 
 

Ненаставно   особље   дужно   је   да   се   придржава   општих   правила   вербалне 
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комуникације на послу. Студенти се ословљавају са колега/колегиница, а 
наставници и сарадници са професоре. Забрањено је задржавати 
наставнике/сараднике на ходнику, улазити у кабинете настаника/сарадника у време 
одржавања консултација или радних састанака и комуницирати са 
настаницима/сарадницима у току одржавања испита и наставе. 

 
Телефонска комуникација 

 
Тефонски разговор може бити први или једини утисак саговорника о појединцу и 
школи. Зависно од тога тај утисак може бити позитиван или негативан. 

 
Када телефон завони, слушалицу подигнути накасније након трећег звона. 
Представити се одмах након успостављања везе. Уз своје име навести и назив 
школе. 

 
- Тек након представљања може се прећи на разговор. Не сме се испољавати 

досада или нервоза док се разговара телефоном. 
- Телефонски  разговори  морају  бити  сажети  и  кратки,  јасни  и  прецизни. 

Разговор увек завршити поздравом. 
- Разговор приводи крају онај ко је позван. Ако се телефонска веза прекине 

случајно, поново позива онај ко је први пут звао. 
- Избегавти да се у року радног времена зову пријатељи и рођаци и да се воде 

приватни разговори. 
 

Употреба мобилних телефона 
 

- Мобилни телефони су у суштини веома практични али и несигурни, па их не 
треба користити за разговоре који садрже поверљиве информације 

- Обавезно је да се на настави, седницама и састанцима искључи мобилни 
телефон. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
21. 02.2008.god. Председавајући 

Директор школе 
 
 

 

 

6.16 ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05) Савет 
Високе пословне школе, на својој седници одржаној дана 30.10.2007. год. донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

 
Правилник о раду Библиотеке Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу 
(у даљем тексту Библиотека) регулише пословање библиотеке, услове и начине 
коришћења библиотечког материјала. 

 
Члан 2 

 
Библиотека је посебна радна јединица у оквиру Школе. 
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Члан 3 

 
Библотека је организована и ради према важећим законима и прописима који се 
односе на библиотечку делатност. 

 
Члан 4 

 
За координацију и унапређење делатности Библиотеке надлежно је Наставно веће. 
Наставно веће: 

 
- усваја планове, програме и друга документа; 
- води набавну политику библиотеке; 
- води кадровску политику и стручно усавршавање библиотечких радника; 
- именује, по потреби, радну групу за обављање одређених послова (расходовање, 

избор и процена поклоњеног библиотечког материјала,...) 
- прописује услове коришћења библиотечког материјала. 

 
Члан 5. 

 
Библиотекар има задатак да: 

 
- предлаже Наставном већу планове, програме и друга документа; 
- подстиче и предлаже техничко-технолошка унапређења рада; 
- предлаже набавну политику библиотеке; 
- предлаже кадровску политику и стручно усавршавање библиотечких радника; 
- предлаже  организацију  и  обављање  већих  библиотечких  послова  (ревизија, 

отпис, пресељење...); 
- заступа библиотеку пред органима Школе; 
- разматра представке и предлоге и доноси закључке у вези са радом библиотеке; 
- предлаже, по потреби, радну групу за обављање одређених послова 

(расходовање, избор и процена поклоњеног библиотечког материјала,...) 
- предлаже услове коришћења библиотечког материјала. 

 
Члан 6 

 
Наставно веће пуноважно доноси предлоге и закључке у вези са радом Библиотеке 
ако је присутно више од половине њених чланова. Предлози и закључци се доносе 
већином гласова укупног броја чланова. 

 
Члан 7 

 
Библиотека обаља набавку, пријем, инвентарисање, каталогизовање, класифико- 
вање и све остале делатности везане за библиотечки фонд, као што су нпр. ревизија 
и расходовање, у складу са важећим библиотечким прописима. Тиме библиотека 
ствара предуслов да, уз стално образовање библиотечког особља, обавља на 
оптимални начин основну функцију библиотеке. 

 
Члан 8 

 
Библиотека је депозитна библиотека за публикације и полупубликације, на свим 
медијима, које издаје Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу. 

 
Члан 9 

 
Послове  у  Библиотеци  могу  обављати  само  запослени  који  испуњавају  законом 
одређене услове за то. 

 
II КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 
Члан 10 
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Библиотеку могу да користе стални чланови и привремени корисници. 
Стални чланови Библиотеке могу постати упосленици Школе и студенти. При упису у 
чланство Библиотеке подноси се лична карта на увид. 
Студенти при упису подносе и индекс. Чланство у Библиотеци је бесплатно. 
Привремени корисници су трећа лица (матуранти, студенти других високошколских 
установа, запослени на другим високошколским установама и други). 
Привремени корисници могу да користе библиотечки материјал само у просторијама 
библиотеке. 
Привременим корисницима се може одобрити изношење дела библиотечког 
материјала ради копирања уз овабезу враћања у току истог дана и остављање 
личне карте и индекса у Библиотеци. 

 
Члан 11 

 
Запослени и студенти Школе могу користити фондове других библиотека путем 
међубиблиотечке позајмице. 

 
Члан 12 

 
Из просторија библиотеке се не могу износити приручници, речници и часописи, 
завршни радови осим на копирање када се оставља индекс и лична карта. 
Библиотечка јединица (у даљем тексту БЈ) се при том мора вратити у току истог 
дана. 

 
Члан 13 

 
Свим читаоцима је дозвољено да у библиотеци и читаоници читају публикације, 
рукописе и целокупни библиотечки фонд. 

 
Члан 14 

 
Из Библиотеке студент може истовремено позајмити 3 БЈ са роком враћања од 30 
дана. Књига се може задржати најдуже 45 дана ако се у периоду до 30 дана након 
издавања изврши продужење.Исту књигу студент може поново позајмити након 10 
дана од враћања. Студент коме је издата тема завршног рада (што се потврђује 
овером у индексу) може позајмити и више од 3 БЈ са роком враћања од 90 дана. 
Студенти на специјалистичким студијама могу истовремено позајмити 6 БЈ са роком 
враћања од 90 дана, и при томе остављају индекс, личну карту или други документ у 
Библиотеци. 

 
Члан 15 

 
Наставници и сарадници Школр могу позајмљивати књиге из свих фондова 
Библиотеке без ограничења броја књига. Рок за враћање књиге или продужења је 1 
година. Рок за враћање уџбеника је 30 дана. 

 
Члан 16 

 
Уколико члан Библиотеке задржи књигу дуже од одређеног рока дужан је да плати 
новчану накнаду (утврђује се почетком сваке школске године и јавно публикује) за 
сваки дан који је протекао од истека рока за враћање до дана враћања. 
Библиотека шаље опомене члановима који задрже књигу дуже од рока предвиђеног 
за враћање. Уколико се књига ни после тога не врати, библиотекар предлаже 
директору Школе да спроведе казнене мере. 

 
Члан 17. 

 
Уколико члан Библиотеке поручи БЈ издату на период дужи од 30 дана, Библиотека 
обавештава читаоца о томе, а читалац је дужан да поручену БЈ врати у што краћем 
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року а најдуже за 15 дана од дана обавештавања. БЈ издата на 30 дана а коју поручи 
други читалац се не може продужити. 

 
Члан 18 

 
На књиге купљене за потребе наставника се не односе прописани рокови за 
враћање БЈ. Такве књиге могу непрекидно да стоје код наставника који их је набавио 
док је у радном односу у Школи. Уколико постоји захтев за таквом књигом од другог 
члана библиотеке, наставник је дужан да књигу достави библиотеци на 5-дневно 
коришћење. Такве књиге се обавезно враћају библиотеци при напуштању Школе или 
одласка у пензију. 

 
Члан 19 

 
Приликом позајмљивања БЈ члан библиотеке је дужан да је прегледа, јер у 
супротном одговара за оштећење. При враћању БЈ службеник Библотеке је дужан 
да је прегледа. 

Члан 20 
 

Оштећену или изгубљену књигу члан Библиотеке мора надокнадити истом таквом 
књигом. Уколико то није могуће, члан је дужан да: 
• библиотеци плати троструку тржишну вредност књиге или 
• исплати трошкове набавке нове књиге или 
• набави сличну публикацију одговарајуће вредности по процени Комисије. 

 
Члан 21 

 
Уколико члан не пристане да врати позајмљену БЈ или да надокнади изгубљену или 
оштећену књигу или не плати казну за прекорачење рока за враћање, наплата ће се 
извршити путем суда. Чланство у Библиотеци  овим аутоматски престаје. 

 
Члан 22 

 
Свако подизање личних докумената, потврда и решења (раскид радног односа, 
пензионисање, завршетак студија и сл.) од стране запослених и  студената 
условљено је издавањем Потврде о престанку свих задужења у библиотеци. 

 
Члан 23 

 
Запослени у Библиотеци упознају нове чланове при упису са основним одредбама 
овог Правилника и упућују их на пано „Обавештење о условима коришћења 
Библиотеке Високе пословне школе струковних студија“ (Прилог 1). Овај пано се се 
истиче на видном месту у библиотеци. 
Студентима се при упису у библиотеку предаје „Извод из Правилника о раду 
Библиотеке Високе пословне школе струковних студија“ (Прилог 2). 
У читаоници се истиче пано са „Правилима о раду читаонице“ (Прилог 3). 

 
Члан 24 

 
Овај правилник ступа на снагу осам дана, од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 
 
 

У Лесковцу, Председник Савета 
 

30.10.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 
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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ 
ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ 

 
1. Библиотеку могу да користе стални чланови и привремени корисници. Стални 
чланови Библиотеке могу постати упосленици и студенти Школе. При упису у 
чланство Библиотеке подноси се лична карта на увид. Студенти при упису подносе и 
индекс. Чланство у Библиотеци је бесплатно. 
2. Привремени корисници су трећа лица. Привремени корисници могу да користе 
библиотечки материјал само у просторијама библиотеке. 
3. Из просторија библиотеке се не могу износити приручници, речници и часописи 
осим на копирање, када се оставља индекс и лична карта. Библиотечка јединица се 
при том мора вратити у току истог дана. 
4. Из Библиотеке студент може истовремено позајмити 3 библиотечке јединице са 
роком враћања од 30 дана. Књига се може задржати најдуже 45 дана ако се у 
периоду до 30 дана након издавања изврши продужење. Исту књигу студент може 
поново позајмити након 10 дана од враћања. Студенти Школе могу да задрже 
уџбенике у току једног семестра. 
5. Студент коме је издата тема завршног рада (што се потврђује овером у индексу) 
може позајмити и више од 3 библиотечке јединице са роком враћања од 90 дана. 
6. Суденти на специјалистичким студијама могу истовремено позајмити 6 
библиотечких јединица са роком враћања од 90 дана. 
7. Наставници и сарадници Школе могу позајмљивати књиге из свих фондова 
Библиотеке без ограничења броја књига. Рок за враћање књиге или за продужење је 
1 година. Рок за враћање уџбеника је 30 дана. 
8. Уколико члан Библиотеке задржи књигу дуже од одређеног рока дужан је да плати 
50 динара за сваки дан који је протекао од истека рока за враћање до дана враћања. 
9. Приликом позајмљивања библиотечке јединице члан библиотеке је дужан да је 
прегледа, јер у супротном одговара за оштећење. При враћању библиотечке 
јединице службеник Библотеке је дужан да је прегледа. 
10. Оштећену или изгубљену књигу члан Библиотеке мора надокнадити истом 
таквом књигом. 
Уколико то није могуће, члан је дужан да: 

 
• библиотеци платити троструку тржишну вредност књиге или 
• исплати трошкове набавке нове књиге или 
• набави сличну публикацију одговарајуће вредности по процени Комисије. 

 
11. Уколико члан не пристане да врати позајмљену библиотечку јединицу или да 
надокнади изгубљену или оштећену књигу или не плати казну за прекорачење рока 
за враћање, наплата ће се извршити путем суда. Чланство у Библиотеци овим 
аутоматски престаје. 
12. Свако подизање личних докумената, потврда и решења (раскид радног односа, 
пензионисање, завршетак студија и сл.) од стране запослених и  студената 
условљено је издавањем Потврде о престанку свих задужења у библиотеци. 
13. Уколико члан Библиотеке поручи библиотечку јединицу издату на период дужи од 
30 дана, Библиотека обавештава читаоца о томе, а читалац је дужан да наручену 
библиотечку јединицу врати у што краћем року а најдуже за 15 дана од дана пријема 
обавештења. Библиотечка јединица издата на 30 дана, а коју поручи други читалац, 
не може се продужити. 

 
Директор школе 

др Жика Стојановић, проф 
 

 

 

6.17. ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕДУРАМА И ПРОТОКУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ВЕЗИ СА НАСТАВНИМ ПРОЦЕСОМ И РАДУ СЛУЖБЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
На основу члана 77 Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковцу (у 
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даљем тексту: Школа ), Савет Школе на својој седници одржаној дана 30.10.2007. 
год. донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ПРОЦЕДУРАМА И ПРОТОКУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ВЕЗИ СА НАСТАВНИМ ПРОЦЕСОМ И РАДУ СЛУЖБЕ 
ЗА СТУДЕНТСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником обезбеђује се несметан проток документације у вези са 

читавим наставним процесом у складу са процедурама за обезбеђење квалитета 
прописаним Законом и стандардима за обезбеђење квалитета које је прописао 
Национални савет за високо образовање, а у складу са Правилником о стандардима 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. 

 
Члан 2. 

 
Служба за студентске послове дужна је да води ажурну евиденцију о 

студентима од момента њихове пријаве на конкурс за упис до момента издавања 
дипломе или престанка студија. 

 
Члан 3. 

 
Приликом пријаве на конкурс за упис студенти попуњавају, и достављају Служби за 
студентске послове пријавни лист који садржи следеће податке: 

 
- Назив студијског програма за који конкурише, 
- Назив предмета које жели да полаже на пријемном испиту (кандидат бира два од 

четири понуђена предмета), 
- Страни језик који је учио у претходној школи, 
- Име 
- Име једног од родитеља, 
- Презиме, 
- Јединствени матични број грађана, 
- Место рођења, република односно држава, 
- Датум рођења, 
- Адреса пребивалишта, 
- Број контакт телефона, 
- Назив претходно завршене школе, 
- Степен стручне спреме, 
- Пол. 

 
Уз образац пријаве кандидати достављају сведочанства свих разреда средње 

школе и диплому о положеној матури, извод из матичне књиге рођених и доказ о 
уплати накнаде за полагање пријемног испита. 

 
Члан 4. 

 
Комисија за упис студената врши проверу исправности и комплетности 

поднете документације, након чега целокупну документацију доставља служби за 
студентске послове која је дужна да све горе набројане податке, укључујући 
просечне оцене свих разреда средње школе, унесе што краћем временском периоду 
и обради уз помоћ апликативног софтвера. Након уноса података, Служба за 
студентске послове дужна је да одштампа прелиминарну листу пријављених 
кандидата и записник за извођење пријемног испита, које доставља Комисији за упис 
студената у пет примерака. 

 
Члан 5. 
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По обављеном пријемном испиту, Комисија за упис студената уписује у 
формулар пријаве резултате постигнуте на пријемном испиту и доставља 
формуларе Служби за студентске послове на финалну обраду, тј. унос резултата 
остварених на пријемном испиту. 

 
Члан 6. 

 
Након финалне обраде, Служба за студентске послове штампа јединствену 

ранг–листу пријављених кандидата са укупним бројем бодова остварених по основу 
успеха у средњој школи и на пријемном испиту и објављује је на огласној табли 
Школе и на званичној интернет презентацији Школе. Пет примерака јединствене 
ранг–листе, Служба доставља Комисији за упис студената. 

 
Члан 7. 

 
Након истека рока за подношење жалби на резултате пријемног испита, 

Служба за студентске послове штампа коначну ранг–листу пријављених кандидата и 
објављује је на огласној табли Школе и на званичној интернет презентацији Школе. 
Пет примерака коначне ранг–листе, Служба доставља Комисији за упис студената. 

 
Члан 8. 

 
Током студија, Служба за студентске послове дужна је да у оквиру досијеа 

сваког студента води евиденцију о оверама семестара, упису у наредну годину 
студија, пријављеним испитима, резултатима испита, обављеној стручној пракси, 
завршном раду, признатим испитима који су положени на другој високошколској 
установи и остале податке релевантне за статус студената (мировање права, 
престанак статуса студента ....). 

 
Члан 9. 

 
Служба за студентске послове дужна је да води евиденцију о студентима који 

нису испунили законом прописане услове за наставак студија на терет буџета 
Републике Србије. Служба је дужна да изврши рангирање самофинансирајућих 
студената који су остварили 60 ЕСПБ бодова на бази просечне оцене како би се 
извршило њихово превођење у статус студената који се финансирају на терет 
буџета Републике Србије, у складу са Законом о високом образовању. 

 
Члан 10. 

 
Служба за студентске послове оверава семестар студенту на основу 

попуњеног семестралног листа и потписа предметних наставника у индексу којим се 
потврђује да је студент редовно похађао наставу на свим предметима. 

 
Члан 11. 

 
Служба води евиденцију о пријављеним испитима на бази испитне пријаве. 

Служба је дужна да најкасније у року од 2 радна дана пре одржавања испита објави 
записник пријављених кандидата на огласној табли Школе и званичној интернет 
презентацији Школе. 

 
Члан 12. 

 
Служба је дужна да записник достави предметном наставнику у року од једног 

радног дана пре почетка испита. 
 

Члан 13. 
 

Након одржаног испита, предметни наставник попуњава записник и предаје га 
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у року од два радна дана од дана одржавања испита (ако се испит одржава усмено), 
односно у року од четири радна дана од дана одржавања испита (ако се испит 
одржава писмено). 

 
Члан 14. 

 
Служба за студентске послове дужна је да на бази достављеног записника 

предметног наставника унесе резултате испита у матичну евиденцију студената и 
сравна статистичке податке о успеху студената. Податке о резултату испита Служба 
је дужна да објави на огласној табли Школе и званичној  интернет  презентацији 
Школе у року од два радна дана од дана достављања записника са испита. 

 
Члан 15. 

 
Након сваког испитног рока, а најкасније у року од 10 дана од дана завршетка 

испитног рока Служба за студентске послове дужна је да састави статистички 
извештај о резултатима испита по предметима и предметним наставницима 
(проценат пролазности, просечна оцена и други релевантни подаци) и да га достави 
Наставном већу Школе. 

 
Члан 16. 

 
Служба за студентске послове води евиденцију о напредовању студената и 

упису у наредну годину студија на бази попуњених семестралних листова и матичне 
евиденције о положеним испитима и броју стечених ЕСПБ бодова. 

 
Члан 17. 

 
Служба за студентске послове води евиденцију о стручној пракси на бази 

података добијених од стручног сарадника за стручну праксу који се односе на 
установу у којој се обавља стручна пракса, датум почетка обављања стручне праксе 
и ментора стручне праксе у предузећу–установи. 

 
Члан 18. 

 
Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да студенту изда упут за стручну 

праксу и да, у сталном контакту са менторима стручне праксе у предузећима, води 
евиденцију о редовном похађању стручне праксе. 

 
Члан 19. 

 
По обављеној стручној пракси студент је дужан да достави дневник стручне 

праксе стручном сараднику за стручну праксу, који ове дневнике доставља 
наставницима – координаторима стручне праксе који су дужни да оцене обављену 
стручну праксу оценом од 5 до 10 на бази садржаја дневника стручне праксе, 
информација о редовном похађању стручне праксе и оцене стручног сарадника за 
стручну праксу на основу прибављеног мишљења ментора стручне праксе. 

 
Члан 20. 

 
Наставник–координатор стручне праксе уписује оцену стручне праксе у 

индекс. Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да чува достављене дневнике 
стручне праксе у року од две године. 

 
Члан 21. 

 
Служба за студентске послове води евиденцију о завршном испиту на бази 

Обрасца за издавање теме завршног рада са записником о успеху на завршном 
испиту који је оверен од стране чланова Комисије за полагање завршног испита. 

125  



Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
 

Члан 22. 
 

Служба за студентске послове прима захтеве студената за признавање испита 
положених на другим високошколским установама. Уз захтев за признавање испита 
студент је дужан да приложи уверење о положеним испитима на другој 
високошколској установи, наставни план и програм предмета чије се признавање 
захтева и доказ о уплати накнаде за признавање испита. 

 
Члан 23. 

 
Комплетну документацију из члана 22. овог Правилника служба за студентске 

послове доставља Комисији за признавање испита нострификацију и еквиваленцију( 
у даљем тексту: Комисија). Комисија је дужна да у року од 15 дана обради приспеле 
захтеве за признавање испита. Захтев за признавање испита Комисија може решити 
позитивно или негативно. Комплетну документацију са одлуком о признавању или 
непризнавању испита Комисија доставља Служби за студентске послове. 

 
Члан 24. 

 
Након пријема одлуке Комисије, служба за студенстке послове уписује податке 

о признатим испитима у матичну евиденцију студента и издаје Уверење о признатим 
испитима са потписом овлашћеног лица. 

 
Члан 25. 

 
Приликом издавања Уверења о положеном завршном испиту као и приликом 

уручивања диплома свршеним студентима спроводи се анкета за свршене студенте 
чије је резултате дужна да обради Служба за студентске послове и да о  томе 
достави извештај Наставном већу два пута годишње. 

 
Члан 26. 

 
Приликом подношења доказа о уплати школарине као и доказа о уплати за 

све услуге које се не сматрају редовним услугама Школе, у складу са Статутом и 
Правилима студија, Служба за студентске послове и Служба рачуноводства дужне 
су да провере веродостојност свих доказа о уплати. 

 
Члан 27. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 
 
 

У Лесковцу, Председник Савета 
 

30.10.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 
 
 

6.18. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА УСЛУГА РАЧУНАРСКОГ 
ЦЕНТРА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 
ЛЕСКОВЦУ 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА УСЛУГА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА ВИСОКЕ 

ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ 
 

Овим правилником регулисани су услови за коришћење рачунарског центра Високе 
пословне школе струковних студија у Лесковцу. 
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1. Рачунарски центар могу да користе упосленици и студенти Школе уз обавезну 
идентификацију (лична карта или индекс). 

2. Референт за послове одржавања информационог система дужан је да пружи 
неопходну стручну помоћ при коришћењу услуга рачунарског центра и да се 
стара о употреби рачунара и друге опреме рачунарског центра у складу са 
условима коришћења рачунарског центра. 

3. Рачунарски центар могу користити и привремени корисници по одобрењу 
директора школе. 

4. Из просторија рачунарског центра не може се износити рачунарска, 
комуникациона или друга опрема. 

5. Опрема рачунарског центра користи се строго наменски у сврху стручног 
усавршавања или приступа литератури у електронској форми. 

6. Опрема рачунарског центра не сме се користити у комерцијалне сврхе и за 
стицање било какве личне користи. 

7. Забрањено је скенирање, фотокопирање и умножавање у било којој форми 
(укључујући и електронску) материјала са заштићеним ауторским правима. 

8. Забрањено је задржавање у рачунарском центру дуже него што је то 
неопходно, ненаменска употреба као и употреба рачунарске и друге опреме за 
нелегално прибављање софтвера, литературе и других садржаја са 
заштићеним ауторским правима. 

9. Забрањено је инсталирање игара, злонамерног софтвера  (рачунарских 
вируса) или осталог софтвера без одговарајуће лиценце на рачунарима у 
рачунарском центру. 

10 . Забрањено је коришћење опреме рачунарског центра у сврху фалсификовања 
јавних исправа, банкнота и сл. 

11 . Забрањено је коришћење опреме рачунарског центра за умножавање дискова 
са софтвером, аудио и видео или мултимедијалним садржајем чија су 
ауторска права заштићена. 

12 . Студенту који користи рачунарски центар супротно овим правилима биће 
ускраћена могућност коришћена рачунарског центра. 

13 . Студент који намерно или случајно оштети рачунар или другу рачунарску и 
комуникациону опрему у рачунарском центру мора надокнадити насталу 
штету, у складу са записником комисије о насталој штети. 

14 . Уколико студент не пристане да надокнади насталу штету, наплата ће се 
извршити путем суда. 

 
 

У Лесковцу, Председник Савета 
 

30.10.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 
 
 

6.19. ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА 
НАСТАВНИКА И КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

 
 

На основу члана 77 Статута Високе пословне школе струковних Студија у Лесковцу 
(у даљем тексту: Школа) а у вези са чл. 63. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05) Наставно веће на седници одржаној21.02..2007 
године, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником уређују се начин и поступак студентског вредновања педагошког 
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рада наставника и сарадника Школе и квалитета установе. 

 
Члан 2. 

 
Основни циљ студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника 
Школе и квалитета установе (у даљем тексту: студентско вредновање) јесте 
формирање мишљења студената о педагошком раду наставника и сарадника, које 
се узима у обзир приликом утврђивања оцене о резултатима педагошког рада 
наставника и сарадника у поступку избора у звање наставника и сарадника, као и 
формирање мишљења студената о квалитету Школе на бази ставова који се односе 
на све области које су предмет самовредновања Школе. 
Резултати студентског вредновања користе се и за редовно праћење и контролу 
квалитета наставног процеса и квалитета установе, као део стратегије обезбеђења 
квалитета Школе. 

 
Члан 3. 

 
Поступак студентског вредновања спроводи се за све наставнике и сараднике који 
изводе наставу на свим студијским програмима. 
Услове и средства за финансирање, организовање и спровођење поступка 
студентског вредновања из члана 1. овог правилника обезбеђује Школа. 

 
Члан 4. 

 
Организовање и спровођење поступка студентског вредновања спроводи Комисија 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, у складу са Статутом 
школе. 
Број чланова, њихова структура, делокруг и начин рада комисије, као и друга питања 
од значаја за рад Комисије ближе су уређени Статутом Школе. 

 
Члан 5. 

 
Студентско вредновање спроводи се путем писмених упитника са понуђеним 
ставовима који су предмет вредновања, на обрасцима који су саставни део овог 
правилника (Образац У–1 и Образац У–2). 

 
Члан 6. 

 
Студентско вредновање спроводи се сваке године, крајем семестра у коме се 
окончава настава из датог предмета. 
Студенти вреднују педагошки рад сваког наставника и сарадника за сваки предмет 
посебно и квалитет установе у целини. 
Приликом студентског вредновања обавезно је присуство предметног 
наставника/сарадника. 

 
Члан 7. 

 
Након спроведеног поступка студентског вредновања, Комисија из члана 4. овог 
правилника oбрађује податке, анализира их и припрема извештај о резултатима 
студентског вредновања, обезбеђујући присуство предметних наставника и 
представника студената током обраде података. 

 
Члан 8. 

 
Извештај о резултатима студентског вредновања наставника и сарадника се састоји 
из општег и посебног дела. 
У општем делу уносе се општи подаци везани за организовање и спровођење 
поступка студентског вредновања, и то: 
- ко је одговоран за организацију и спровођење поступка студентског вредновања; 
- време када је извршено студентско вредновање; 
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- број наставника чији рад је вреднован, са укупним бројем предмета; 
- број наставника са датог студијског програма чији рад није вреднован и разлози 

за то; 
- друге  релевантне  информације  у  вези  са  спровођењем  поступка  студентског 

вредновања. 
 

Посебан део извештаја чини статистички приказ појединачних извештаја за сваког 
наставника и за сваки предмет тог наставника чији се педагошки рад вредновао. 
Индивидуални статистички извештај о вредновању педагошког рада наставника и 
сарадника сачињава се тако што се у извештај уносе подаци о наставнику, 
студијском програму и предмету као и броју студената који су учествовали у 
вредновању наставника/сарадника и укупном броју студената. Након тога се уноси 
просечна оцена за сваку тврдњу из упитника по одговарајућим областима, на бази 
чега се израчунава укупна просечна оцена. 

 
Извештај о резултатима студентског вредновања установе се састоји из општег и 
посебног дела. 
У општем делу уносе се општи подаци везани за организовање и спровођење 
поступка студентског вредновања, и то: 
- ко је одговоран за организацију и спровођење поступка студентског вредновања; 
- време када је извршено студентско вредновање; 
- број студената који су учествовали у вредновању установе; 
- друге  релевантне  информације  у  вези  са  спровођењем  поступка  студентског 

вредновања. 
 

Посебан део извештаја чини приказ просечних оцена за сваку тврдњу из упитника по 
одговарајућим областима, на бази чега се израчунава укупна просечна оцена за 
установу. 

 
Члан 9. 

 
На крају извештаја о студентском вредновању наставника/сарадника даје се преглед 
укупне просечне оцене сваког наставника/сарадника чији педагошки рад је 
вреднован од стране студената. 
Оцена из става 1. овог члана изражава мишљење студената о педагошком раду 
наставника/сарадника које се узима у обзир за утврђивање оцене о резултатима 
педагошког рада наставника/сарадника приликом избора у звање. 
Сваки наставник/сарадник добија све извештаје о студентском вредновању свога 
рада. 

 
Члан 10. 

 
Извештаји о резултатима студентског вредновања достављају се Наставном већу 
Школе на разматрање и усвајање. 
Наставно веће не усваја извештај само уколико установи да су током спровођења 
поступка студенског вредновања начињени озбиљни методолошки пропусти. 

 
Члан 11. 

 
Извештаји из члана 10. овог правилника и целокупна документација о спроведеном 
поступку студентског вредновања обезбеђују се и чувају на Школи, на начин 
прописан општим актом Школе. 
Документа из става 1. овог члана Школа обезбеђује и у електронској форми. 

 
Члан 12. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 
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У Лесковцу  21. 02.2008.год.  

НАСТАВНО ВЕЋЕ, 
Председавајући 

 
 

 
 

6.20. ПРАВИЛНИК О ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА И НАПРЕДОВАЊУ 
НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА 

 
На основу члана 77 Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац ( у 
даљем тексту: Школа) Савет Школе, на својој седници одржаној дана 30.10.2007. 
год. донео је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА И НАПРЕДОВАЊУ НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА 

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником се уређује поступак запошљавања и напредовања 
ненаставних радника школе. 

 
II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 2. 

 
У складу са чланом 74 Закона о виском образовању, на запошљавање, права, 

обавезе и одговорности запосленог, примењује се Закон о раду (у даљем тексту: 
Закон). 

 
Члан 3. 

 
Радни однос у Школи може да засније лице, које испуњава опште услове из 

Закона, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Високе пословне школе струковних студија Лесковац. 

 
Члан 4. 

 
Радни однос се заснива потписивањем уговора о раду. 

 
Члан 5. 

 
Уговор о раду закључују запослени и директор Школе. 
Уговор се сматра закљученим када га потпишу запослени и директор Школе. 

 
Члан 6. 

 
Уговор о раду може да се закључи на неодређено и одређено време. 

Радни однос може да се заснује са пуним радним временом и непуним радним 
временом.Радни однос на одређено време може засновати и лице без радног 
искуства,као приправник.Приправнички стаж за лица која имају до шестог степена 
стручности траје шест месеци,а онима са седмим степеном ,годину дана. 

 
Члан 7. 

 
Запослени који заснују радни однос са непуним радним временом има сва 
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права из радног односа, сразмерно времену проведену на раду. 

 
Члан 8. 

 
Запослени остварује права и обавезе из радног односа, даном ступања на 

рад. Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним у уговору о раду, сматра се да 
није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих 
разога. 

 
III ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 9. 

 
Радни однос запосленог престаје: 

 
- истеком рока из уговора о раду 
- када запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа 

осигурања 
- споразумом између запосленог и директора Школе 
- отказом уговора о раду од стране директора Школе или запосленог 
- смрћу запосленог 
- у другим случајевима утврђеним законом. 

 
IV НАПРЕДОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 10. 

 
Запослени имају праву, да у току трајања радног односа напредују у оквиру 

Школе. 
 

Члан 11. 
 

Напредовање могу остварити сви запослени из реда не наставног особља 
Школе под једнаким условима. 

Члан 12. 
 

Запослени који у току трајања запослења стекне виши степен образовања 
може бити распоређен на одговарајуће радно месту у складу са стеченим нивоом 
стручности, у колико је одговарајуче радно место предвиђено у Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова, и у колико је оно не попуњено. 

 
Члан 13. 

 
Запослени има право, а у складу са позитивним прописима и општим актима 

Школе, да буде награђен за изузетне доприносе у раду на повереним пословима. 
Одлуку о награђивању доноси директор Школе, непосредно или на предлог 

непосредног руководиоца запосленог. 
 

Члан 14. 
 

На сва права и обавезе запосленог који нису наведени у овом правилнику, 
непосредно се примењују позитивни прописи. 

 
Члан 15. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 
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У Лесковцу, Председник Савета 
 

30.10.2007.год. Проф. Мирослава Стојановић 
 
 

6.21. ПРАВИЛНИК О РАДУ 
 
 

На основу члана 77. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац и 
одредаба Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 76/05) Савет Високе 
пословне школе, на својој седници одржаној дана 27.12.2007. год. донео је 

 
П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ 
(пречишћен текст) 

 
 

I OСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником, у складу са законом, уређују се права, обавезе и 
одговорности запослених у Високој пословној школи струковних студија Лесковац (у 
даљем тексту: Школа). 

 
Члан 2. 

 
На права, обавезе и одговорности запослених, које нису уређенe овим 

правилником, примењују се одговарајуће одредбе закона, Посебног колективног 
уговора за високо и више образовање и других позитивних прописа. 

 
II РАДНО ВРЕМЕ 

 
Члан 3. 

 
Радно време запослених износи 40 часова у радној недељи (пуно радно 

време). У складу са Законом о раду, радно веме неможе бити караће од 36 часова 
недељно. 

 
Распоред часова наставног рада наставника у оквиру радне седмиђце, 

одређује се Планом наставних активности и распоредом за школску годину, с тим 
што наставник има најмање 6, а највше 12 часова наставе недељно у оквиру 
четрдесето часовне радне недеље. 

 
III ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 
1.годишњи одмор 

 
Члан 4. 

 
Запослени у установи користе годишњи одмор за време семестралног 

распуста. 
 
 
 

Члан 5. 
 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 
дана увећава : 
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1. по основу доприноса на раду: 2 или 3 радна дана 
2. по основу услова рада : од 1 до 4 радна дана 
3. по основу радног искуства: 
- за сваке навршене три године радног искуства - 1 радни дан 
4. по основу стручне спреме: 
- за обављање послова за које се тражи 
од I до III степена стручне спреме 1 радни дан 
- за обављање послова за које се тражи 
од IV  до VI степена стручне спреме 2 радна дана 
- за обављање послова за које се тражи 
од VII до VIII степена стручне спреме 3 радна дана 
5. по основу других критеријума: 
- раднику инвалиду, самохраном родитељу са 
дететом до 18 година живота, родитељу 
са двоје или више деце до 18 година живота, 
раднику који у свом домаћинству издржава дете које 
има сметње у психофизичком раду, 
- раднику млађем од 18 година, раднику са преко 
30 година пензијског стажа или са преко 55 година 
живота и радници са преко 25 година пензијског 
стажа или са преко 50 година живота- 4 радна дана. 

 
Члан 6. 

 
 

Годишњи одмор запосленог не може да траје дуже од 35 радних дана  у 
години. 

 
2.плаћено одсуство 

 
Члан 7. 

 
Запослени има право, у току календарске године на одсуство са рада уз 

накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном трајању до 7 радних дана у следећим 
случајевима: 

 
1. склапања брака - 7 радних дана; 
2. порођајa супруге- 5 радних дана; 

 
3. теже болести члана уже породице- 5 радних дана; 
4. заштите и отклањања штетних последица 

у домаћинству проузрокованих елементарном 
непогодом- 5 радна дана; 

5. селидбe сопственог домаћинства на 
подручју истог места рада- 2 радна дана; 

6. селидбe сопственог домаћинства из 
једног у друго насељено место- 3 радна дана; 

7. полагање стручног или другог испита у 
зависности колико траје - од 1 до 5 радних дана; 

8. учествовање на синдикалним сусретима, 
семинарима, образовању за синдикалне 

активности, стручним екскурзијама и сл - 7 радних дана. 
 

Поред права на одсуство из става 1. овог члана, запослени има право на 
плаћено одсуство и у следећим случајевима: 

 
1. смрти члана уже породице- 5 радних дана; 
2. добровољног давања крви: 

изузимајући дан давања крви - 2 радна дана; 
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3. коришћење организованог рекреативног 

одмора у циљу превенције радне 
инвалидности- 7 радних дана. 

 
 

3. неплаћено одсуство 
 

Члан 8. 
 

На предлог Наставног већа, Школа је дужна  да запосленом омогући право на 
неплаћено одсуство у случајевима: 

1. дошколовавања – од 30 дана до три године; 
2. израде магистарског рада – до 6 месеци; 
3. учешћа у научноистраживачком пројекту –  до окончања пројекта; 
4. израде докторске дисертације – до годину дана. 

 
Запослени може, на лични захтев, користити неплаћено одсуство за лечење 

члана уже породице ван места боравка или у иностранству. 
Запосленом који користи неплаћено одсуство, мирују права и обавезе из радног 
односа. 

 
IV ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛА ПРИМАЊА 

 

1. висина основице  
Члан 9. 

 

Зараде, односно плате се утврђују на основу основице за обрачун плата, 
коефицијента, са којим се множи основица, додатака на зараду, односно плату и 
обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плата, у складу са законом. 

Зарада, односно плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на 
раду. 

 

Члан 10. 
 

Зарада, односно плата запосленог може да се увећа и по основу сопствених 
прихода које оствари установа у складу са законом. 

 
2. Зарада за обављени рад и време проведено на раду 

 
Члан 11. 

 
Основна зарада, односно плата,одређује се на основу услова утврђених 

Правилником о систематизацији радних места, потребних за рад на пословима за 
које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на раду. 
Радни  учинак  утврђује  се  на  основу квалитета и  обима  обављеног посла  као и 
односа запосленог према радним обавезама. 

Зарада сарадника у настави ангажованих по основу члана71 Закона о високом 
образовању,обрачунава се сагласно накнади коју исплаћује Национална служба 
запошљавања, приправницима у оквиру радног ангажовања приправника. У 
наведеној накнади,укључена су и сва остала примања по основу Посебног 
колективног уговора за високо образовање и општим актима Школе. Зарада 
приправника обрачунава се у износу од 80% зараде коју би приправник зарађивао 
упуном износу на пословима на којима ради. 

 
Члан 12. 

 
 

Запослени има право на увећану зараду, односно плату: 
1. за рад на дан празника који је нерадни дан - 110% од основице; 
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2. за рад ноћу и рад у сменама ако такав рад 

није вреднован при утврђивању основне 
зараде - 26% од основице; 

3. за прековремени рад- 26% од основице; 
4. по основу времена на раду за сваку пуну 

годину рада остварену у радном односу - 0,4% од основице. 
 

Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде, односно плате, по више 
основа, зарада се увећава процентом добијеним сабирањем процената увећања по 
свим основама. 

 
Основицу за утврђивање увећане зарада, односно плата из става 1. овог 

члана представља зарада, односно плата запосленог за остварени рад и време 
проведено на раду. 

 
Члан 13. 

 
 

Школа може, од остварених прихода који нису јавни приходи у смислу Закона 
о јавним приходима и јавним расходима, запосленима повећати зараде до висине 
остварених прихода, а највише до 30 % по запосленом. 

 
Члан 13.a 

 
Упошљеници школе који учествују у изради пројеката и студија, научниих и 

стручних радова, остварују права у складу са Критеријумима за исплату ауторских 
хонорара за израду и реализацију пројеката и студија, научних и стручних радова. 

Критеријумима за исплату хонорара за израду и реализацију пројеката и 
студија, научних и стручних радова представљаљу саставни део овог правилника. 

 
3.Накнада зарада,односно плата 

 
 

Члан 14. 
 

Запослени има право на накнаду зараде, односно плате, у висини просечне 
зараде, односно плате у претходна три месеца, у следећим случајевима: 

 
1. стручног усавршавања; 
2. присуствовања седницама државних органа, органа управе и локалне 

самоуправе, органа удружења послодаваца, привредне коморе, органа управљања 
код послодавца, органа синдиката у својству члана; 

3. учешћа на научним скуповима, симпозијумима, конгресима, семинарима; 
4. давања органа у хуманитарне сврхе. 

 
Члан 15. 

 
Запослени има право на накнаду зараде, односно плате за време 

одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана и то: 
 

1. у висини од 65% просечне зараде у претходна три месеца пре месеца у 
којем је наступила привремена спреченост за рад; 

2. у висини 100% просечне зараде у претходна три месеца, пре месеца у којем 
је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована 
повредом на раду или професионалном болешћу. 

 
 

4.накнада трошкова 
 

Члан 16. 
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Запослени има право на накнаду трошкова, и то: 
 

1. за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном 
саобраћају; 

2. за време проведено на службеном путу у земљи; 
3. за време проведено на службеном путу у иностранству у висини утврђеној 

посебним прописима. 
 

Накнада трошкова из става 1. тачка 2. овог члана исплаћује се запосленом за 
трошкове превоза у пуном износу, за износ хотелског рачуна за ноћење и дневнице у 
износу од 5% од просечне зараде у Републици за време проведено на службеном 
путу дуже од 12 часова. За време проведено на службеном путу дуже од 8 часова а 
краће од 12 часова припада накнада у износу од 50% од дневнице. 

 
 

5. друга примања 
 

Члан 17. 
 

Школа је дужна да исплати: 
 

1. запосленом отпремнину при одласку у пензију у висини три просечне 
зараде, односно плате запосленог у моменту исплате; 

2. запосленом накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже 
породице, односно, члановима уже породице у случају смрти запосленог у висини 
трошкова који признаје Фонд пензијско-инвалидског осигурања; 

3. запосленом накнаду штете због повреде на раду или професионалног 
обољења у висини разлике зараде, односно плате односно накнаде коју остварује на 
основу овог уговора и зараде, односно плате коју би остварио да ради; 

4. деци запосленог, старости до 11 година живота за поклон за Нову годину у 
вредности неопорезованог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез 
на доходак грађана; 

5. запосленој жени да обезбеди поклон или новчани износ за Дан жена у 
вредности – износу до неопорезованог износа који је предвиђен законом којим се 
уређује порез на доходак грађана; 

6. за запосленог премију за колективно осигурање од последица незгода и 
колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција; 

7. јубиларну награду; 
8. запосленом солидарну помоћ у случају: 
- настанка трајне тешке инвалидности у висини две просечне зараде у 

Републици; 
- привремене спречености за рад дуже од три месеца у висини једне 

просечне зараде у Републици; 
- набавке медицинских помагала, хируршких интервенција и набавке лекова 

ван позитивне здраствене листе а највише у висини једне просечне зараде у 
Републици  у току једне календарске године. 

 
Јубиларна награда из става 1. тачка 7. овог члана исплаћује се запосленом у години 

када наврши 10, 20 или 30 година радног стажа, у износу: 
 

- за 10 година рада ....................................50% просечне зараде; 
- за 20 година рада...................................једна просечна зарада; 
- за 30 година рада............................једна и по просечна зарада. 

 
Просечна зарада, односно плата из става 2. овог члана  је зарада, односно, плата по 
запосленом остварена у установи у претходном месецу. 
Школа  може  запосленом,  који  је  дао  посебни  допринос  развоју  и  раду  школе, 
исплатити новчану награду, приликом свечаности школе или града. 
Новчана накграда се израчунава по истој методологији као и јубиларна награда из 
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става 2. овог члана. 
Наведена награда неможе бити исплаћена раднику који у тој години добија јубиларну 
награду. 
Одлуку о овој награди доноси Савет школе на предлог директора школе. 

 
Члан 18. 

 
Школа је дужна да запосленом накнади штету због повреде на раду или 

професионалног обољења, на начин и у висини утврђеној општим актом. 
 
 

V БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 19. 
 

Запослени има право на безбедност и здравље на раду у складу са законом, 
Колективним уговором и другим општим актима којима се уређују безбедност и 
здравље на раду у Школи. 

 
 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радним 
процесима, а нису у радном односу у Школи, као и лица која се затекну у радној 
околини Школе. 

 
Члан 20. 

 
Школа је дужна да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 
Школа је дужна да организује рад тако да обезбеди заштиту живота и здравља а 
ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са 
радом, имајући у виду посебну заштиту студената, инвалида, заштиту запослених са 
здравственим сметњама и заштиту материнства. 

Школа је у обавези да осигура запослене за случај смрти или губитка радне 
способности. 

 
Члан 21. 

 
Школа је дужна да запосленом пружи обавештења о условима рада, о 

правима и обавезама које произилазе из прописа о безбедности и заштити здравља 
на раду, да утврди програм оспособљавања запослених и обезбеди оспособљавање 
запослених за безбедан и здрав рад као и да обезбеди запосленима коришћење 
средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

 
Члан 22. 

 
Школа је дужна да приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди 

превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених и да заустави сваку 
врсту рада који представља непосредну опасност за живот и здравље запосленог. 

 
 

Члан 23. 
 

Сваки запослени радник, дужан је да брине о заштити и здрављу запослених 
запослених и других лица, као и да обавести директора Школе о свакој врсти 
потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 

 
 

Члан 24. 
 

Запослени има право и обавезу, да се пре почетка рада упозна са мерама 
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безбедности и здравља на раду на пословима на којима ради, као и да се 
оспособљава за њихово спровођење. 

Запослени има право да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по 
живот и здравље због тога што нису примењене прописане мере за безбедност и 
здравље на радном месту на коме ради, као и у другим случајевима утврђеним 
Законом о безбедности и здравља на раду. 

 
Члан 25. 

 
Запослени у Школи бирају свог представника за безбедност и здравље на 

раду на предлог репрезентативног синдиката. 
Представник запаслених из става 1. овог члана има право да учествује у 

разматрању свих питања која се односе на безбедност и здравље на раду, а дужан 
је да најмање једном годишње достави запосленима и синдикату извештај о стању и 
предузетим мерама у области безбедности и здравља на раду у Школи. 

 
VI. ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА 

Члан 26. 

У случају евентуалног спора између Школе и запосленог, поводом 
појединачних права и интереса Школа и запослени, спорна питања могу да реше 
споразумно. 

Спорна питања решава арбитар, кога споразумно одређују Школа и 
запослени. 
Предлог за решавање спорног питања у писаној форми могу поднети и Школа и 
запослени, у року од три дана од дана достављања решења запосленом. Одлука 
арбитра је коначна и обавезује стране у спору и Школу и запосленог. 

 
Члан 27. 

 
Спорна питања поводом отказа уговора о раду или исплате минималне зараде 

Школа и запослени моry решавати у поступку утврђеним законом. 
 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о раду 
бр. 214/07 од 04.05.2007.године. 

 
Члан 29. 

 
Овај правилник престаје да важи даном ступања на снагу Појединачног 

колективног уговора за  Школу. 
 

Члан 30. 
 

Овај правилник ступа на санагу осмог дана од дана  објављивања на огласној 
табли Школе. 

 
KРИТЕРИЈУМИ 

за исплату хонорара за израду и реализацију пројеката и студија, научних и 
стручних радова 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
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Овим критеријумима регулише се исплата ауторских хонорара упосленицима Високе 
пословне школе струковних студија у Лесковцу за израду и реализацију пројекета 
пројеката и студија, научних и стручних радова. 

 
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

 
Члан 2. 

 
Руководиоце пројеката и студија бира и разрешава директор школе. 

 
Члан 3. 

 
Руководилац пројекта предлаже пројектни тим састављен од упосленика школе који 
су дужни да писаном изјавом потврде руководиоцу учешће у пројекту. Узимајући у 
обзир поменуте изјаве, руководилац формира пројектни тим и, по потреби, ангажује 
и друга стручна лица која нису упосленици школе. 

 
Члан 4. 

 
Права и обавезе учесника у пројектном тиму утврђују се колективним или 
појединачним уговорима. 

 
УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 

 
Члан 5. 

Наставници и сарадници школе обавезни су да у склопу свог стручног 
усавршавања пишу и излажу научне и стручне радове на домаћим и међународним 
научним и стручним скуповима, конференцијама и симпозијумима или да објављују 
радове у часописима међународног и националног значаја, као и у осталим научним 
и стручним часописима. Они ову обавезу могу регулисати самостално или 
организовано преко Школе. 

 
Члан 6. 

 
Када се Школа јавља у улози организатора или суорганизатора, издавача или 

суиздавача научног или стручног часописа или зборника радова, или када је позив за 
учешће на неком научном или стручном скупу из чл. 5 упућен Школи као институцији, 
Школа одређује два организатора из реда професора и једног координатора из реда 
упосленика Школе. 

 
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 
Члан 7. 

 
Руководилац пројекта утврђује накнаде члановима пројектног тима за послове 

на пројекту у висини од најмање 5% од процењене вредности пројекта. Поменути 
износ руководилац  расподељује члановима тима сходно њиховом ангажовању и 
учинку, а у складу са колективним или појединачним уговорима о ауторском делу. 
Поред тога, руководилац пројекта процењује материјалне трошкове који настају у 
вези са израдом пројекта и обезбеђује њихово делимично или потпуно рефундирање 
Школи. 

 
Члан 7.А 

 
- Руководиоцу студија додаје се коефицијент 6 (шест). 
- Помоћницима студија које именује руководилац додаје се кофеицијент 5 (пет) 
- Осталим учесницима студија додаје се коефицијент од 0,1 (нула,један) до 4 

(четири) у зависности од ангажовања и резултата који процењује руководилац 
студија и помоћници. 
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- Вредност коефицијента предлаже руководилац студија а одобрава директор 

школе. 
 

Члан 8. 
 

Исплата ауторских хонорара за научне и стручне радове вршиће се на бази 
следећих критеријума: 

 
– значај скупа (међународни, домаћи ...), 
– значај часописа или зборника радова (часопис од међународног или 

националног значаја, зборници радова и остали научни и стручни часописи), 
– врста рада (научни, стручни ...), 
– број аутора (исплата се врши само аутору и првом коаутору), 
– изборно звање аутора (професор, предавач, наставник страног језика, 

сарадник) 
– јавна  презентација  радова  (на  основу  извештаја  организатора  скупа  и 

објављеног зборника радова). 
 

Члан 9. 
 

На бази критеријума из чл. 8 утврђују се следећи коефицијенти за расподелу: 
 

а) за научне и стручне радове: 
 

 Професор Предавач или наставник 
страног језика Сарадник 

Самос 
т. рад 

Први 
аутор 

Први 
коауто 

р 

Самос 
т. рад 

Први 
аутор 

Први 
коауто 

р 

Самос 
т. рад 

Први 
аутор 

Први 
коауто 

р 
Јавно 
презентова 
ни рад 
објављен у 
зборнику 
радова или 
рад 
објављен у 
часопису 
од 
међународ 
ног или 
национално 
г значаја 

Научни 2,0 1,5 1,2 — — — — — — 

 
 
 
 
 
Стручн 

и 

 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 
 

1,2 

 
 
 
 
 

1,2 

 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 
 

0,5 

Рад 
објављен у 
зборнику 
радова или 
у осталим 
научним и 
стручним 
часописима 

Научни 0,7 0,5 0,4 — — — — — — 

 
 
Стручн 

и 

 
 

0,7 

 
 

0,5 

 
 

0,4 

 
 

0,5 

 
 

0,4 

 
 

0,3 

 
 

0,4 

 
 

0,3 

 
 

0,2 

 

б) за послове организовања 
 

— први организатор: коефицијент 1,5 
— други организатор: коефицијент 1,2 
—  координатор: коефицијент 0,6 

 
Члан 10. 
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Укупан износ средстава за расподелу по коефицијентима из чл. 9 утврђује 

директор Школе на основу значаја и величине скупа и извештаја првог организатора 
скупа. 

 
Члан 11. 

 
Упосленици школе по основу израде научних и стручних радова могу бити 

награђени највише пет пута годишње. 
 

У Лесковцу, дана 27.12.2007.  
Председник савета 
Проф. Мирослава Стојановић 

 
 

 

 
 

Напомена: Измене и допуне овог правилинка изврпене су дана 01.07.2009 
године , 30.08.2010. године и 29.03.2012. године 

 
6.22. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 
 

На основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/2009,73/2010 и 
101/2010), члана 16. став 9. Уредбе о  буџетском  рачуноводству  ("Сл.  гласник 
РС", број 125/2003,12/2006) и члана 53 Статута Високе пословне школе струковних 
студија у Лесковцу, Савет школе је на седници одржаној дана 18.03.2013. године, 
донео 

 
ПРАВИЛНИК 

 
o организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 

Опште одредбе 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се у Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу 
(даље:Школа) уређује: 

 
• вођење буџетског књиговодства, 
• утврђивање одговорних лица за законитост и исправност  настанка 

пословне промене и рачуноводствених исправа; 
• уређује кретање рачуноводствених исправа, 
• рачуноводствене политике, 
• попис имовине и обавеза, 
• састављање финансијских извештаја, 
• интерна контрола 
• закључивање и чување пословних књига, рачуноводствених 

исправа и финансијских извештаја, 
• друга питања од значаја за вођење буџетског рачуноводства. 

 
Вођење  буџетског  књиговодства 

Организација  књиговодства 

Члан 2. 
Буџетско књиговодство се води по систему двојног књиговодства на 

прописаним субаналитичким  (шестоцифреним)  контима  прописаним  Правилником 
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o стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 
Књиговодство Школе врши аналитичко рашчлањавање у оквиру прописаних 
субаналитичких конта на субсубаналитичка конта (седмоцифрена и вишецифрена) 
ради обезбеђивања помоћне књиговодствене евиденције у складу са потребама. 

 
Аналитичко рашчлањавање прописаних субаналитичких конта на субсубаналитичка 
конта врши шеф рачуноводства. 

 
Под буџетским рачуноводством подразумева се основ и услови вођења пословних 
књига и других евиденција са документацијом на основу које се евидентирају све 
трансакције и други догађаји који исказују промене и стања на имовини, 
потраживањима, обавезама, изворима финансирања, расходима, издацима, 
приходима и примањима, као и утврђивање резултата пословања, састављање и 
објављивање финансијских извештаја. 

 
Члан 3. 

 
Послове буџетског рачуноводства организује и обавља стручна служба, 

којом руководи шеф рачуноводства. 
Послове из надлежности стручне службе обављају шеф рачуноводства и лице 
задужено за извршење рачуноводствених послова/књиговођа- благајник. 

 
Члан 4. 

 
У служби рачуноводства обављају се следећи послови: 

 
• финансијско књиговодство; 
• књиговодство трошкова и учинка; 
• вођење аналитике, помоћних књига и евиденција; 
• рачуноводствено планирање; 
• рачуноводствени надзор и контрола; 
• рачуноводствено извештавање и информисање; 
• састављање и достављање периодичних и годишњих финансијских 

извештаја; 
• благајничко пословање; 
• обрачун плата, накнада плата и других примања запослених; 
• обрачун и плаћање по основу ангажовања ван радног односа; 
• обрачун и плаћање јавних прихода; 
• састављање и достављање пореских пријава и других прописаних обрачуна 

и евиденција од стране и других органа; 
• плаћање и наплата преко динарског и девизног рачуна буџетског корисника. 

 
Члан 5. 

 
Шеф рачуноводства одговоран је за вођење пословних књига и припрему и 

састављање и подношење финансијских извештаја. 
 

Рачуноводствени извршиоци одговорни су за правилно и потпуно спровођење 
поступака и радњи неопходних за израду законите рачуноводствене исправе којом 
се потврђује настанак пословне промене из дела посла којег обављају. 

 
Члан 6. 

 
Финансијско управљање се организује кроз систем процедура и 

одговорности свих лица, посредно или непосредно, укључених у финансијске и 
рачуноводствене, односно укупне пословне процесе Школе. 

 
Под системом финансијског управљања и интерне контроле  подразумевају се  сви 
поступци и радње чији је циљ обезбеђење: 
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• примене  закона  са  пратећим  прописима,  као  и  одговарајућих  правила, 
процедура и инструкција донетих од стране овлашћених органа; 

• успешно пословање Школе; 
• економично, ефикасно и наменско коришћење средстава; 
• интегритет и поузданост информција и података. 

 
Члан 7. 

 
Буџетско књиговодство организује се тако да се обезбеде подаци на основу 

којих се: могу утврђивати приходи-примања и расходи-издаци, може омогућити 
увид у стање и кретање имовине и обавеза, утврђивати резултат пословања, 
састављање годишњих и тромесечно периодичних финансијских извештаја, 
израђивати анализе и информације о пословању и раду и други извештаји по 
потреби. 

 
Основ за вођење буџетског књиговодства 

Члан 8. 

Вођење буџетског књиговодства се заснива на примени готовинске основе по 
којој се трансакције и пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска 
средства приме, односно исплате. 
Готовинска основа као основа за вођење буџетског књиговодства дефинисана је као 
начело књиговодственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате, 
односно плаћања, у складу са Међународним рачуноводственим стандардом за 
јавни сектор у делу кији се односи на готовинску основу. 

 
Пословне књиге 

Члан 9. 

Пословне  књиге буџетског  књиговодства  се  састоје  од:  дневника,  главне 
књиге и помоћних књига и евиденција. 

 
Дневник представља хронолошку евиденцију пословних промена по датуму 
настанка, односно редоследу пријема рачуноводствене исправе, броју и називу 
рачуна главне књиге, дуговном и потражном износу  рачуна  главне  књиге  и 
кратком објашњењу настале пословне промене. Дневник омогућава увид у 
хронолошку евиденцију свих трансакција у пословању и користи се за спречавање и 
изналажење грешака у књиговодству. 

 
Главна књига представља скуп рачуна, са својством равнотеже, за систематско 
обухватање стања и промена на имовини, обавезама, капиталу, приходима и 
расходима и која је подлог за састављање финансијских извештаја. Књижење 
пословних промена на рачунима главне књиге врши се преносом дуговних и 
потражних књижења из дневника. 

 
Главна књига садржи све пословне промене систематизоване на прописаним 
субаналитичким (шестоцифреним) контима, а у оквиру конта хронолошки по 
редоследу њиховог настајања. 

 
Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде по врсти, количини и 
вредности за нематеријалну и материјалну имовину (нематеријална улагања, 
некретнине, ситан инвентар, резервни делови, залихе материјала, робе, готових 
производа), за финансијска средства (девизна и динарска новчана срества, 
потраживања од купаца, потраживања за хартије од вредности, за финансијске 
обавезе (обавезе за порезе и друге дажбине, према добављачима, по узетим 
кредитима, издатим хартијама од вредности, обавезе према запосленим и другим 
лицима). Помоћне књиге су субаналитичким контима повезане са главном књигом 
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и воде се у циљу обезбеђења аналитичких података у извршавању одређених 
намена и праћења стања и кретања имовине. 

 
Главна књига садржи све пословне промене систематизоване на прописаним 
субаналитичким (шестоцифреним) контима, а у оквиру конта хронолошки по 
редоследу њиховог настајања. 

 
Помоћне књиге чине: 

 
• помоћна књига купаца, 
• помоћна књига добављача, 
• помоћна књига основних средстава, 
• помоћна књига плата, помоћна књига благајне, 
• помоћна  књига  ауторских  хонорара,  уговора  о  делу,  уговора  о  допунском 

раду, 
• друге помоћне књиге по потреби. 

 
Вођење пословних књига мора бити уредно, ажурно и мора обезбедити увид у 
хронолошко књижење трансакција и пословних догађаја. 

 
Члан 10. 

 
Облик и садржину пословних  књига  уређује  шеф  рачуноводства  у  складу 

са потребама Школе. 
 

Пословне књиге воде се у слободним листовима - у електронском облику. 

Обавезно је коришћење софтвера који обезбеђује: 

• чување података о свим прокњиженим трансакцијама и пословним 
догађајима, 

• функционисање система интерних рачуноводствених контрола, 
• немогућност брисања прокњижених пословних промена, 
• контролу улазних података и контролу исправности унетих података, 
• увид у промет и стање рачуна главне књиге, увид у податке из пословних 

књига који се по потреби могу  одштампати или приказати на екрану. 
 

Члан 11. 
 

Пословне књиге имају карактер јавних исправа. Пословне књиге воде се за 
период од једне буџетске године, изузев појединих помоћних књига које се могу 
водити за период дужи од једне године. 

 
Члан 12. 

 
Вођење пословних књига, састављање  и  презентација  финансијских 

извештаја обавља стручно лице које има завање овлашћени рачуновођа и није 
кажњавано за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова из 
области рачуноводства. 

 
 

Рачуноводствене исправе и рокови књижења 

Члан  13. 

Под рачуноводственом исправом сматра се писмени доказ о насталој 
трансакцији и пословном догађају који садржи све податке на  основу  којих  се 
врши књижење у пословним књигама. 

 
Рачуноводствену исправу  састављају лица одговорна за обављање одговарајућих 
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послова чијим извршењем настају пословне промене за које се састављају 
рачуноводствене исправе. Руководилац службе одређује лице које саставља 
рачуноводствену исправу о насталом пословном догађају, односно пословној 
промени. 

 
Рачуноводствена исправа мора да обухвата све податке потребне за књижење у 
пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе може сазнати основ и 
врста пословне промене. 

 
У пословне књиге могу се уносити трансакције и пословни догађаји само на основу 
валидних рачуноводствених исправа (докумената) из којих се може сазнати основ 
настале промене. 

 
Рачуноводственом исправом сматра се исправа која се саставља у књиговодству, 
на основу које се врши књижење у пословним књигама. 

 
Члан 14. 

 
Валидном рачуноводственом исправом сматра се и исправа добијена 

телекомуникационим путем, у електронском, магнетном или другом облику у ком 
случају је пошиљалац одговоран да подаци на улазу у телекомуникациони пренос 
буду засновани на рачуноводственим исправама, као и за чување оригиналне 
исправе. 

 
Рачуноводствена исправа послата телекомуникационим путем мора да буде 
потписана дигиталним потписом, у складу са законом и потврђена електронском 
поруком на основу уговора који је потписан између пошиљаоца и примаоца. 

 
Члан 15. 

 
Рачуноводствена исправа саставља се на месту и у време настанка пословног 
догађаја у два примерка, од којих један примерак доставља пословном партнеру, а 
други примерак се доставља рачуноводству на књижење. 

 
Члан 16. 

 
Рачуноводствена исправа пре књижења у пословним књигама мора бити 

потписана од стране лица одговорног за насталу пословну промену или догађај, 
лица које је исправу саставило и лица које је исправу контролисало, и која својим 
потписима на исправи гарантују да је исправа истинита и да верно приказује 
пословну промену. 

 
Контролом рачуноводствених исправа  пре  књижења  утврђује  се  њихова 
потпуност, истиност, рачунска тачност и законитост. 

 
Контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена 
материјалним стварима (вредностима) на које се исправе односе. 

 
Члан 17. 

 
Рачуноводствена исправа доставља се на књижење у пословне књиге 

наредног дана, а најкасније у року од два дана од дана настанка пословног догађаја 
путем доставне књиге. 

 
Члан 18. 

 
Примљене рачуноводствене исправе  из  члана  17.  овог  правилника  књиже 

се у пословне књиге истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања 
рачуноводствене исправе. 

145  



Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
Утврђивање одговорних лица 

Члан 19. 

Директор Школе је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, 
издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава Школе као 
корисника буџетских средстава. 

 
За састављање и исправност рачуноводсвене исправе одговорно је лице које 
исправу саставља. 

 
Одређивање лица за састављање рачуноводствених исправа регулише се за сваку 
службу и свако запослено лице Правилником о систематизацији радних места у 
Школи, овим Правилником  и посебном одлуком директора. 
Лице из става 3 својим потписом на исправи гарантује да је веродостојна, тачна и 
потпуна. Поред тога исправу за све трансакције потписују шефови одсека и 
председници комисја, односно секретар школе за Секретаријат. 

 
Члан 20 

 
Шеф рачуноводства - рачунополагач одговоран је за вођење пословних 

књига, припрему, подношење и објављивање финансијских извештаја, као и за 
законитост, исправност и састављање исправа о трансакцијама и пословним 
догађајима који се односе на коришћење буџетских апропријација и коришћење 
средстава и друге имовине. 

 
Шеф рачуноводства одговоран је за ажурно књижење и примену Контног плана за 
буџетски систем. 

 
За контролу законитости рачуноводствене исправе за насталу пословну промену и 
други догађај одговоран је шеф рачуноводства. 

 
Члан 21. 

 
Пријем рачуноводствених исправа на књижење, писменим путем преко 

доставне књиге, врши књиговођа-благајник, а књижења се спроводе истог дана, а 
најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 

 
Члан 22. 

 
За благовремено достављање докумената књиговодству одговорно је лице 

које је испоставило докуменат, односно лице по чијем је налогу или овлашћењу 
дошло до конкретне промене или које је задужено за пријем или комплетирање 
докумената, и то: 

 
• Контролу  исправности  настале  пословне  промене  врши  директор  односно 

лице које он овласти а контрола се потврћује потписом. 
• Излазне  фактуре,  обавештење  о  књижењу,  обрачуни  и  друге  исправе  на 

основу којих се ствара потраживање - лице које је испоставило исправу. 
• Улазне  фактуре,  обавештење  о  књижењу,  обрачуне  и  друге  исправе  на 

основу којих се ствара обавеза - лице које је испоставило исправу. 
• Обрачун плата запослених и исплатне  листе плата и накнада –  лице  које 

обавља послове обрачуна односно исплате. 
• Општи акт, одлуке органа и сл. – лице које обавља административне послове 

односно лице које је задужено за пријем, отпрему и архивирање поште. 
• Слање  ИОС-а  повериоцима  и  одговор  на  ИОС-е  дужника  –  финансијски 

књиговођа; 
• Остале исправе – лице које је задужено да испоставља ту исправу. 

 
Ни једна исправа не може се предати у рачуноводство на књижење ако нема потпис 
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одговорног лица за испостављање те исправе и лица одговорног за законитост 
пословног догаћаја. 

 
Документа и исправе за које није утврђен рок овим Правилником за испостављање 
и предају на књижење, морају бити достављена на књижење у року од 2 дана од 
дана настанка пословне промене. 

 
На документа која се предају рачуноводству после утврђеног рока мора бити уписан 
датум предаје и потпис лица које је предало документ књиговодству. 

 
Рачуноводствене политике 

Члан 23. 

Рачуноводствене политике су посебна начела, правила и пракса које је 
усвојила Школа за припремање и приказивање финансијских извештаја у скаду са 
прописима који уређују буџетско рачуноводство. 

 
Члан 24. 

 
Отпис (амортизација) непокретности, опреме и нематеријалне имовине врши 

се по стопама амортизације утврђеним Правилником о номенклатури 
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације применом 
пропорционалне методе. 

 
Књижење обрачунатог отписа (амортизација) непокретности, опреме  и 
нематеријалне имовине врши се на терет извора средстава (капитала) осим у 
случају када је прописом о доношењу буџета за текућу годину обрачун отписа 
(амортизације) на другачији начин регулисан. 

 
Отпис (амортизација) непокретности, опреме и нематеријалне имовине врши се по 
стопама амортизације утврђеним Правилником о номенклатури нематеријалних 
улагања и основних средстава са стопама амортизације применом пропорционалне 
методе. 

 
Књижење обрачунатог отписа (амортизација) непокретности, опреме  и 
нематеријалне имовине врши се на терет извора средстава (капитала) осим у 
случају када је прописом о доношењу буџета за текућу годину обрачун отписа 
(амортизације) на другачији начин регулисан. 

 
Члан 25. 

 
Залихе робе процењују се по набавној вредности коју чине нето фактурна 

вредност  и зависни трошкови набавке. 
 

Обрачун излаза залиха врши се применом методе пондерисане просечне цене. 
 

Члан 26. 
 

Непокретности, опрема и остала основна средства у државној својини, у 
пословним књигама се евидентирају према набавној вредности умањеној  за 
исправку вредности по основу амортизације. 

 
Попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза 

Попис имовине и обавеза 

Члан 27. 
 

Пре пописа имовине и обавеза и припреме за израду годишњег 
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финансијског извештаја - завршног рачуна обавља се усклађивање евиденција и 
стања главне књиге са дневником, као и аналитичких евиденција са главном 
књигом. 

 
Члан 28. 

 
Ради усклађивања стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији 

са стварним стањем које се утврђује пописом на крају буџетске године врши се 
попис са стањем на дан текуће године. 

 
Изузетно од става 1. овог члана попис књига, филмова, фотоса, архивске грађе и 
др. врши се сваке пете године. 

 
Члан 29. 

 
Редован попис може почети 1. децембра текуће године, с тим да се стање по 

попису сведе на стање на дан 31. децембра текуће године. 
 

Промене стања имовине и обавеза у току пописа уносе се у пописне листе на 
основу веродостојних рачуноводствених исправа. 

 
Члан 30. 

 
Туђа имовина дата Школи на коришћење пописује се у посебним пописним 

листама. Имовина чија је вредност умањена због оштећења, неисправности, 
застарелости пописује се на посебним пописним листама. 

 
Члан 31. 

 
Усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем утврђеним пописом 

врши се најкасније до 29. јануара текуће године за претходну годину, за коју се 
саставља финансијски извештај. 

 
Члан 32. 

 
За организацију и правилност пописа одговоран је директор Школе или лице 

које он овласти. 
 

Директор Школе решењем образује једну или више комисија, именује чланове 
комисије и утврђује рок у коме су комисије дужне да изврше попис, као и рок за 
достављање извештаја о извршеном попису. 

 
У комисију не могу  бити именована лица која рукују имовином, односно која су 
задужена за имовину која је предмет пописа, као ни лица која воде аналитичку 
евиденцију те имовине. 

 
Пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја 
(тромесечних и завршног рачуна) врши се усклађивање евиденција и стања 
главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом. 

 
Саставни део решења, из става 1. овог члана, чини упутство директора Школе о 
попису којим се детаљно објашњавају начини, поступци и рокови за обављање 
пописа. 

 
Члан 33. 

 
Подаци из  рачуноводства, односно одговарајућих књиговодствених 

евиденција о количинама, не могу се давати комисији за попис пре утврђивања 
стварног стања и њиховог уноса у пописне листе. 
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Пописне листе морају бити потписане од стране чланова пописне комисије и 
руковаоца односне имовине. 

 
Члан 34. 

 
Чланови, односно председник комисије за попис, одговорни су за тачност 

утврђеног стања по попису, за уредно састављање пописних листа и исказивање у 
натуралном  и вредносном облику, као и за благовремено вршење пописа. 

 
Члан 35. 

 
По завршеном попису комисије за попис дужне су да саставе Извештај о 

извршеном попису, коме се прилажу и пописне листе. Извештаје контролише и 
коначно обједињава Централна пописна комисија уколико је образовани више 
комисија за попис. 
Савет  Школе  доноси  Одлуку  о  усвајању  извештаја  о  попису најкасније  до  29. 
јануара текуће године. 

 
Члан 36. 

 
Посебне пописне листе се састављају за средства која припадају Школи, али 

се у моменту пописа налазе ван Школе (средства на путу, поправци, и сл.). 
 

Средства чији је рок трајања истекао или је значајно смањен квалитет, 
функционалност и вредност, дотрајали ситан инвентар у употреби, пописују се на 
посебну пописну листу и даје се предлог за њихову ликвидацију. 

 
Члан 37. 

 
По завршетку рада Комисија саставља Извештај о попису, који садржи: 

 
• време и поступак вршења пописа, 
• мишљење о утврђеним разликама о утврђеним вишковима и мањковима и 

предлог за ликвидацију, 
• предлоге за отпис појединих нематеријалних и материјалних улагања са 
• освртом на средства која су изгубила вредност, 
• мишљење о сумњивим и спорним потраживањима, 
• примедбе и мишљења запослених који рукују материјалним средствима, 
• предлог за бољу заштиту материјалних добара за унапређење организације 
• материјалног пословања, односно начина вођења појединих евиденција, 
• начина отписа итд. 

 
Члан 38. 

 
Извештај о попису, заједно са пописним листама и одлуком Савета о 

ликвидацији разлика утврђених пописом доставља се Служби рачуноводства у року 
од пет дана по извршеном попис,  односно  најкасније  30  дана  пре  прописаног 
рока за достављање  годишњег  финансијског  извештаја  –  завршног  рачуна 
Управи за трзор и Министарству просвете ради књижења и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем. 

 
Члан 39. 

 
Чланови, односно председник пописне комисије, одговорни су за тачност 

утврђеног стања по попису, за уредно састављање пописних листа и исказивање у 
натуралном  и вредносном облику, као и за благовремено вршење пописа. 

 
Члан 40. 

Савет Школе, заједно са председником комисије за попис, шефом 
рачуноводства    и  директором  разматра  Извештај  о  попису  и  доноси  одлуку  о 
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усвајању извештаја о попису и закључак: 

 
• о поступку утврђеног мањка; 
• о ликвидирању утврђених вишкова; 
• о расходовању имовине која је дотрајала или више није употребљива. 

 
Пописне листе и Извештај о попису састављају се у три примерка, од којих се један 
примерак заједно са Одлуком из става 1 .овог члана доставља служби 
рачуноводства, један примерак се доставља рачунополагачима, а трећи остаје у 
архиви Школе. 

 
Усаглашавање  потраживања  и  обавеза 

Члан  41. 

Усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши 
се на дан састављања годишњег финансијског извештаја - завршног рачуна (31.12.). 

 
Члан 42. 

 
Попис ненаплаћених потраживања поверилац је дужан да достави свом 

дужнику најкасније 25 дана од дана састављања годишњег финансијског извештаја 
- завршног рачуна (31.12.) на обрасцу ИОС - Извод отворених ставки у два 
примерка. 

 
Члан 43. 

 
По пријему пописа неизмирених обавеза на обрасцу ИОС - Извод отворених 

ставки дужник је обавезан да провери своју  обавезу  и  о  томе  обавести 
повериоца на овереном примерку обрасца ИОС - Извод отворених ставки у року од 
пет дана од дана пријема овог обрасца. 

 
Састављање и достављање финансијских извештаја 

Члан 44. 

Школа саставља тромесечно периодичне финансијске извештаје у току 
године за периоде: јануар-март, јануар-јун, јануар-септембар и јануар-децембар, а 
на крају буџетске године са стањем на дан 31.12. годишњи финансијски извештај - 
завршни рачун. 

 
Члан 45. 

 
Састављање тромесечно периодичних финансијских извештаја и годишњег 

финансијског извештаја - завршног рачуна врши се применом готовинске основе 
сагласно члану 8. овог правилника. 

 
Члан 46. 

 
Тромесечно периодични финансијски извештаји и годишњи финансијски 

извештај - завршни рачун састављају се на основу евиденција о примљеним 
средствима и извршеним плаћањима, као и на основу других аналитичких 
евиденција које се воде, чију логичку и формалну контролу врши  Управа  за 
трезор. 

 
Члан 47. 

 
Тромесечно периодични финансијски извештаји и годишњи финансијски 

извештај - завршни рачун састављају се на основу прописа и на обрасцима које 
прописује,  у  складу  са  овлашћењем  из  Закона  о  буџетском  систему,  министар 
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финансија. 

 

Члан 48. 
 

Тромесечно периодични финансијски извештаји достављају се надлежном 
директном кориснику буџетских средстава у року од десет дана од дана истека 
тромесечја, а годишњи финансијски извештај - завршни рачун по један примерак 
надлежној филијали Управе за трезор и надлежном директном  кориснику 
буџетских средстава најкасније до 28.2. текуће године. 

 
Интерна контрола 

Члан 49. 

Систем финансијског управљања и интерне контроле као свеобухватни 
систем интерних контрола, осим утврђивања одговорних лица за законитост, 
исправност и састављање исправе о пословном догађају одређених у трћем 
поглављу овог правилника обухвата и: 

 
• контролу пословања у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, 
• реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, 
• економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава, 
• заштиту средстава и података (информација). 
• контролу извршењапослова у складу са усвојеном политиком  управе; 
• оцену рада запослених у Школи, 
• поделу  дужности,  како  би  се  онемогућило  једном  лицу  да  у  исто  време 

буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролу, 
• обавезу да се ниједна обавеза не може преузети или извршити плаћање без 

потписа руководиоца и шефа рачуноводства (систем дуплог потписа). 
 

Члан 50. 
 

Систем интерне контроле обухвата све мере које се предузимају у циљу: 
 

• провере  и  утврђивања  да  ли  су  расходи  планирани  у  складу  са 
стварним потребама за извршење надлежности Повереника; 

• контроле исправности коришћења буџетских апропријација и квота; 
• контроле преузимања обавеза и извршења налога за плаћање; 
• контроле  документованости пословних промена; 
• провере исправности и законитости трансакција; 
• провере тачности економских класификација и оверу. 

 
 

Интерне контроле обухватају све мере и поступке који се спроводе ради 
обезбеђења услова да Школа ради у складу са плановима и усвојеном политиком. 

 
Интерна рачуноводствена контрола треба да обезбеди поузданост и 
веродостојност рачуноводствених евиденција и података и финансијских извештаја. 

 
Свака пословна промена, односно трансакција, да би била поуздана и 
веродостојана, треба да прође четири одвојене фазе, и то: 

 
• да је прописано одобравање настанка такве пословне промене; 
• да буде одобрена од директора Школе; 
• да буде извршена, и 
• да је евидентирана у пословним књигама. 

 
Члан 51. 
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У циљу обезбеђења поузданости и веродостојности рачуноводствених 

података и информација треба обезбедити спровођење следећих мера интерне 
контроле: 

 
• запослени  који  су материјално  задужени  средствима  или  користе 

одређена средства не могу да воде рачуноводствену евиденцију за та 
средства; 

• запослене који се дуже материјалним и новчаним средствима, уколико је 
могуће, треба повремено замењивати другим запосленима (ротација 
запослених) који  могу открити грешке и неправилности које су претходни 
запослени учинили; 

• запослени који воде аналитичку евиденцију купаца не могу 
вршити готовинске новчане наплате од купаца за које воде евиденцију; 

• рачуноводствене исправе, као што су фактуре, менице и чекови, 
наруџбенице и други документи морају бити означени серијским бројевима и 
издавани по редоследу тих бројева; 

• захтеви за набавку, на основу којих се врши набавка материјала, робе 
или услуга, не могу се извршавати ако претходно нису оверени од стране 
овлашћеног руководиоца. Захтев за набавку са рачуном и отпремницом 
добављача доставља се служби рачуноводства, која не може извршити 
плаћање и књижење те промене без одобреног захтева; 

• пре обрачуна плата запослених треба извршити контролу радног времена 
за које се врши обрачун, контролу примене Правилника о раду, и 
обезбедити тачан обрачун и исплату плата и накнада плата и плаћање 
прописаних пореза и доприноса. 

• обезбедити контролу споровођења Закона о јавним набавкама, пре  набавке 
робе или услуге. 

 
Закључивање и чување пословних књига, рачуноводствених исправа и 

финансијских  извештаја 
 

Члан 52. 
 

На крају  буџетске  године  после  спроведених  евиденција  свих  трансакција 
и пословних догађаја и обрачуна врши се закључивање пословних књига, односно у 
току буџетске године у случају статусних промена, престанка пословања и другим 
случајевима. 

 
Дневник и главну књигу потписују директор Школе и шеф рачуноводства. 

 
Пословне књиге које се користе дуже од једне године закључују се по престанку 
њиховог коришћења. 

 
Пословне књиге  закључују се најкасније до рока достављања годишњег 
финансијског извештаја - завршног рачуна. 

 
Члан 53. 

 
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји  - 

завршни рачуни чувају се у оригиналу или другом облику архивирања, у складу са 
законом у просторијама Школе у роковима утврђеним у члану 17. став 4. Уредбе о 
буџетском рачунводству. 

 
Пословне књиге које се воде на рачунару и рачуноводствени софтвер који се 
користи за вођење пословних књига чувају се на рачунару и одговарајућем медију 
за архивирање података . 

 
Време чувања: 

 
• 50 година - финансијски извештаји (биланс стања, биланс  прихода  и 
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расхода, извештај о капиталним издацима и финансирању, извештај о 
новчним токовима и извештај о извршењу буџета); 

• 10 година - дневник, главне књиге, помоћне књиге и евиденције из члана 9. 
овог правилника; 

• 5 година - изворна и пратећа документација из члана 14. и 15. овог 
правилника; 

• трајно – евиденција о зарадама. 
 

Време чувања из става 1. овог члана почиње последњег дана буџетске године на 
које се наведена документација односи. 

 
Члан 54. 

 
Уништавање пословних књига и рачуноводствених исправа којима је прошао 

законски рок чувања, врши комисија коју именује директор. 
 

Комисија саставља записник о уништавању пословних књига и рачуноводствених 
исправа, који се трајно чува у архиви. 

 
Члан 55. 

 
Шеф рачуноводства - рачунополагач је одговоран за чување пословних 

књига рачуноводствених исправа и финансијских извештаја - завршних рачуна. 
 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 56. 

Измене  и  допуне  прописа  о  буџетском  рачуноводству  примењиваће  се 
непосредно до усклађивања одредаба овог правилника. 

 
Усклађивање овог правилника са изменама и допунама прописа о буџетском 
рачуноводству из става 1. овог члана извршиће се најкасније у року од 30 дана 
од дана објављивања у службеним гласилима. 

 
Члан 57. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе, а публиковаће се и на сајту Школе. 
 

Члан 58. 
 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи осадашњи 
Правилник о рачуноводству Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу 
од 30. 10.2007 године. 

 
 
 

У Лесковцу 18.03.2013 год.  
Председник Савета школе 

Мирослава Стојановић, проф. 
 

6.23. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ НАЗИВА 
СТЕЧЕНИХ ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА 
СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
На основу члана 127. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 
76/05) и Правилника о усклађивању стручних назива стечених према прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, а у складу са 
Критеријумима за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до 
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ступања на снагу Закона о високом образовању које је донела Конференција 
директора виших школа Србије на седници одржаној 25.02.2008. године, Наставно 
веће Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу доноси 

 
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ НАЗИВА СТЕЧЕНИХ 

ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О 
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Лице које на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу ( Вишој 

економској школи ) стекло или стекне одговарајући назив према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању може захтевати да му се 
стечена диплома замени новом дипломом у поступку и под условима прописаним 
Законом, Статутом Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу и 
Правилником о усклађивању стручих назива стечених према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 

 
Члан 2. 

 
О захтеву из чл.1. овог Правилника расправља Комисија за признавање 

испита и нострификацију и еквиваленцију јавних исправа ( у даљем тексту : Комисија 
), коју именује Наставно веће Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу. 
У цилју ефикаснијег рада Комисија може формирати поткомисије. Поступак и 
процедура остваривања права из чл.1. близе су уређени Правилником о 
усклађивању стручних назива стечених према прописима који су важили до ступања 
на снагу Закона о високом образовању. 

 
Члан 3. 

 
Комисија и поткомисије су дужне да се у свом раду у потпуности придржавају 

Критеријума за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању ( у даљем тексту : Критеријуми ) 
које, у складу са препорукама Конференције директора виших школа Србије доноси 
Наставно високе пословне школе струковних студија у Лесковцу. 

 
II КРИТЕРИЈУМИ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ НАЗИВА СТЕЧЕНИХ 
ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О 

ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
 

Члан 4. 
 

Основни Критеријуми за усклађивање стеченог вишег образовања са 
називима из чл.95. Закона о високом образовању су : 

 
а) упоређивање трајања студија; 
б) ускађивање садржаја и циљева предходног и нових студијских програма; 
ц) упоређивање вредноси и обима завршног рада; 
д) упоређивање укупног оптерећења лица током савладавања завршених основних 
студија са оптерећењем од 180 ЕСПБ бодова. 

 
Члан 5. 

 
а) Упоређивање трајања студија 

 
Назив струковини, са назнаком звања првог степена струковних студија из 
одговарајућих области ( завршене основне струковне студије од 180 ЕСПБ бодова ) 
може се утврдити ако је лице које је стекло више образовање завршило основне 
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стујије у најмање трогодишњем трајању и одбранило дипломски – завршни рад, на 
Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу. У поступку упоређивања 
трајања студија могу се применити и додатни критеријуми ( под б, ц и д ), да би се 
установило да ли је укупно опререћење лица током студија одговарао обим од 180 
ЕСПБ бодова. 
Ако је лице које је стекло више образовање завршило основне студије у трајању 
краћем од три године, Комисија и поткомисије ће утврдити да ли то звање одговара 
називу струковни, са назнаком звања првог степена струковних студија из 
одговарајуће области применом допунских критеријума ( под б, ц и д ). 

 
Члан 6. 

 
б) Ускађивање садржаја и циљева предходног и нових студијских програма 
У смислу чл.28. Закона о Високом образовању Комисија и поткомисије утврђују 
усклађеност садржаја и циљева претходног и новог студијског програма које мора да 
износи минимално 80%. 

 
Члан 7. 

 
ц) Упоређивање вредноси и обима завршног рада 

 
Основни критеријуми за упоређивање вредноси и обима завршног рада јесу : 
еквиваленција укупног рада лица на изради завршног рада ; обим завршног рада ; 
број библиографских референци у раду ; као и други показатељи релевантни за 
оцену вредности завршног рада. 

 
Члан 8. 

 
д) Упоређивање укупног оптерећења лица током савладавања завршених 
основних студија са оптерећењем од 180 ЕСПБ бодова из чл. 29. Закона о високом 
образовању. 

 
Основни критеријуми за упоређивање укупног оптерећења лица током савладавања 
завршних основних студија са оптерећењем од 180 ЕСПБ бодова су: еквиваленција 
укупног рада лица у претходном наставном плану и програму и новом студијском 
програму при чему се узима у обзир оптерећење лица изражено бројем недељних 
часова предавања и вежби, као и друге активноси за које је била предвиђена 
завршна верификација ( обављена пракса верификована од сртане наставника, 
одбрањени семинарски радови идр. ) 

 
Члан 9. 

 
Уколико Комисија и поткомисије применом критеријума а, б, ц и д из чл.5, 6, 7, 

и 8. овог Правилника не донесу позитивне одлуке о захтеву лица из чл.1, Комисија и 
поткомисије могу утврдити додатне садржаје које лице мора савладати за стицање 
услова за признавање новог назива, при чему ти услови узети заједно са утврђеним 
оптерећењем током основнох студија, морају по обиму и садржају задовољити 
минималне захтеве о укупном раду лица за завршетак основних струковних студија, 
у скаду са Законом. 

 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

 
Примене одредаба члана 127. став 2 – 5. Закона о високом  образовању 

почеће по испуњењу сулова из чл.10. овог Правилника, у складу са Правилником о 
листи стручних, академских и научних наизва који је у смислу чл. 11. став 1. тачка 14. 
Закона о високом образовању донео Национални савет за високо образовање, ( 
Службени гласник РС бр. 30/2007. ). 
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Члан 11. 

 
Овај Правнилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

 
 

У Лесковцу, Наставно веће 
25.02.2008. Председник 

 
проф. др Жика Стојановић 

 
 

6.24. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

 
На основу члана  24. Закона о раду ( Службени Гласник РС бр 24/05 I 61/05 ) , члана 
74. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС бр.76/05 ) и члана 56. 
Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац (у даљем тесту: Школа 
) директор школе доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Висока пословна школа струковних студија Лесковац је самостална 
високошколска установа која остварује основне струковне студије из образовано- 
научног поља, друштвено-хуманистичких наука. 

 
Члан 2. 

 
Овим правилником се утврђује: 

 
- организација рада у Школи, 
- организација и систематизација радних места, 
- потребни услови за рад на одређеном радном месту, 
- опис послова сваког радног места, 
- потребан број извршилаца. 

 
Члан 3. 

 
Сваки радник Школе мора да поседује степен стручне спреме одређеног 

усмерења, потребна знања и способности и друге посебне услове за рад на 
одређеном радном месту. 

Под стручним спремом радника се подразумева стручно образовање које је 
стечено одговарајућим школовањем. 

 
Члан 4. 

 
Распоређивање радника на одређена радна места врши директор Школе у 

складу са Законом о раду, Законом о високом образовању, Колективним уговором и 
овим Правилником. 

 
Члан 5. 

 
Запослени, су дужни да се у току рада у Школи, стално усавршавају и 

повећавају своје радне способности, а у складу са потребама Школе. 
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II РАЗВРСТАВАЊЕ ПОСЛОВА 
 

Члан 6. 
 

Послови у Школи се разврставају према својој природи на послове у настави и 
на стручне, административне и техничке послове који се обављају у оквиру 
Секретаријата Школе. 

Разврставање послова се врши према: 
 

- називу радног места, 
- опису и попису послова, 
- условима  за  обављање  послова  у  погледу  стручне  спреме  и  радног 

искуства. 
 

Члан 7. 
 

Број радника за обављање послова утврђује се овим Правилником и може се 
мењати у зависности од потреба и могућности Школе. 

 
 

Члан 8. 
 

Послови Школе се реализују преко две организационе целине и то : 
 

1. организациона јединица наставне делатности и 
2. секретаријат Школе 

 
Члан 9. 

 
Лица која обављају стручне послове Школе су: секретар Школе, шеф 

рачуноводства, библиотекар, шеф службе за студентске послове, систем инжењер и 
референт за издавачку делатност и безбедност и заштиту на раду. 

 
Члан 10. 

 
Лица која обављају административне послове су: референт за студентске 

послове, благајник, књижничар – архивар. 
Лица која обављају техничке послове су: технички секретар, хигијеничар и 

домар. 
 

Члан 11. 
 

Наставници и сарадници раде у организационој јединици наставне 
делатности на реализацији акредитованих студијских програма: 

 
- Менаџмент у бизнису 
- Финансије и банкарство 
- Туризам и угоститељство 
- 

и студијских програма који морају да се рализују у складу са законом. 
 
 

Члан 12. 
 

Орган пословођења Школе је директор. 
Директор се бира из реда професора Школе који су у рaдном односу у Школи 

са пуним рaдним временом, на неодређено време, са мандатом од три године уз 
могућност још једног поновног избора. 
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Члан 13. 
 

Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање 
студијских програма Школе. 

 
У вршењу функције пословођења директор: 

 
1. одлучује  о  заснивању  и  престанку  радног  односа  запослених,  у 

складу са законом; 
2. организује и руководи процесом рада и води пословање школе; 
3. наредбодавац је у материјално-финансијском пословању и 

самостално располаже средствима Школе у границама овлашћења које му 
утврди Савет Школе; 

4. потписује дипломе и додатак дипломе студентима; 
5. извршава одлуке Савета Школе; 
6. именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима; 
7. доноси  правилник о  унутрашнјој  организацијиј  и систематизацији 

радних места и врши распоређивање радника; 
8. одлучује о доприносу радника у раду; 
9. изриче  дисциплинске  мере  запосленима  у  Школи  а  у  складу  са 

Правилником о дисциплини и понашању запослених; 
10. изриче  дисциплинске  мере  студентима  Школе,  а  у  складу  са 

Правилником о дисциплинској одговорности студената. 
11. подноси извештаје о резултатима пословања Школе Савету Школе; 
12. извршава правоснажне судске одлуке; 
13. обавља послове у вези са самовредновањем и унутрашњим 

обезбеђењем квалитета у складу са Правилником о стандардима и 
поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета; 

14. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и општим 
актима школе. 

 
Члан 14. 

 
Лица са посебним овлашћењима и одговорностима су: 

 
- помоћник директора школе за наставна питања 
- шеф студијског програма. 

 
Члан 15. 

 
Послове и задатке помоћника директора школе за наставна, може обављати 

лице које испуњава све услове за наставника Школе, а које има најмање три године 
рада на пословима наставника и истиче се наставно-педагошким, стручним и 
организационим способностима и моралним квалитетима. 
Помоћника директора за наставна питања решењем именује директор школе, без 
конкурса. 

 
Члан 16. 

 
Послове и задатке шефова студијских програма могу обављати лица која 

испуњавају услове за наставника школе и која предају на дотичном одсеку, а који се 
истичу организационим способностима и моралним квалитетима. Шефове студијских 
програма именује директор школе. 

 
III УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 
Члан 17. 

 
Звања наставника Школе су: професор струковних студија, предавач 
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струковних  студија  и  наставник  страног  језика.  Звање  сарадника  је  сарадник  у 
настави. 

Услови и поступак за избор наставника и сарадника, утврђени су у Закону о 
високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору наставника и 
сарадника. 

 
Члан 18. 

 
Услови за стицање звања и заснивање радног односа на радном месту 

наставника: 
 

А. 
- за звање професора струковних студија, научни назив доктор наука или испуњени 

услови из члана 122. Закона о високом образовању.Наставник заснива радни однос на 
неодређено време. 

 
- за звање предавача, академски назив магистра или стручни назив специјалиста или 

испуњени услови из члана 122. Закона о високом образовању.Наставник заснива радни 
однос на одређено радно време од 5.година. 

 
Б. 

- за наставнике страног језика високо образовање првог степена, објављени стручни 
радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.Наставник заснива радни 
однос на одређено време од 5.година. 

 
Ц. 

- за сараднике у настави студент дипломских академских или специјалистичких 
студија који има просечну оцену најмање 8 на студијама првог степена или 
студент специјалистичких струковних студија који има просечну оцену најмање 8 
на студијама првог степена.Сарадник заснива радни однос на 1.годину са 
мгућношћу продуженја за још једну годину. 

 
 

IV ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
 

Члан 19. 
 

Наставник остварује просечно најмање до 6, а највише 12 часова активне 
наставе недељно. У активну наставу спадају предавања, вежбе и координација 
стручне праксе. У остале видове ангажовања наставника спадају менторство, 
одржавање испита, рад у комисијама, консултације, учешће у раду наставног већа и 
др. 

Сарадник остварује просечно до 10 часова активне наставе недељно. У 
активну наставу спадају вежбе и координација стручне праксе. У остале видове 
ангажовања сарадника спадају дежурства на испитима, рад у комисијама, 
консултације, учешће у раду наставног већа и др. 

 
Члан 20. 

 
Послови припреме и извођења наставе наставника су : 

 
- рад на изради и осавремењавању студијских програма који се остварују у 

Школи, планова рада и самоевалуације, 
- праћење и припрема новина у области наставних метода, 
- припрема и извођење предавања и вежби на основним и специјалистичким 

струковним студијама, као и другим облицима наставе, 
- припрема и обављање испита, 
- консултације са студентима, 
- менторство у изради завршног рада, 
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- менторски рад са студентима који су у току студија остварили просек преко 

8.5 , 
- учешће у раду комисије за одобравање, оцену или одбрану завршног рада 

студента, 
- сарадња са сарадницима у току остваривања свих облика наставе, 
- учешће у раду Наставног већа и других стручних органа и тела Школе. 
- 

Члан 21. 
 

Послови припреме и извођења наставе сарадника су: 
 

- припрема и извођење наставе на основним струковним студијама, осим 
предавања и испита, 

- учествовање у реализацији вежби студената и пружање стручне помоћи 
студентима везане за савладавање студијских програма, израду 
семинарских радова и остало, 

- учествовање у раду стручних органа и помоћних тела у Школи. 
 

Члан 22. 
 

Остали послови наставника и сарадника су: 
- стално стручно и научно усавршавање, 
- праћење домаће и стране литературе, 
- писање  уџбеника,  приручника,  срипата  и  друге  литературе  за  потребе 

студената, 
- објављивање научних и стручних радова, 
- учешће у комисијама за избор наставника и сарадника, и др. 

 
V БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПОСЛОВА У НАСТАВИ 

 
Члан 23. 

 
Број извршилаца у  настави везан је за садржину  дозволе за рад и 

акредитоване студијске програме и остале обавезе у Школи по закону. 
 

Број наставника и сарадника за обављање послова у настави утврђује се за сваки 
предмет из студијског програма на студијама, а на бази броја студената на 
одговарајућој години, прописане величине група за предавања и вежбе у складу са 
прописаним стандардима за поље друштвено–хуманистичких наука, недељног 
фонда часова у оквиру петнаестонедељног семестра и рада по сменама и 
критеријумима за утврђивање потребног броја наставника, сарадника у складу са 
стандардима за акредитацију установе и студијских програма. 

 
VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДНИЦИ 

НАСТАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 24. 
 

Назив радног места: помоћник директора за наставна питања 
Послове може обављати:       наставник Школе у сталном радном односу 

са пуним радним временом 
Радно искуство: 03 године 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- помаже директору у организацији рада наставног особља и реализацији 

студијских птограма; 
- организује  прикупљање  и  обраду  материјала  за  извештаје  у  области 

наставног процеса; 
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- стара се о организацији наставног процеса, обезбеђује замене часова и 

сам одржава наставу из предмета за које је изабран; 
- организује помоћ студентима и њиховим организацијама; 
- пружа помоћ наставницима у погледу припрема и извођења наставе; 
- припрема и подноси директору извештаје и анализе реализације наставе, 

успех студената и сл.; 
- остварује сарадњу са службом за студентске послове по свим  питањима 

везаним за студирање и реализацију студијских програма; 
- обавља и друге послове по налогу директора; 
- обавља и друге послове по налогу директора; 

 
Члан 25. 

 
Назив радног места: шеф студијског програма 
Послове може обављати:       наставник Школе у сталном радном односу 

са пуним радним временом, а који предаје на том 
студијском програму 

Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: у складу са бројем студијских прогама који 

се изводе. 
 

Опис послова: 
 

- стара се о уредној реализацији планова рада на студијском програму 
- учествује у организацији наставе , испита и завршних испита; 
- предлаже стручне комисије за спровођење испита на студијском програму; 
- прати и анализира резултате са испита у сваком испитном року и сачињава 

потребне извештаје за органе и радна тела Школе; 
- ради и друге послове по налогу помоћника директора за наставна питања и 

директора; 
- учествује  у  организацији  стручне  праксе  у  сарадњи  са  координатором 

стручне праксе на студијском прогаму. 
 

Члан 26. 
 

Назив радног места: Професор струковних студија 
Број извршилаца: У складу са дозволом за рад и стандардима 
Радно искуство: У складу са Законом и Општим актима школе 
Опис послова: Извршава све послове у складу са Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилима студија, Правилником о стандардима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и осталим општим актима 
школе и овим правилником. 

 
Члан 27. 

 
Назив радног места: Предавач 
Број извршилаца: У складу са дозволом за рад и стандардима 
Радно искуство: У складу са Законом и Општим актима школе 
Опис послова: Извршава све послове у складу са Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилима студија, Правилником о стандардима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и осталим општим актима 
школе и овим правилником. 

 
 

Члан 28. 
 

Назив радног места: Наставник страног језика 
Број извршилаца: у складу са дозволом за рад и стандардима 
Радно искуство: У складу са Законом и Општим актима школе 
Опис послова: Извршава   све   послове   у  складу  са   Законом  о 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
високом образовању, Статутом школе, Правилима студија, Правилником о 
стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и осталим 
општим актима школе и овим правилником. 

 
 
 

Члан 29. 
 

Назив радног места: Сарадник у настави 
Број извршилаца: у складу са дозволом за рад и стандардима 
Радно искуство: У складу са Законом и Општим актима школе 
Опис послова: Извршава све послове у складу са Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилима студија, Правилником о 
стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и осталим 
општим актима школе.Извршава и остале послове по налогу директора школе. 

 
Члан 30. 

 
Назив радног места: Стручни сарадник 
Стручна спрема: VII степен стручности 
Број извршилаца: 02 (један) 
Радно искуство: 01 година 
Опис послова: Извршава све послове у складу са Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилима студија, Правилником о 
стандардима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и осталим 
општим актима школе. Извршава и остале послове по налогу директора школе. 

 
 
 
 
 

VII АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИ И ПОМОЋНИ ПОСЛОВИ 
 

Члан 31. 
 

Административно-стручни и помоћни послови обављају се у оквиру 
Секретаријата Школе. 

Секретаријат у свом саставу, према карактеру, обиму, природи и сродности 
послова, има следеће службе: 

 
1. Службу за опште правне и административно – техничке послове, 
2. Службу за студентске послове; 
3. Службу рачуноводства, 

 
Члан 32. 

 
Радом Секретаријата руководи секретар Школе. 

 
 

VIII  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ, 
СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

8.1. Секретар школе  
Члан 33. 

 

Назив радног места: секретар Школе 
Стручна спрема: дипломирани правник са положеним 

стручним испитом 
Радно искуство 03 године 
Број извршилаца: 01 (један) 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
 

Опис послова: 
 

- координира радом стручних служби Школе 
- ради на пословима нормативне делатности Школе; 
- обавља пословне око уписа у судски регистар; 
- ради на изради свих врста уговора; 
- тумачи одлуке Савета и Наставног већа које се односе на делокруг рада 

радника секретаријата Школе; 
- на  захтев  органа  управљања  и  стручних органа  Шоле,  даје  правно 

тумачење општих аката Школе и законских прописа; 
- присуствује седницама органа управљања и стручних органа и учествује у 

њиховој припреми и води записнике; 
- ради на изради нацрта општих аката, уговора, тужби и других правних 

аката; 
- организује матричне евиденције запослених за потребе централног 

регистра; 
- покреће иницијативу за измене и допуне општих аката Школе; 
- учествује у раду комисија за јавне набавке школе; 
- организује послове на одржавању хигијене; 
- ради на пословима везаним за радне односе запослених; 
- заступа Школу пред правосудним и другим органима, у складу са 

овлашћењем директора; 
- одржава  потребне  контакте  са  секретаријатима  других  високошколских 

установа; 
- обавља друге послове из делокруга рада Секретаријата Школе као целине 

и остале послове по налогу директора; 
 

8.2. Стручна служба за правне, опште и административно техничке послове 
 

Члан 34. 
 

Назив радног места: самостални референт за опште и правне 
послове 

Стручна спрема: VI степен стручности правног смера 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
 

Опис послова 
 

- организује и обавља послове везане за обраду документације везане за 
радно-правне односе; 

- организује и обавља послове везане за издавање диплома идодатка 
дипломи свршеним студентима школе, а у сарадњи са службом за 
студентске послове и доставља их на потпис директору Школе; 

- ради на пословима пријема и припреме документације у поступку 
изједначавања стручних назива и замене диплoма,непосредно сарађује са 
комисијама,припрема и израђује уверења ,дипломе и додатке дипломе и 
доставља их на потпис директору; 

- ради на пословима статистике; 
- обрађује документацију у пословима везаним за завршне радове 

студената, а у сарадњи са службом за студентске послове; 
- припрема докуметацију везану за пoступак избора наставника и сарадника; 
- врши обраду записника са седница органа Школе; 
- врши контролу послова на одржавању хигијене у Школи и подноси извештај 

секретару Школе; 
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора Школе. 

 
Члан 35. 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
 

Назив радног места: технички секретар 
Стручна спрема: VI степен стручности 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- вођење посебних евиденција; 
- врши разврставање поште и доставља је директору; 
- остваривање контакта за потребе директора Школе и сарадника; 
- припрема налоге за службена путовања; 
- обавља дактилографске и инокоресподентске послове за потребе Школе 

према налогу секретара и директора Школе. 
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора Школе. 

 
 

Члан 36. 
 

Назив радног места: библиотекар 
Стручна спрема: VII степен стручности филолошки факултет-сви 

одсеци, економски факултет сви одсеци 
Радно искуство: 01 година 
Број радника: 01 (један ) 

 
Опис послова: 

 
- планира рад библиотеке; 
- сачињава извештаје о раду библиотеке; 
- предлаже избор публикација за набавку; 
- организује и контролише рад библиотеке и читаонице; 
- врши каталогизацију домаћег и страног библиотечког материјала; 
- врши инвентарисање књига; 
- врши коректуру каталошких листића; 
- врши класификацију чланака; 
- води текуће евиденције серијских публикација; 
- припрема фонд библиотеке за повез; 
- учествује у међубиблиотечкој размени публикација; 
- води регистар уџбеника и регистар помоћних наставних средстава; 
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора Школе. 

 
 
 

Члан 37. 
 

Назив радног места: књижничар - архивар 
Стручна спрема: IV или VI степен стручности 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- врши пријем архивског материјала и на одгварајући начин га смешта у 

просторију архиве ; 
- врши сређивање архиве и води прописане евиденције; 
- спроводи инвентарисање архивског материјала и исти задужује; 
- врши  попис  библиотечких  аката,  куцање  и  прекуцавање,  провера  у 

каталозима, пријем пошиљки и упоређивање са рачуном; 
- врши проверу исправности повеза и штампе; 
- води текуће евиденције серијских публикација; 

164  



Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
- врши улагање листића у каталог и повлачење из њега, сигнирање, усмене 

информације, уређење магацина, печаћење библиотечког материјала и 
писање сигнатуре; 

- припрема фонда за повез и расход; 
- сачињава списак публикација за повез и расход; 
- врши пријем и преглед повезаног фонда; 
- иницира ситне поправке оштећеног фонд; 
- врши паковање публикација; 
- врши упис, испис читалаца, издавање и примање материјала од читалаца, 

записник о изгубљеној књизи; 
- даје усмене информације и опомене читаоцима; 
- обававња и друге послове по налогу секретара и директора школе. 

 
 

Члан 38. 
 

Назив радног места: систем инжењер 
Стручна спрема: VII  степен  стручности  инжењер  информатике 

или електро инжењер 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- ради  на  пословима  одржавања  хардвера  и  софтвера  информационог 

система школе; 
- стара  се  о  ажурирању  софтвера  и  прибављању  лиценци  за  употребу 

софтвера; 
- предлаже измене и допуне система (хардвер, софтвер, мрежна опрема, 

интернет веза и сл.); 
- води потебне евиденције везане за информатичку област и помаже 

пописној комисији приликом пописа информационе и комуникационе 
опреме; 

- пружа техничку подршку студентима у рачунарским лабораторијама и 
обезбеђује, по потреби, преузимање материјала са интернета, његово 
штампање и нарезивање; 

- организује и функционисање специјализованих информатичких учионица; 
- обезбеђује континуирано функционисање интернет везе и функционисање 

електронске библиотеке; 
- врши пословну кореспонденцију путем електронске поште у сарадњи са 

осталим службама школе; 
- објављује записнике и резултате испита на интернет презентацији школе и 

врши ажурирање осталог садржаја презентације по потреби, 
- ради и остале послове по налогу секретара и директора школе. 

 
 

Члан 39. 
 

Назив радног места: Референт за издавачку делатност и заштиту 
од пожара 

Стручна спрема: VI и VII степен стручности 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- врши пријем и техничку обраду рукописа који су добили позитивну рецензију и 

одобрење Наставног већа; 
- предлаже аутору, уређивачком одбору и директору школе, избор штампарије и 

дистрибутера; 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
- доставља  аутору,  рецензентима  и  Библиотеци  школе  одговарајући  број 

примерака штампаних публикација; 
- доставља директору информације о свим објављеним радовима наставника и 

сарадника у издању школе; 
- прати промене прописа из области противпожарне заштите; 
- утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге 

опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради 
њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција; 

- контролише  исправност  заштитних  премаза  металних,  дрвених  и  других 
конструкција против дејства ватре; 

- у случају избијања пожара непосредно учествује у утврђивању узрока пожара 
и о томе подноси информацију директору школе; 

- редовно извештава директора школе о свим појавама, променама и 
проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање 
конкретних мера; 

- чува, уредно одржава и наменски употребљава личну и заједничку 
противпожарну опрему; 

- запослени је дужан да положи стручни испит за обављање послова 
противпожарне заштите; 

- ради остале послове по налогу секретара и директора школе.'' 
 

Члан 39A. 
 

Назив радног места: Референт  за  јавне  набавке  и  безбедност  и 
здравље на раду 

Стручна спрема: VI и VII степен стручности 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- прати промене прописа из области јавних набавки; 
- предлаже директору доношење одлука и аката у вези јавних набавки; 
- извршава одлуке директора у вези јавних набавки; 
- спроводи прописе и општа акта школе у вези јавних набавки; 
- организује поступак спровођења јавних набавки мале вредности; 
- израђује предлог Плана јавних набавки; 
- шаље периодични извештај о јавним набавкама Управи за јавне набавке; 
- прати извршавање закључених уговора о јавним набавкама; 
- прати промене прописа из области безбедности и здравља на раду; 
- организује послове везане за безбедност и здравље на раду; 
- предлаже директору набавку опреме за личну заштиту на раду; 
- припрема предлог аката о процени ризика и других аката ове области и стара 

се о њиховој примени у складу са законом; 
- врши редовно контролу стања хигијене у школи и издаје непосредне налоге 

радницима који раде на пословима одржавања хигијене; 
- организује проверу запослених из области безбедности и здравља на раду; 
- запослени је дужан да прибави сертификат за службеника за јавне набавке и 

положи стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
- ради остале послове по налогу секретара и директора школе.'' 

 
 

Члан 40. 
 

Назив радног места: хигијеничар 
Стручна спрема: НКВ радник 
Радно искуство : 01 година 
Број извршилаца: 02 (два) 

 
Опис послова: 
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Информатор о раду 
Висока пословна школа струковних студија Лесковац 

 

 
 

- одржавање чистоће свих просторија Школе према распореду који сачињава 
овлашћени радник; 

- одржавање  чистоће  намештаја,  прозора,  врата,  грејних  тела,  клупа, 
столица и санитарних уређаја; 

- одржавање простора испред зграде Школе; 
- старање о реду у ходницима Школе за време трајање наставе; 
- брисање табли у учионицама за време пауза између часова; 
- пријављивање свих уочених кварова на свим инсталацијама Школе које су 

им доступне; 
- обављање и других послова по налогу секретара и директора Школе. 

 
Члан 41. 

 
Назив радног места: домар - магационер 
Стручна спрема: НКВ радник 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 
Опис послова: 

 
- врши послове одкључавања и закључавања зграде; 
- стара се о имовини школе; 
- врши текуће поправке; 
- врши контролу и одржавање свих система школе, вода, струја, аларма, 

противпожарних апарата и др. 
- обавља портирске послове,послове обезбеђења дворишта и зграда Школе 
- дужи приручни магацин Школе; 
- води пописне евиденције за магацинско пословање; 
- oбавља и друге послове по налогу секретара и директора Школе. 

 
8.3. Служба за студентске послове 

 
Члан 42. 

 
Назив радног места: шеф службе за студентске послове 
Стручна спрема: VI степен стручности 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- организује рад службе за студентске послове; 
- непосредно  сарађује  са  помоћником  директора  за  наставна  питања  и 

секретаром Школе; 
- води матичну књигу студената, студентску документацију, отвара картоне и 

уноси оцене из записника, индекса у матичну књигу; 
- студентима  који  су  добили  позитивну  оцену  на  испиту,  исту  у  индексу 

оверава малим печатом Школе; 
- утврђује испуњеност услова за полагање завршних испита; 
- врши припреме за упис, пријем и обраду уписне документације и 

oбавља упис студената; 
- обавља послове око студентских кредита и саставља статистичке 

извештаје и друге извештаје у вези са студентима и студијама; 
- ради послове на организацији завршних испита у складу са правилником о 

завршном испиту ( прима радове и обавештава студенте о даљем току 
испита, прима комплетну документацију по обављеном испиту ) и архивира 
документацију; 

- прима захтеве студената и иницира решавање истих од стране надлежних 
органа; 

- сарађује са стручним органима Школе; 
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- издаје потврде о статусу студената, ради уверења о положеним испитима и 

уверења о дипломирању студената и доставља их на потпис директору 
Школе; 

- врши проверу веродостојности јавних исправа студената. 
- обавља друге послове по налогу секретара и директора Школе; 

 
Члан 43. 

 
Назив радног места: референт за студентска питања 
Стручна спрема: VI степен стручности 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 02 ( два ) 

 
Опис послова: 

 
- прима испитне пријаве, обавештава студенте о  терминима  испита, 

припрема записнике за испите и исте доставља наставницима, а по 
обављеним испитима уноси оцене са записника у матичну документацију 
студената и објављује резултате испита на огласној табли школе у складу 
са Правилником о процедурама и протоку документације у вези са 
наставним процесом и раду службе за студентске послове и Правилником 
о стандрадима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Правилником о завршном испиту; 

- оверава семестре и припрема студентима исписнице; 
- обавештава студенте, усмено или писмено, о околностима које имају 

утицаја на правила студија и похађање наставе и извршавање других 
обавеза; 

- припрема студентима потврде у вези са остваривањем њихових права код 
других органа и организација и доставља их на потпис шефу студентске 
службе; 

- обавља и друге послове по налогу секретара и директора Школе. 
 

8.4. Служба рачуноводства 
 

Члан 44. 
 

Назив радног места: шеф рачуноводства 
Стручна спрема: VI степен стручности, Виша економска Школа 
Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца : 01 ( један ) 

 
Опис послова: 
- врши распоред финансијских средстава, а на основу добијених овлашћења 

од директора; 
- саставља предлог финансијског плана ; 
- саставља периодичне и годишње извештаје; 
- води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у 

складу са Законом о рачуноводству и ревизији и осталим позитивним 
прописима; 

- припрема материјале и извештаје за органе управљања који се односе на 
материјално-финансијско пословање; 

- води рачуна о обрачуну и плаћању припадајућих пореза и доприноса; 
- обавља послове у вези са Управом за јавна плаћања. 
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора Школе. 

 
 

Члан 45. 
 

Назив радног места: благајник 
Стручна спрема: VI степен стручности, Виша економска Школа 
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Радно искуство: 01 година 
Број извршилаца: 01 ( један ) 

 
Опис послова: 

 
- обрачунава  и  исплаћује  зараде  радника  Школе  и  води  одговарајуће 

евиденције; 
- обавља послове око пописа основних средстава и припрема податке за 

завршни рачун; 
- врши вирманско фактурисање; 
- чува новчане документе и вредносне папире; 
- рукује новчаним средствима; 
- прима и контролише документацију која је основ за обрачун личног дохотка 

и осталих исплата; 
- саставља благајнички дневник; 
- припрема статистичке извештаје; 
- прима и контролише улазне и излазне рачуне; 
- обавља  и  друге  послове  и  задатке  по  налогу шефа  рачуноводства  и 

директора Школе. 
 

Члан 46. 
 

Измене и допуне овог Правилника врше се у случају промене Закона, подзаконских 
прописа и стварних потреба Школе. 

 
Члан 47. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана oд дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 
У Лесковцу Директор Школе 

Проф. др Жика Стојановић 
 

15. 10.2008.год. 
 

 

Измене и допуне овог правилника извршене су дана 20.08.2012. год. Одлуком 
директора бр.400/2012 и 14.12.2012. год. Одлуком директора бр. 758/2012. 

 
6.25 ПРАВИЛНИК О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НАЗИВА СТЕЧЕНИХ 
ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА 
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
На основу члана 127. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС бр. 76/05 ), а у 
складу са Критријумима за усклађивање назива стечених према прописима који су 
важили  до  ступања  на  снагу  Закона  о  високом  образовању,  које  је  донела 
Конференција директора виших школа Србије на седници која је огржана 29.10.2007. 
године, Наставно веће Високе пословне школе струковних студија Лесковац, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК 
o усклађивању стручних назива стечених према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању 
 

I Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником је уређен поступак и критеријуми по којима се Високој 
пословној школи струковних студија Лесковац ( у даљем тексту : Школа ) утврђује да 
стручни назив стечен пре ступања на снагу Закона о високом образовању ( у даљем 
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тексту : Закон ) одговара неком од стручних назива из члана 98. Закона. 

 
Члан 2. 

 
Лице које је на Вишој економској школи Лесковац или некој другој сродној 

вишој школи или факултету, стекло или стекне одговарајући стручни назив по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона, има право да Школи упути 
захтев да се у складу са овим Правилником и осталим позитивним прописима утврди 
да стечени назив одговара неком од стручних назива из члана 95. Закона. 

 
Члан 3. 

 
Школа организује посебне диференцијалне студијске програме ради 

савладавања разлике између студијских програма по којима је заинтересовано лице 
завршило студије и акредитованих студијских програма Школе. 

 
II Поступак усклађивања стручног назива 

 
Члан 4. 

 
Заинтересовано лице Школи упућује писмени захтев за усклађивање стеченог 

стручног назива са одговарајућим стручним називом из члана 95. Закона. 
 
 

Члан 5. 
 

Писмени захтев заинтересованог лица разматра Комисија за признавање 
испита и нострификацију и еквиваленцију јавних исправа ( у даљем тексту : Комисија 
). 

 
Члан 6. 

 
Заинтересовано лице које је завршило Вишу економску школу Лесковац, 

Комисији уз захтев прилаже уверење о дипломирању и уверење о положеним 
испитима. Заинтересовано лице које је школу завршило на другој високошколској 
установи, Комисији подноси уверење о дипломирању, уверење о положеним 
испитима и студијске програме по којима је завршило студије. 

 
Члан 7. 

 
Комисија утврђује да ли је заинтересовано лице завршило двогодишње 

студије или трогодишње студије на вишој школи и да ли је одбранило дипломски – 
завршни рад. Комисија, такође, утврђује да ли обим завршених студија одговара 
обиму студија од 180 ЕСПБ бодова и да ли се студијски програми које је 
заинтересовано лице завршило на претходним студијама, подударају најмање 80% 
са одговарајућим студијским програмима на акредитованим студијама. 

 
Члан 8. 

Када Комисија утврди да је заинтересовано лице завршило вишу школу у 
трогодишњем трајању и остварило обим укупног оптерећења студија од 180 ЕСПБ 
бодова и да је одбранило дипломски –завршни рад, доноси решење којим констатује 
да је заинтересовано лице стекло право на замену дипломе и добијање стручног 
назива ‹‹ Струковни економиста ›› за одговарајући студијски програм. 

 
Члан 9. 

 
Када Комисија утврди да заинтересовано лице које је завршило трогодишњу 

или двогодишњу вишу школу, а на студијама није остварило обим укупног 
оптерећења од 180 ЕСПБ бодова или се студијски програми које је заинтересовано 
лице  завршило  на  претходним  студијама,  не  подударају  са  најмање  80%  са 
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акредитованим студијским програмима, доноси решење којим констатује укупан број 
остварених ЕСПБ бодова и упућује заинтересовано лице на могућност уписивања 
диференцијалног програма студија ради савладавања разлике између наставних 
планова и програма двогодишњих и трогодишњих студија на вишој школи и 
акредитованих студијских програма Високе пословне школе. 

 
Члан 10. 

 
Комисија у свом раду користи Критеријуме за упоређивање трајања обима и 

квалитета студија које доноси Наставно веће Школе, на предлог директора и 
Критеријуме за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању које је прописала Конференција 
директора виших школа дана 29.10.2007. године. 

 
II    Организација и трајање диференцијалних студијских програма 

 
 

Члан 11. 
 

Диференцијални студијски програми се изводе у трајању од једног или два 
семестра. 

 
Члан 12. 

 
Упис на диференцијалне студијске програме врши се по основу конкурса који 

објављује Школа у средствима јавног информисања и на огласној табли Школе. Број 
студената који могу у конкретној школској уписати диференцијалне студијске 
програме, доноси Наставно веће на предлог директора. 
Ранг листа кандидата за упис сачињава се на основу вредновања успеха из 
претходних студија. 
Рангирање кандидата врши Комисија за упис на диференцијалне  студијске 
програме. Комисија има три члана од којих је један председник. Комисију именује 
наставно веће из редова наставника. 
На диференцијалне студијске програме може се уписати сваки кандидат који на ранг 
листи заузме место до броја одређеног за упис. 

 
Члан 13. 

 
Заинтересовано лице уз пријаву на конкурс прилаже решење Комисије са 

пратећом документацијом. 
 

Члан 14. 
 

Трошкове студија за савладавање диференцијалних студијских програма 
сноси студент. Висина школарине утврђује се посебном одлуком коју доноси Савет 
школе, на предлог директора школе. Школарина се утврђује према броју ЕСПБ 
бодова за предмете које студент уписује. 

 
IV    Садржај диференцијалних програма студија 

 
Члан 15. 

 
Садржај диференцијалних програма студија доноси Наставно веће школе на 

предлог Директора школе. 
 

Члан 16. 
 

Студент је дужан да упише оне наставне програме које је у свом решењу 
навела Комисија. 
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Члан 17. 

 
Диференцијални студијски програм студент завршава полагањем испита из 

свих уписаних предмета из члана 16. овог Правилника. 
Студент који на студијском програму, по којем је завршио претходне студије, није 
имао дипломски – завршни рад, обавезан је да по завршеном диференцијалном 
програму студија, брани завршни рад. 

 
Члан 18. 

 
Након  завршетка  диференцијалних  студија,  студенту  се  признаје  остварен 

укупан обим студија од 180 ЕСПБ бодова, и он остварује сва права из Закона. 
 

Члан 19. 
 

Студенту који је завршио диференцијалне студије, издаје се Уверење о 
завршеним диференцијалним студијама и решење којим се констатује да његов 
стручни назив стечен према прописима који су важили да дана ступања на снагу 
Закона и он стиче право на замену дипломе. 

 
Члан 20. 

 
Нова диплома са додатком дипломе може се издати студенту само ако се 

раније издата огласи неважећом. 
 

Члан 21. 
 

На питања која нису ближе уређена овим Правилником, примењују се одредбе 
Закона и општих аката Школе. 

 
Члан 22. 

 
Овај правилник ступа на снагу даном када Конференција директора виших 

школа, констатује да је овај правилник усклађен са Критеријумима које је она 
прописала. 

 
 
 
 

У Лесковцу, 15.11.2007. године. Наставно веће 
Председавајући 

 
                                                                                                                              _____________________ 
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На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС” бр. 128/14) и Правилника о 
начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и 
другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет 
запослених („Службени гласник РС” бр. 49/15) ,директор Високе пословне школе струковних 
студија у Лесковцу доноси: 
 
 
 

ПРАВИЛНИК  
о поступку унутрашњег узбуњивања у Високој пословној школи 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником се уређује поступак унутрашњег узбуњивања у Високој пословној школи 
струковних студија Лесковац ( у даљем тексту: Послодавац), у складу са одредбама Закона и 
Правилника.  

Члан 2. 
 

1. Значење појединих појмова 
 
1) „Узбуњивање” је откривање информације која садржи податке о кршењу прописа, кршењу 
људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по 
живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих 
размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу. Послодавац и 
овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима у вези са информацијом, у 
оквиру својих овлашћења.  
2) „Узбуњивач” је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, 
поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних 
овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном 
друштву;  
3) „Унутрашње узбуњивање” је откривање информације послодавцу. 
 

 
II ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

 
1. Покретање поступка 

 
Члан 3. 

 
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације директору, односно лицу 
овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.  
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за 
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.  
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се писмено или усмено. 
 

 
2. Достављање информације 

 
Члан 4. 

 
Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити 
непосредном предајом информацијe у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или 
препорученом пошиљком, као и електронском поштом, на имејл лица овлашћеног за пријем 
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, уколико постоје техничке 
могућности.  
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се време 
које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са Законом.  
Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши 
обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о 
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пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код 
препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум 
пријема пошиљке код послодавца.  
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем 
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или на 
којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може 
да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем.  
 

2.1. Потврда о пријему информације 
 

Члан 5. 
 
Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, саставља 
се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, и то приликом пријема 
писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.  
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи следеће 
податке:  
- кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;  
- време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,  
- број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању,  
- податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени,  
- податке о послодавцу,  
- печат послодавца,  
- потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем.  
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис 
узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели. 
 

2.2. Записник о усмено достављеној информацији 
 

Члан 6. 
 
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на 
записник.  
Такав записник садржи:  
- податке о послодавцу и лицу које саставља записник,  
- време и место састављања,  
- податке о присутним лицима,  
- опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, податке о 
времену, месту и начину кршења прописа из области радних односа, безбедности и здравља на 
раду, људских права запослених, опасностима по њихов живот, здравље, општу безбедност, 
животну средину, указивање на могућност настанка штете великих размера и друго,  
- примедбе узбуњивача на садржај записника или његову изјаву да нема примедбе на 
записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином,  
- потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем,  
- печат послодавца.  

 
3. Поступање по информацији 

 
Члан 7. 

 
Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем дужно је да пре 
давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим узбуњивањем:  
- обавести узбуњивача о својим правима прописаним Законом, а нарочито да не мора 
откривати свој идентитет, односно да не мора потписати записник и потврду о пријему 
информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,  
- поучи узбуњивача да своје информације у вези са унутрашњим узбуњивањем даје под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, те да давање лажног изказа представља 
кривично дело предвиђено одредбама Кривичног законика.  
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Члан 8. 
 
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом.  
Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.  
 

Члан 9. 
 
Након пријема информације, послодавац је дужан да по њој поступи без одлагања, а најкасније у 
року од 15 дана од дана пријема информације.  
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће 
радње, о чему се обавештава директор, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу 
расположивих података.  
Школа се обавезује да предузме све расположиве радње и мере у циљу утврђивања и отклањања 
неправилности на које указује информација, као и да обустави све утврђене штетне радње и 
отклони последице.  

Члан 10. 
 
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања, овлашћено лице које води поступак може 
узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, 
о чему саставља записник.  
Такав записник садржи:  
- податке о послодавцу и лицу које саставља записник,  
- време и место састављања,  
- податке о присутним лицима,  
- опис утврђеног чињеничног стања поводом информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем,  
- примедбе присутног лица на садржај записника или његову изјаву да нема примедбе на 
записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином, 
 
 
- потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези 
са унутрашњим узбуњивањем,  
- печат послодавца.  
 

4. Информисање узбуњивача 
 

Члан 11. 
 
На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да му пружи обавештења о току и радњама предузетим 
у поступку, као и да му омогући увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку.  
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка у року од 15 дана по његовом 
окончању.  

Члан 12. 
По окончању поступка овлашћено лице:  
- саставља извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим 
узбуњивањем,  
- предлаже мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње 
насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.  
 

5. Извештај о предузетим радњама 
 

Члан 13. 
 
Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем из 
члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се: 1) послодавцу и 2) узбуњивачу.  
Извештај треба да садржи:  
-           време, место и начин пријема информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,  
- радње које су након тога предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем,  
- која су лица обавештена о радњама предузетим у циљу провере информације у вези са 
унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања,  
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- шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да 
ли су утврђене непра-вилности и штетне радње као и њихов опис, као и да ли су такве радње 
изазвале штетне последице,  
- потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем,  
– печат послодавца.  

Члан 14. 
 
Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим радњама у поступку о информацији у вези 
са унутрашњим узбуњивањем у року од 15 дана.  
 

6. Предлагање мера 
 

Члан 15. 
 
На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези 
са унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу отклањања утврђених неправилности и начин 
отклањања последица штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од 
петнаест дана од дана достављања извештаја послодавцу и узбуњивачу.  
Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим 
узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана, о 
чему овлашћено лице доноси предлог мера.  
Предлог мера ради отклањања неправилности и последица штетне радње насталих у вези са 
унутрашњим узбуњивањем обавезно садржи:  
- податке о послодавцу и лицу које саставља записник,  
- време и место састављања,  
- навођење и детаљан опис неправилности, штетних радњи и последица ових радњи у вези 
са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем,  
- конкретне мере које се предлажу ради отклањања наведених неправилности и последица 
штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем као и рокове 
за њихово извршење,  
- образложење због чега се баш тим предложеним мерама отклањају утврђене 
неправилности и последице штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем,  
- име лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем,  
- печат послодавца.  
 

III ПРАВО НА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА 
 

Члан 16. 
 
Узбуњивач има право на заштиту, у складу са законом:  
- ако изврши узбуњивање код послодавца, овлашћеног органа или јавности на начин 
прописан законом,  
- ако открије информацију која садржи податке о кршењу прописа и др. у року од једне 
године од дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у року од 
десет година од дана извршења те радње,  
- ако би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, у истинитост 
информације, поверовало лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.  

 
Члан 17. 

 
Право на заштиту имају и повезана лица.  
Повезано лице има право на заштиту као узбуњивач ако учини вероватним да је према њему 
предузета штетна радња због повеза-ности са узбуњивачем. 

 
Члан 18. 

 
Лице које тражи податке у вези са информацијом има право на заштиту као узбуњивач ако учини 
вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података.  
 

Члан 19. 
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Лице које је овлашћено за пријем информације дужно је да штити податке о личности узбуњивача, 
односно податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не 
сагласи са откривањем тих података, у складу са законом који уређује заштиту података о 
личности.  
Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана дужно је да чува те податке.  
Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације обавести 
узбуњивача да његов идентитет може бити откривен надлежном органу ако без откривања 
идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама 
заштите учесника у кривичном поступку.  
Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем 
информације дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести узбуњивача.  
Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити лицу на које се указује у информацији, ако 
посебним законом није другачије прописано.  
 

Члан 20. 
Забрањена је злоупотреба узбуњивања.  
Злоупотребу узбуњивања врши лице које:  
- достави информацију за коју је знало да није истинита,  
- поред захтева за поступање у вези са информацијом којом се врши узбуњивање тражи 
противправну корист.  

 
IV УЗБУЊИВАЊЕ АКО СУ У ИНФОРМАЦИЈИ 

САДРЖАНИ ТАЈНИ ПОДАЦИ 
 

Члан 21. 
 
Информација може да садржи тајне податке.  
Под тајним подацима из става 1. овог члана сматрају се подаци који су у складу са прописима о 
тајности података претходно означени као тајни.  
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач је дужан да се прво обрати послодавцу, а 
ако се информација односи на лице које је овлашћено да поступа по информацији, информација се 
подноси руководиоцу послодавца.  
У случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани тајни 
подаци, односно ако није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности, 
узбуњивач се може обратити овлашћеном органу.  
Изузетно од става 3. овог члана, у случају да се информација односи на руководиоца послодавца, 
информација се подноси овлашћеном органу.  
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач не може узбунити јавност, ако законом 
није другачије одређено.  
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и друга лица су дужни да се придржавају 
општих и посебних мера заштите тајних података прописаних законом који уређује тајност 
података.  

 
V ЗАБРАНА СТАВЉАЊА УЗБУЊИВАЧА У НЕПОВОЉНИЈИ ПОЛОЖАЈ 

И НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 22. 
 
Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне радње, као и 
да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне 
радње.  
Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези 
са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на:  
- запошљавање,  
- стицање својства приправника или волонтера,  
- рад ван радног односа,  
- образовање, оспособљавање или стручно усавршавање,  
- напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања,  
- дисциплинске мере и казне,  
- услове рада,  
- престанак радног односа,  
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- зараду и друге накнаде из радног односа,  
- учешће у добити послодавца,  
- исплату награде и отпремнине,  
- распоређивање или премештај на друго радно место,  
- непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других лица,  
- упућивање на обавезне здравствене прегледе или прегледе ради оцене радне способности.  

Члан 23. 
 
Забрањено је предузимати штетне радње.  
У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете, у складу 
са законом који уређује облигационе односе.  

 
VI СУДСКА ЗАШТИТА 

 
Члан 24. 

 
Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску 
заштиту.  
Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном 
суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од 
дана када је штетна радња предузета.  

 
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 25. 

 
Овај правилник објавити на огласној табли послодавца дана 01.12. 2015. године, као и на његовој 
интернет страници, а он ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  
 
 

 Директор 

                                                                     Др Милена Марјановић,проф. 

                                                                                                                      _______________________ 
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Подаци о приходима и расходима за 2011. годину 

 
 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ЛЕСКОВАЦ 
Ул.Владе Јовановића бр. 8 

у хиљадама дин. 
    2011  

Р.број број 
конта опис средства 

буџета 
сопствена 
средства Укупно 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 34,482 59,527 94,009 
1 742100 Приходи од продаје добара и услуга и приходи од имовине  59,527 59,527 
2 791100 Приходи из буџета 34,482  34,482 
3 745100 Приходи од локалне самоуправе и остали разни приходи    

   
 
 
 
 
 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
 
 
 
 
 

34,874 

 
 
 
 
 
 

56,678 

 
 
 
 
 
 

91,552 
1. 411000 Плате додаци и накнаде запослених 27,369 16,023 43,392 
2. 412000 Доприноси на терет послодавца 4,164 3,604 7,768 
3. 415000 Накнада трошкова за запослене 993 509 1,502 
4. 421100 Трошкови платног промета 121 194 315 
5. 421200 Енергетске услуге 524 2,049 2,573 
6. 421300 Комуналне услуге 223 7 230 
7. 421400 Услуге комуникација 208 38 246 
8. 421500 Трошкови осигурања  328 328 
9. 422400 Трошкови путовања студената  94 94 
10. 422000 Трошкови службених путовања 261 613 874 
11. 423000 Услуге по уговорима и остале опште услуге 2 27,231 27,233 
12. 423200 Услуге образ.и усаврш.запосл.,администрат.и компјутерске 133 517 650 
13. 423400 Услуге информисања 146 62 208 
14. 423700 Репрезентација 25 435 460 
15. 423900 Остале опште услуге 11 407 418 
16. 424900 Остале специјализоване услуге  18 18 
17. 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 42 75 117 
18. 426100 Утрошен административни материјал 250 277 527 
19. 426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 39 124 163 
20. 426400 Материјал за саобраћај 18 154 172 
21. 426600 Maтеријал за образовање, културу и спорт 156 41 197 
22. 426900 Материјал за хигијену и посебне намене 162 105 267 
23. 431200 Амортизација опреме  819 819 
24. 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама  420 420 
25. 482000 Обавезне таксе и порези 27 98 125 
26. 511200 Изградња зграда и објеката  1,248 1,248 
27. 512200 Административна опрема  985 985 
28. 515100 Нематеријална имовина  203 203 
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Подаци о приходима и расходима за 2012. годину 

 
 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ЛЕСКОВАЦ 
Ул.Владе Јовановића бр. 8 

    2012  

Р.број број 
конта опис средства 

буџета 
сопствена 
средства Укупно 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 37,633 53,085 90,718 
1 742100 Приходи од продаје добара и услуга и приходи од имовине  53,079 53,079 
2 791100 Приходи из буџета 37,633  37,633 
3 745100 Mешовити и неодређени приходи  6 6 

   
 
 
 
 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
 
 
 
 

37,633 

 
 
 
 
 

64,187 

 
 
 
 
 
101,820 

1 411000 Плате додаци и накнаде запослених 30,370 11,923 42,293 
2 412000 Доприноси на терет послодавца 4,664 2,906 7,570 
3 414000 Социјална давања запосленима  265 265 
4 415000 Накнада трошкова за запослене 562 1,358 1,920 
5 421100 Трошкови платног промета 136 251 387 
6 421200 Енергетске услуге 536 7,757 8,293 
7 421300 Комуналне услуге 226 233 459 
8 421400 Услуге комуникација 175 206 381 
9 421500 Трошкови осигурања  258 258 

10 421900 Остали трошкови 10 120 130 
11 422400 Трошкови путовања студената  848 848 
12 422000 Трошкови службених путовања 116 1,109 1,225 
13 423000 Услуге по уговорима и остале опште услуге 159 24,104 24,263 
14 423200 Услуге образ.и усаврш.запосл.,администрат.и компјутерске 178 188 366 
15 423400 Услуге информисања 154 233 387 
16 423700 Репрезентација 10 736 746 
17 423900 Остале опште услуге  2,194 2,194 
18 424900 Остале специјализоване услуге 26 55 81 
19 425200 Текуће поправке и одржавање опреме  306 306 
20 426100 Утрошен административни материјал 209 231 440 
21 426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 35 158 193 
22 426400 Материјал за саобраћај 27 217 244 
23 426600 Maтеријал за образовање, културу и спорт 40 730 770 
24 426900 Материјал за хигијену и посебне намене  353 353 
25 431200 Амортизација опреме  4,007 4,007 
26 441100 Отплате камата  86 86 
27 472700 Награде студентима  20 20 
28 482000 Обавезне таксе и порези  1,148 1,148 
29 511200 Изградња зграда и објеката  1,266 1,266 
30 512200 Административна опрема  731 731 
31 515100 Нематеријална имовина  190 190 
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Спецификација опреме Високе пословне школе струковних студија 
Лесковац 

 
R.br. Naziv opreme Količina 

1 Računari PC Pentium 6 
2 Fotokopirni aparat CANON 1 
3 Računari PC Pentium 10 
4 Štampač pacard laserjet 1200 4 

 
5 

Laptop računari FUJITSU 
SIMENS 

 
17 

6 Video projektor SONY 2 
7 Fax PANASONIC KX-FT-71 1 
8 Računari PC Pentium 6 
9 Računari PC Pentium IV 2 
10 Video projektor SONIO 1 
11 Skener CANON 1 
12 Štampač Epson LX 300+ 1 
13 Lap top HP N 9420 2 
14 Računari PC 20 
15 Štampač HP Laserjet M1005 4 
16 Štampač CANON 1 
17 Štampač HP Laserjet 1020/1200 1 
18 Štampač HP Deskjet 2 
19 Štampać HP Skanjet 3800 1 
20 Projektor 2 
21 Lap top MSI 2 
22 Štampač HP Laserjet A3 1 
23 Fotokopirni aparat 1 
24 Računar lap top 1 
25 Računar AMILO 1 
26 Prezenter LOGITECH 2 
27 Štampač HP Laserjet 1 
28 Skener MUSTEK 1 
29 Računar Pentium server 1 
30 Štampač HP P1005 1 
31 Računar Vewsonic 2 
32 Računar notebook TOSHIBA 2 
33 Računar ACER 1 
34 Računari Altos 31 
35 Projektor plafonski 3 
36 Telefonska centrala sa aparatima 1 
37 Štampač Zebra 1 
38 Računar PC radna stanica 1 
39 Veliki rack ormar 1 
40 Mali rack ormar 1 
41 Štampač laser A4 MFP 1 
42 TV Samsung na nosaču 2 
43 Frižider Gorenje 1 
44 Projektor EPSON 3 
45 Štampač Laser A4 1 
46 Lap top TOSHIBA 1 
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Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 
 

Обрачун зарада запослених у установи врши се на основу Уредбе о 
нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности 
које се финансирају из буџета (Сл.гласник РС 15/02 од 29.03.2002., 100/04 од 
03.09.2004.,  26/05  од  21.03.2005.,  38/07  од  27.04.2007.,  110/07  од  30.11.2007.), 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(Сл.гласник РС 44/01......65/11) и општих аката школе. 
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ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
План јавних набавки мале вредности за 2012. годину 

 
У току календарске 2012. године, а у складу са усвојеним Планом и програмом за 
2012. годину, Висока пословна школа струковних студија Лесковац пранира да 
реализује следеће јавне набавке мале вредности: 

 
1. набавка потрошног канцеларијског материјала за 2012. годину (на 

годишњем нивоу – сукцесивна испорука) у износу од 696.000,00 дин. без ПДВ-а; 
2. набавка потрошног материјала за одржавање хигијене за 2012. годину (на 

годишњем нивоу – сукцесивна испорука) у износу од 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а; 
3. набавка услуга физичког обезбеђења објекта школе за 2012. годину (на 

годишњем нивоу) у износу од 2.500.000,00 дин; 
4. набавка рачунарске и пратеће опреме у току 2012. године (на годишњем 

нивоу) у износу од 2.200.000,00 дин без ПДВ-а за 2012. 
 

Средства за јавне набавке су обезбеђена из буџета Републике Србије и сопствених 
прихода школе. 

 
У првом тромесечју 2012. године реализоване су следеће јавне набавке мале 
вредности: 

 
Redni 
broj 

Vrsta predmeta 
javne nabavke 

Ukupan broj 
zaključenih 

ugovora 

Ukupna vrednost 
zaključenih ugovora bez PDV 

(u hiljadama dinara) 

Ukupna vrednost 
zaključenih ugovora sa PDV 

(u hiljadama dinara) 

I II III IV V 

 
1 

 
Dobra 

 
3 

 
1696 

 
2001 

 
2 

 
Usluge 

 
1 

 
1562 

 
1843 

 
3 

 
Radovi 

 
- 

 
- 

 
- 

  
Ukupno 

 
4 

 
3258 

 
3844 

 

У другом тромесечју 2012. године није било реализованих јавни набавки мале 
вредности. 

 
У трећем тромесечју 2012. године није било реализованих јавни набавки мале 
вредности. 

 
У  четвртом тромесечју 2012. године није било реализованих јавни набавки мале 
вредности. 
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План јавних набавки мале вредности за 2013. годину 

 
I План јавних набавки мале вредности за 2013. годину 

Ред. бр. Предмет набавке Спецификација Процењена вредност 
без ПДВ-а 

Врста 
поступка 

Оквирно 
време 

покретања 
поступка 

Оквирно 
време 

реализације 
уговора 

 
Ко

нт
о 

Износ на 
конту 

(планска 
година) 

Извор 
финансирања 

(планска година) Укупна По 
годинама 

 
01

/2
01

3 

Услуге обезбеђења 
објекта 

1 извршилац, 
24 часа, 
365 дана 

2,100.000  јавна 
набавка 

мале 
вредности 

од 04.01. до 
31.01.2013. 

Фебруар- 
Децембар 

2013. 

 
42

39
 

2,520.000 Сопствена 
средства 100% 

 
02

/2
01

3 

Канцеларијски 
материјал 

спецификација дата 
у посебном прилогу 
документа 

800.000  јавна 
набавка 

мале 
вредности 

од 04.01. до 
31.01.2013. 

Фебруар- 
Децембар 

2013. 

 
42

61
10

 

960.000 Буџетска 
средства 100% 

 
03

/2
01

3 

Средства за 
одржавање хигијене у 
школи 

спецификација дата 
у посебном прилогу 
документа 

500.000  јавна 
набавка 

мале 
вредности 

од 04.01. до 
31.01.2013. 

Фебруар- 
Децембар 

2013. 

 
42

68
 

600.000 Буџетска 
средства 100% 

 
04

/2
01

3 

Информатичка и 
остала електронске 
опрема 

спецификација дата 
у посебном прилогу 
документа 

1,371.301  јавна 
набавка 

мале 
вредности 

од 01.02. до 
28.02.2013. 

Фебруар- 
Децембар 

2013. 

 
51

22
20

 

1,568.614 Буџетска 
средства 50% 

Сопствена 
средства 50% 

 
05

/2
01

3 

Угоститељске услуге спецификација дата 
у посебном прилогу 
документа 

833.333  јавна 
набавка 

мале 
вредности 

од 01.03. до 
31.03.2013. 

Март- 
Децембар 

2013. 

 
42

37
00

 

1,000.000 Буџетска 
средства 5% 
Сопствена 

средства 95% 

 
06

/2
01

3 

Адвокатске услуге очекиваних 
10 судских 
поступака, 
60 рочишта и 
100 поднесака 

1,000.000  јавна 
набавка 

мале 
вредности 

од 01.02. до 
28.02.2013. 

Фебруар- 
Децембар 

2013. 

 
42

35
 

1,000.000 Сопствена 
средства 100% 

 

У првом тромесечју 2013. године реализоване су следеће јавне набавке мале 
вредности: 

 
Redni 
broj 

Vrsta predmeta 
javne nabavke 

Ukupan broj 
zaključenih 

ugovora 

Ukupna vrednost 
zaključenih ugovora bez PDV 

(u hiljadama dinara) 

Ukupna vrednost 
zaključenih ugovora sa PDV 

(u hiljadama dinara) 

I II III IV V 

 
1 

 
Dobra 

 
3 

 
2671 

 
3129 

 
2 

 
Usluge 

 
1 

 
1844 

 
2212 

 
3 

 
Radovi 

 
- 

 
- 

 
- 

  
Ukupno 

 
4 

 
4515 

 
5341 
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- Јавна набавка бр. 01/2013 – Услуга обезбеђења објекта школе 
реализована је у поступку јавне набавке мале вредности. Процењена вредност јавне 
набавке износила је 2,100.000 динара без ПДВ-а. Средства за предметну набавку 
обезбеђена су из сопствених средстава у износу од 100%. Као најповољнија је 
изабрана понуда понуђача „Г4С Сецуре Солутионс д.о.о.“ Београд. Уговор је 
закључен дана 01.02.2013. године. 
- Јавна набавка бр. 02/2013 – Набавка потрошног канцеларијског материјала 
реализована је у поступку јавне набавке мале вредности. Процењена вредност јавне 
набавке износила је 800.000 динара без ПДВ-а. Средства за предметну набавку 
обезбеђена су из буџета Републике Србије у износу од 100%. Као најповољнија је 
изабрана понуда понуђача „СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ Д.О.О.“ Лесковац. Уговор је 
закључен дана 04.02.2013. године. 
- Јавна набавка бр. 03/2013 - Набавка потрошног материјала за одржавање 
хигијене у школи реализована је у поступку јавне набавке мале вредности. 
Процењена вредност јавне набавке износила је 500.000 динара без ПДВ-а. Средства 
за предметну набавку обезбеђена су из буџета Републике Србије у износу од 100%. 
Као најповољнија је изабрана понуда понуђача „СТР СТАРТ“ Лесковац. Уговор је 
закључен дана 04.02.2013. године. 
- Јавна набавка бр. 04/2013 - Набавка информатичке и остале електронске 
опреме за школу реализована је у поступку јавне набавке мале вредности. 
Процењена вредност јавне набавке износила је 1,371.301 динар без ПДВ-а. 
Средства за предметну набавку обезбеђена су из буџета Републике Србије у износу 
од 50% и сопствених прихода школе у износу од 50%. Као најповољнија је изабрана 
понуда понуђача „КАТАЛОГ Д.О.О.“ Лесковац.. Уговор је закључен дана 
11.03.2013. године. 

 
 

Информације о текућим поступцима јавних набавки мале вредности доступне су на 
сајту http://www.vpsle.edu.rs/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Информатор  о  раду је  у даљој  изради  и  недостајући 
подаци биће објављени у најскорије време. 
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