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На основу члана 56, а у вези са чланом 143 Закона о високом образовању 

(службени гласник Р.С. бр.88/2017, Савет Високе пословне школе струковних 

студија Лесковац, на седници одржаној дана 04.04.2018. 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 студије првог и другог степена из образовно-научног поља 

Друштвено–хуманистичке науке, научне области 1) Економске науке и и 

2) Менаџмент и бизнис, и образовно-научног поља Техничко-технолошке 

науке, научна област  Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент . 

 

 

Члан 3. 

 

На студијама првог и другог степена, 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 извођење акредитованих студијских програма Школе. 

 

Члан 4. 

 

Школа има својство правног лица које стиче даном добијања дозволе 

за рад и уписом у регистар Привредног  суда у Лесковацу. 

 

Члан 5. 

 

Школа има јавна овлашћења утврђена законом и дозволом за рад. 
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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. 
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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 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 и другог степена у складу 

са законом и акредитованим студијским програмима.  

 

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

финансије; Пословна економија и менаџмент; Трговина, маркетинг и 

туризам;  Страни језици;  Информатика, инжењерсто и квантитативне 

методе. 

 

Члан 16. 

 

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. 
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Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број 

бодова потребних за завршетак студија. 

 

Члан 17. 

 

Између различитих студијских програма у Школи или различитих 

високошколских установа, може 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. 

 

Самовредновање 

 

Члан 18. 

 

Школа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета 

својих студијских програма, наставе и услова рада.  

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном 

општим актом високошколске установе, у складу са актом о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 

студијских програма. 

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената.  

Високошколска установа доставља Националном акредитационом 

телу извештај о поступку и резултатима самовредновања, као и друге 

податке од значаја за оцену квалитета у периоду од три године.  

 

 

VI РЕЖИМ СТУДИЈА 

 

Члан 19. 

 

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 Наставно-стручног 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 20. 

 

Школа организује и изводи наставу на српском језику. 

Школа може организовати наставу и на неком од страних језика уз 

сагласност надлежног министарства. 
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Члан 21. 

 

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 

 

Упис 

 

Члан 22. 

 

Право на високо образовање имају сва лица са претходно стеченим 

средњим образовањем у четворогодишњем трајању, у складу са законом о 

високом образовању и законом којим се уређује средње образовање.  

Статус студента стиче се уписом у Школу на један од студијских 

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

који се сам финансира. 

До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку 

матуру, упис на основне студије врши се у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу овог закона и општим актом високошколске 

установе. 

 

Члан 23. 

 

Високошколска установа, у складу са законом, уписује кандидате уз 

признавање опште, односно стручне матуре за упис на струковне студије. 

Високошколска установа утврђује критеријуме на основу којих се 

обавља класификација и избор кандидата за упис на студије. 

Високошколска установа сачињава ранг листу пријављених кандидата 

за упис на студије првог степена на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, 

резултата испита за проверу знања, односно склоности и способности и по 

потреби на основу успеха на националним и интернационалним 

такмичењима, у складу са општим актом високошколске установе.  

Високошколска установа уписује под условима из ст. 1−3. овог члана и 

кандидате који су завршили међународно признату матуру (International 

Baccalaurate Diploma Programme и др.). 

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

листи из става 3. овог члана рангиран у оквиру броја студената предвиђеног 

дозволом за рад.  

Студент студија првог степена друге самосталне високошколске 

установе, лице које има стечено високо образовање на студијама првог 

степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом, 

може се уписати на студије првог степена, под условима и на начин прописан 

Правилима студија Школе.  

Право из става 6. овог члана остварује се на лични захтев.  

На студије другог степена кандидат се уписује под условима, на начин 

и по поступку утврђеном Правилима студија и Конкурсом.  
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Стручно упутство о упису кандидата на високошколске установе, упису 

по афирмативним мерама и другим питањима од значаја за упис на 

високошколску установу чији је оснивач Република, доноси министар. 

 

Конкурс 

Члан 24. 

 

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 четири месеца пре почетка школске 

године. 

Наставно-стручно веће именује Комисију упис студената која се 

састоји од три члана и то два из  реда наставника и секретара Школе. 

Надлежност Комисије за упис студената је формирање, организовање и 

праћење рада поткомисија за: 

- проверу комплетности и веродостојности документације која се 

прилаже приликом пријаве за полагање пријемног испита; 

- унос података и формирање листа пријављених кандидата за сваки 

студијски програм, рангираних на основу успеха у средњој школи; 

- унос података о резултатима постигнутим на пријемном испиту у 

формулар пријаве и достављање попуњених формулара Служби за 

студентске послове на даљу обраду; 

- формирање, проверу 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 25. 

 

Основ за утвђивање 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 26. 

 

На утврђену ранг листу примљених кандидата може се поднети 

приговор у складу са Правилима студија и условима за упис на студијски 

програм. 
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Члан 27. 

 

Студент студија истог степена и врсте студија друге самосталне 

високошколске установе, лице које има стечено више или високо 

образовање, лице коме је престао статус студента Школе, и лице  коме је 

извршена нострификације или еквиваленција стране јавне исправе, може се 

уписати у Школу. Одлуку о признавању испита и бодова, као и коју годину 

студија кандидат уписује, доноси директор школе 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-стручно 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 директору Школе доношење решења о признавању или 

непризнавању испита положених на другим високошколским 

установама, или одлуку о нострификацији и еквиваленцији стране 

високошколске јавне исправе. 

 

Члан 28. 

 

Упис и услови студирања на студијама првог и другог степена  

регулишу се Правилима студија и условима за упис на одговарајући студијски 

програм студија, а у складу са законом и дозволом за рад. 

 

Члан 29. 

 

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 30. 

 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из 

студијског програма.  

Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за 

одређену годину студиja. 

Студент који се финансира из буџета, при упису одговарајуће године 

студија, опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари 

најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало 

мање од 60 ЕСПБ бодова.  

Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, 

опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета 

колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до 

краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.  
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Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија 

опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета 

колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, осим ако му је до 

краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова. 

Високошколска установа Правилима студија утврђује услове за упис 

наредне године студија. 

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. 

 

Статус студента 

 
Члан 31. 

 

Студент који у текућој школској години оствари 48 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 овим законом. 

Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте који се 

уписују на исту годину студија на одређени студијски програм, а врши се 

полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и 

постигнутог успеха у савлађивању студијског програма. Рангирање се врши 

најкасније до 10. октобра.  

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

школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира. 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери 

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

школској години финансирају из буџета. 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом 

степену студија. 

 

   Оцењивање 

Члан 32. 

 

Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано 

се прати током наставе и изражава се поенима, а оцена се утврђује на 

завршном испиту.  

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, при чему предиспитне обавезе 

учествују са најмање 30, а највише 70 поена.  

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према 

следећој скали: од 51 до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 
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(седам), од 71 до 80 поена оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет), 

од 91 до 100 поена оцена 10 (десет).  

Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс. 

Високошколска установа може прописати и други, ненумерички начин 

оцењивања, утврђивањем односа ових оцена са оценама из става 4. овог 

члана.  

Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин 

полагања испита и оцењивање на испиту.  

 

Испити 

 

Члан 33. 

 

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

што се дефинише студијским програмом. 

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. 

Испит се полаже у седишту Школе. 

 

 

Приговор 

 

Члан 34. 

 

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. 

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. 

 

Испитни рокови 

 

Члан 35. 

 

Број испитних рокова у току школске године је седам и то: јануарско-

фебруарски, мартовски, априлски, јунски, aвгустовски, септембарски и 

октобарски. 

 

Мировање права и обавеза студената 

 

Члан 36. 

 

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

случају теже болести, упућивања на студентску праксу у трајању од најмање 

шест месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину 
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дана живота и посебне неге која траје дуже од дететове прве године живота, 

одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним општим актом 

високошколске установе.  

Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења на њен захтев одобрава се мировање права и обавеза у складу са 

општим актом високошколске установе. 

Студент који је био спречен да прати наставу, извршава предиспитне 

обавезе и да полаже испит због болести или одсуства због стручног 

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

складу са општим актом високошколске установе.  

    

Дисциплинска одговорност студента 

 

Члан 37. 

 

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. 

 

Престанак статуса студента 

 

Члан 38. 

 

Статус студента престаје у случају:  

1) исписивања са студија;  

2) завршетка студија;  

3) неуписивања школске године;  

4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком 

броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у 

случају студија уз рад; 

5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на 

високошколској установи.  

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је 

уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус 

категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока 

који се одређује у троструком броју школских година потребних за 

реализацију студијског програма. 

Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак 

студија, у складу са Правилима студија.  

 

Члан 39. 

 

Правилима студија ближе се уређују права и обавезе студената, 

правила студија, статус студената, оцењивање, испити, приговори студената 

на добијену оцену, мировање, добровољни рад студената.  
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Стручни, академски и научни називи 

 

Члан 40. 

 

Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са 

назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће области. 

 Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни 

назив специјалиста са назнаком звања првог степена струковних студија из 

одговарајуће области. 

Лице које упише специјалистичке струковне студије 2018/19 школске 

године и заврши студије у законом предвиђеном року, стиче стручни назив 

специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из 

одговарајуће области. 

Лице које заврши мастер струковне студије стиче стручни назив 

струковни мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних 

студија из одговарајуће области. 

 

Образовања током читавог живота 

 

Члан 41. 

 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме 

образовања током читавог живота ван оквира студијских програма. 

Програме из претходног става утврђује Наставно-стручно веће Школе. 

Услови, начин и поступак реализације програма из става 1. овог члана 

уређују се Правилима студија. 

 
VIII НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Члан 42. 

 

Наставно особље Школе чине лица која остварују образовну, научну,  

истраживачку и иновациону делатност. 

Наставно особље јесу: наставници и сарадници, организовани у 

оквиру организационе јединице Наставне делатности, пројекти и 

међународна сарадња (у даљем тексту: Наставне делатности) 

Ненаставно особље високошколске установе чине лица која обављају 

стручне, административне и техничке послове. Ненаставно особље 

организовано је у оквиру организационе јединице Секретаријат школе, ( у 

даљем тексту: Секретаријат) 

 

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 рада се остварују преко Помоћника директора,  руководилаца 

студија и директора школе.  
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Секретаријат сачињавају стручне службе и то: 

 

1. Стручна служба за опште правне и административно – техничке 

послове, 

2. Стручна служба за студентске послове; 

3. Стручна служба рачуноводства. 

 

Делокруг рада организационе јединице Секретаријата дефинисан је 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места а 

координација и контрола рада се остварују преко Секретара,  координатора 

стручних  служби, и директора школе. 

 

Наставници 

 

Члан 43. 

 

Звања наставника јесу: наставник страног језика, наставник вештина, 

предавач, виши предавач и професор струковних студија. 

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући 

стручни, академски, односно научни назив стечен на акредитованом 

студијском програму и акредитованој високошколској установи и способност 

за наставни рад. 

У звање наставника страног језика, односно вештина, може се бирати 

лице које има стечено високо образовање првог степена, објављене стручне 

радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 

Наставник вештина из става 3. овог члана може се бирати само у 

оним научним, стручним и уметничким областима за које у Републици не 

постоје докторске студије. Правилником о избору наставника и сарадника  

ближе се уређују начин избора наставника страног језика, односно вештина. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски 

назив магистра односно најмање стручни назив специјалисте академских 

студија.  

У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни 

назив доктора наука. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које 

има научни назив доктора наука, има научне, односно стручне радове 

објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.  

Лице изабрано у звање предавача, вишег предавача, наставника 

страног језика и наставника вештина,  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 44. 

 

Директор Школе расписује конкурс за заснивање радног односа и 

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

наставника и сарадника.  

 

Гостујући професор 

 

Члан 45. 

 

Високошколска установа без расписивања конкурса може да ангажује 

наставника из друге високошколске установе. Такође, може ангажовати и 

наставника високошколске установе са седиштем ван територије Републике 

Србије у звању “гостујућу професор“. 

 Са наставником и гостујућим професором из предходног става, 

директор школе закључује уговор о ангажовању на извођењу наставе на 

период од једне школске године. Уговор се закључује за школску годину, с 

тим што се може продужавати, а све у складу са чланом 90 Закона о високом 

образовању. 

 Са наставником и гостујућим професором из предходних ставова 

овог члана, школа може закључити уговор о ангажовању након добијања 

акредитације за одређен студијски програм. 

 

 

Предавача ван радног односа 

 

Члан 46. 

 

Високошколска установа може на предлог стручног органа ангажовати 

у делу активне наставе, укључујући предавања и вежбе, на првом и другом 

степену студија, највише до трећине часова наставе на предмету у току 

семестра, предавача ван радног односа који има стечено високо 

образовање најмање мастер академских студија и који има неопходна 

знања и вештине у одговарајућој области и показује смисао за наставни рад.  

Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на 

стручно-апликативним предметима.  

Носиоци предмета запослени на високошколској установи су 

одговорни за обезбеђење квалитета наставе коју реализују предавачи ван 

радног односа.  

Правилником о избору наставника и сарадника ближе се уређују 

начин избора и време на које се ангажује предавач ван радног односа.  

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у 

трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења, а 

исплате по основу тог уговора се реализују из сопствених прихода 

високошколске установе. 

 

Сарадници 

 

Члан 47. 

 

Звања сарадника су: сарадник у настави и асистент.  
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У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити 

изабран студент мастер академских или специјалистичких академских 

студија који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 

осам (8).  

Са сарадником у настави закључује се уговор о раду на период од 

годину дана уз могућност продужења уговора за још једну годину у току 

трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије 

завршавају. 

Високошколска установа бира у звање асистента студента докторских 

студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном 

оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 

Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на 

период од три године, са могућношћу продужења за још три године. 

Ближи услови за избор сарадника у настави, асистента дефинисани су 

Правилником о избору наставника и сарадника. 

 

Сарадника ван радног односа - демонстратор 

Члан 48. 

Високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван 

радног односа - демонстратора за помоћ у настави на студијама првог 

степена, студента студија првог, другог или трећег степена, под условом да су 

на студијама првог степена студија остварили најмање 120 ЕСПБ бодова са 

укупном просечном оценом најмање 8 (осам). 

Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђују се 

Правилником о избору наставника и сарадника.  

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у 

трајању од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још 

једну школску годину. 

 
Сарадника ван радног односа -сарадник практичар 

Члан 49. 

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван 

високошколске установе, високошколска установа може изабрати у звање 

сарадника ван радног односа - сарадник практичар лице запослено у 

установи где се део практичне наставе реализује. 

Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђују се 

Правилником о избору наставника и сарадника  

 

Члан 50. 

 

На права и обавезе запослених у Школи укључујући 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. 
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Рад на другим самосталним високошколским установама и здравственим 

установама 

 

Члан 51. 

 

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 у 

Републици или у иностранству, само уз претходно одобрење Наставно-

стручног већа. 

Да би наставник или сарадник Школе добио одобрење за 

закључивање уговора из става 1. овог члана,  потребно је да испуњава 

следеће услове: 

– да има минимални фонд од 180 часова годишње ако је у питању 

наставник, односно 300 часова годишње ако је у питању сарадник 

у Школи; 

– да укупно оптерећење наставника на свим високошколским 

установама на којима изводи наставу не прелази просечан фонд 

од 360 часова годишње, односно 600 часова годишње ако је у 

питању сарадник у Школи; 

– 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 Наставно-

стручног већа најкасније  9 месеци пре почетка школске године за коју се 

тражи одобрење за додатно ангажовање. Наставно-стручно 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 Наставно-

стручног 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 52. 

 

Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и 

органе школе. 
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Савет 

 

Члан 53. 

 

Орган управљања у Школи је Савет. Савет школе чине представници 

Школе, студената и оснивача. Савет Школе има двадесетједног (21) члана. 

Састав Савета чине 45% представника школе (10 чланова), 40% 

представника оснивача (8 чланова) и 15% представника студената (3 члана).  

Од 10 чланова Савета из реда запослених 8 чланова су представници 

наставног особља и они се бирају на изборној седници Наставно-стручног 

већа, а 2 члана су представници ненаставног особља и они се бирају на 

изборној сеници ненаставног особља.  

Избор и разрешење чланова Савета се врши тајним гласањем, а 

изабрани су кандидати који су добили већину гласова присутних гласача.  

Мандат чланова Савета траје четири  године, изузетак чине 

представници студената чији мандат траје две године. Даном престанка 

статуса студента, члану Савета из реда студената, престаје мандат члана 

Савета. 

Поступак за избора чланова Савета покреће Савет својом одлуком и 

то најкасније у року од 30 дана, до  дана истека мандата члановима Савета. 

Одлуком о покретању поступка избора чланова Савета, Савет именује 

се Комисију за спровођење избора која се састоји од 3 члана. Комисија 

спроводи поступак избора чланова Савета из реда наставног и ненаставног 

особља школе. Рок за спровођење избора је најкасније до 30 дана, од дана 

доношења Одлуке о покретању поступка избора. 

Након избора чланова Савета из реда школе, именовања чланова Савета из 

реда оснивача и избора чланова Савета из реда студената,  Председник 

Савета заказује, прву конститутивну седницу на којој се врши верификација 

свих чланова Савета и избор Председника и Заменика преседника Савета у 

новом сазиву. 

 

 

 

Члан 54. 

 
Председник Савета Школе бира се из реда представника Школе. Савет 

може имати и Заменика председника који се бира из реда представника 

школе. У одсуству председника његову функцију обавља Заменик 

председника. 

Председник и Заменик председника Савета се бирају на првој 

конститутивној седници тајним гласањем, и изабрани су већином гласова од  

укупног броја чланова Савета. 

Седнице Савета школе заказује Председник Савета, а у његовом 

одсуству Заменик председника Савета. 

Директор као извршни орган Савета дужан је да изузме од извршења 

сваку одлуку Савета школе која је у супротности са Законом. 

Начин и поступак рада Савета регулисан је Пословником о раду 

Савета који  доноси Савет на својој седници. 
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Члан 55. 

 

У оквиру свога делокруга Савет Школе: 

 

1) доноси статут, на предлог Наставно-стручног већа Школе;  

2) бира и разрешава директора Школе;  

3) одлучује по жалби против првостепених одлука органа 

пословођења; 

4) доноси финансијски план, на предлог Стручног колегијума Школе;  

5) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог 

Наставно-стручног већа;  

6) усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог 

Стручног колегијума Школе;  

7) даје сагласност на одлуке о управљању имовином високошколске 

установе;  

8) даје сагласност на расподелу финансијских средстава;  

9) доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-стручног 

већа Школе;  

10) подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут 

годишње;  

11) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената;  

12) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања 

високошколске установе;  

13) надзире поступање органа пословођења ради извршења аката 

просветног инспектора из члана 135. став 3. тач. 5) и 6) овог закона; 

14)     обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.  

 

Савет високошколске установе разрешава орган пословођења те 

високошколске установе најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за 

непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. става 3. тачка 

6) Закона о високом образовању. 

О питањима из става 1. и 2. овог члана Савет одлучује већином 

гласова укупног броја чланова Савета.  

 

Директор 

 

Члан 56. 

 

Орган пословођења Школе је директор. 

 Директор се бира из реда наставника Школе који су у радном односу 

са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време и имају 

најмање пет година радног стажа у Школи. 

Директор се бира на три године са могућношћу још једног узастопног 

избора. 

Орган пословођења не може бити лице које је правноснажном 

пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 

исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 

послова у високошколској установи, односно које је правноснажном 
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пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које 

је теже прекршило кодекс професионалне етике. 

 

Члан 57. 

 

Савет Школе расписује конкурс за избор директора Школе, најмање 

шест месеци пре истека мандата. Конкурс се оглашава на огласној табли 

Школе са условима и роком пријаве на конкурс. Рок за пријаву на конкурс је 

15 дана од дана истицања конкурса  на огласној табли Школе. Савет Школе 

именује конкурсну комисију од три члана за спровођење конкурса. Чланови 

конкурсне комисије не могу бити из реда чланова Савета. 

Конкурсна комисија прима пријаве на конкурс за избор директора 

Школе. По истеку рока за пријављивање кандидата, Комисија разматра 

примљене пријаве на конкурс, утврђује благовременост и потпуност пријава 

кандидата, утврђује листу кандидата који испуњавају услове за избор 

директора, припрема извештај са листом кандидата за избор директора. 

Одлуку о избору доноси Савет на посебној седници и то већином 

гласова укупног броја чланова Савета. Гласање за избор директора на Савету 

школе је тајно. 

Уколико из било ког разлога није изабран директор школе, Савет 

Школе бира вршиоца дужности директора. Манадат вршиоца дужности 

почиње након истека мандата директора. 

Вршилац дужности може бити радник школе који испуњава услове за 

избор Директора школе. Мандат вршиоца дужности директора може трајати 

најдуже 6 месеци. 

 

Члан 58. 

 

Директор Школе одговара за пословање школе, законитост рада и 

остваривање студијских програма Школе. 

У вршењу функције пословађења 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. нередбодавац 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 организацији и  систематизацији 

радних места и врши распоређивање радника; 

8. одлучује о доприносу радника у раду; 

9. одобрава 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; 
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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 о високом образовању, 

Статутом и општим актима школе и осталим позитивним прописима. 

 

Члан 59. 

 

Директор може бити разрешен дужности пре истека мандата у 

случајевима предвиђеним Законом о високом образовању. 

Одлуку о разрешењу доноси Савет Школе. 

 

Члан 60. 

 

Директор именује Помоћника директора за наставна питања, пројекте 

и међународну сарадњу.             

Помоћник  директора се именује на рок од 3. године. Мандат 

Помоћника директора истиче даном именовања новог директора школе. 

Помоћник директора може бити постављен више пута без ограничења броја 

постављења. 

 

Члан 61. 

 

Стручни органи Школе су: Наставно-стручно веће и Стручни колегијум 

Школе. Остали органи школе су: Студентски парламент и Савет послодаваца.  

  

Наставно-стручно веће 

 

Члан 62. 

 

Наставно-стручно веће сачуњавају наставници и сарадници Школе са 

пуним радним временом.  

Наставно-стручним већем председава директор Школе. Рад већа 

уређен је Пословником о раду Наставно-стручно већа. 

 

Члан 63. 

 

У оквиру своје надлежности Наставно-стручно веће: 

- врши избор у звање наставника и сарадника; 

- усваја студијске програме; 

- утврђује предлоге из члана 58 става 1. тачка 1, 5 и 9, овог Статута и 

подноси их Савету школе на усвајање; 

- 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; 
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- 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-стручно веће доноси већином гласова присутних 

чланова. 

Наставно-стручно веће може формирати радна тела, комисије за 

праћење и решавање одређених питања из делокруга свог рада. 

 

Стручни колегијум 

 

Члан 64. 

 

Стручни колегијум Школе сачињавају по функцији: директор школе, 

помоћник  директора, руководиоци сектора, секретар школе и представници 

студената у складу са Законом.  

 

Члан 65. 

  

Стручни колегијум Школе: 

- усклађује укупан рад у Школи, 

- предлаже пословну политику Школе, 

- утврђује предлоге из члана 58, став 1, тачка 4 и 6, овог Статута и 

доставља их Савету на одлучивање.. 

- 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 Наставно-

стручном 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. 

  

 

Студентски парламент 

 

Члан 66. 

 

Студентски парламент је орган Школе.  

Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се 

Правилником о раду студентског парламента.  
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Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента 

имају сви студенти високошколске установе, односно високошколске 

јединице, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски 

парламент.  

Представници студената са хендикепом и студената уписаних по 

афирмативној мери заступљени су у чланству студентског парламента.  

Мандат чланова студентског парламента траје две године. Избор 

чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 

тајним и непосредним гласањем.  

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, студентски 

парламент бира и разрешава представнике студената у органима Школе. 

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. 

 

 

Савет послодаваца 

 

Члан 67. 

 

Савет послодаваца је саветодавни орган школе. Савет послодаваца 

узима учешће у развоју нових и иновирању садржаја постојећих курикулума 

у поступку акредитације и реакредитације студијсих програма школе, а што 

подразумева следеће послове: 

 давање мишљења о сврсисходности стечених компетенција студената по 

завршетку школовања у односу на захтеве тржишта рада; 

 учешће у осмишљавању програма стручне праксе за студенте у складу са 

потребама привреде и конкретних привредних субјеката; 

 организовање практичног оспособљавања студената у просторијама 

послодаваца према дефинисаним наставним садржајима (упутством за 

извођење и програмом стручне праксе); 

 организовање менторске подршке у развоју практичних и „меких“ 

вештина за заинтересоване студенате; 

 учешће чланова Савета у осмишљавању и реализацији стручних 

предавања/тренинга за студенте која би била одржана у просторијама 

Школе или просторијама конкретног послодавца; 

 сарадња са Школом, при креирању и извођењу програма 

едукација/обука за потребе континуираног усавршавања запослених у 

привреди;  

 иницирање заједничких програма и пројеката  од значаја за даље 

унапређење квалитета привредног амбијента и образовног процеса 

школе; 

 спровођењу истраживачких и развојних пројеката од заједничког 

интереса; 
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 организација и праћење повезивања школе са представницима 

привреде и у осталим непоменутим областима. 

 

X. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Члан 68.  

 

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.  

 

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 

 

Члан 69. 

 

 Комисију за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 

формира Наставно-стручно веће. 

 Комисија има 8 (осам) чланова, од којих су 6 (шест) чланова из реда 

наставног 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.  

 

Комисија за праћење студијских програма 

 

Члан 70. 

 

Комисију за праћење студијских програма школе именује Наставно-

стручно веће. Комисија има 5 чланова, од којих су 3 из реда наставника, 1 

члан из реда асистената и 1 члан је представник студената. Мандат комисије 

траје 5 година. 
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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 Наставно-стручном већу за измену, допуну или 

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. 

 

Учешће студената у раду школе 

 

Члан 71. 

 

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 72. 

 

Високошколска установа стиче средства за обављање своје 

делатности у складу са законом и статутом, из следећих извора: 

1) средстава која обезбеђује оснивач; 

2) школарине; 

3) донација, поклона и завештања; 

4) средстава за финансирање научноистраживачког, уметничког и 

стручног рада; 
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5) пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања 

и консултантских услуга; 

6) накнада за комерцијалне и друге услуге; 

7) оснивачких права и из уговора са трећим лицима; 

8) и других извора, у складу са законом. 

Средствима из става 1. овог члана високошколска установа 

самостално управља. 

Средства из става 1. овог члана може стицати и високошколска 

јединица у складу са оснивачким актом и општим актом самосталне 

високошколске установе. 

Средства из става 1. овог члана исказују се и евидентирају у складу са 

јединственом буџетском класификацијом. 

Подаци о износу средстава на годишњем нивоу из става 1. овог члана 

доступни су јавности на званичној интернет страници високошколске 

установе најкасније на крају првог квартала наредне календарске године. 

 

Члан 73. 

 

Сопственим приходима Школа располаже у складу са законом и 

својим општим актима. 

 

XII ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

 

Члан 74. 

 

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. 

На основу података из евиденције високошколска установа издаје 

јавне исправе. 

Јавне исправе у смислу овог закона јесу: студентска књижица 

(индекс), диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи. 

Високошколска установа издаје јавне исправе на српском језику 

ћириличким писмом.  

Када се настава остварује на језику националне мањине, односно на 

неком од светских језика, јавне исправе се издају на обрасцу који је 

штампан двојезично на српском језику ћириличким писмом и на језику и 

писму на којем се изводи настава. 

На захтев студента самостална високошколска установа издаје јавну 

исправу о савладаном делу студијског програма, која садржи податке о 

нивоу, природи и садржају студија, као и постигнуте резултате. 

Садржај обрасца јавне исправе из става 2. овог члана, као и образац 

сертификата кратког програма студија, прописује министар. 

Диплома и додатак дипломи могу се издати и на енглеском језику, у 

складу са општим актом самосталне високошколске установе. 
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Диплома се оверава сувим жигом самосталне високошколске 

установе. 

Додатак дипломи обавезно се издаје уз диплому. 

Опис система високог образовања у Републици у време стеченог 

образовања наведеног у дипломи мора бити приложен додатку дипломе. 

 

Диплома и додатак дипломи 

 

Члан 75. 

 

Диплому и додатак дипломи потписује директор Шклоле: 

 

Заједничку диплому и додатак дипломи потписују, директор Школе и 

овлашћено лица високошколске установе са  којом се изводи студијски 

програм за стицање заједничке дипломе. 

 

Оглашавање ништавим 

 

Члан 76. 

 

Диплома, односно додатак дипломи ништави су и могу се увек 

поништити: 

1) ако су издати од неовлашћене организације; 

2) ако су потписани од неовлашћеног лица; 

3) ако ималац дипломе није испунио све испитне обавезе на начин и 

по поступку утврђеним законом и студијским програмом високошколске 

установе; 

4) ако ималац дипломе није испуњавао услове за упис на студије 

првог, другог или трећег степена, односно услове за стицање одговарајућег 

академског или научног назива. 

Самостална високошколска установа поништава диплому, односно 

додатак дипломи из разлога утврђених у ставу 1. тач. 2)– 4) овог члана. 

Самостална високошколска установа поништава диплому о стеченом 

првом и другом степену академских и струковних студија у складу са општим 

актом ако утврди да завршни рад није резултат самосталног рада кандидата. 

Самостална високошколска установа поништава диплому о стеченом 

академском називу магистра, у складу са општим актом ако утврди да 

магистарски рад није резултат самосталног рада кандидата. 

Самостална високошколска установа поништава диплому о стеченом 

научном називу доктора наука, односно доктора уметности у складу са 

општим актом ако утврди да докторска дисертација, односно докторски 

уметнички пројекат није оригиналан научни, односно уметнички резултат 

рада кандидата. 

Министар, по службеној дужности, поништава диплому, односно 

додатак дипломи из разлога утврђених у ставу 1. тачка 1) овог члана. 

Ако самостална високошколска установа не поништи диплому из 

разлога утврђених у ставу 1. тач. 2)−4) овог члана, министар јој издаје 

упозорење да то учини у наредном року од 30 дана.  
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Ако самостална високошколска установа у остављеном року из става 

7. овог члана, не поништи диплому из разлога утврђених у ставу 1. тач. 2)−4) 

овог члана министар образује комисију коју чине научници, односно 

уметници и стручњаци из одговарајуће уже научне, односно уметничке 

области, ради сачињавања мишљења на основу ког министар одлучује о 

поништавању дипломе.  

 

Издавање нове јавне исправе 

 

Члан 77. 

 

Високошколска установа издаје нову јавну исправу после проглашења 

оригинала јавне исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, на основу података из евиденције коју води. 

Јавна исправа из става 1. овог члана има значај оригиналне јавне 

исправе. 

На јавној исправи из става 1. овог члана ставља се назнака да се ради 

о новој јавној исправи која је издата после проглашења оригинала јавне 

исправе неважећим. 

 

Замена јавне исправе 

 

Члан 78. 

 

У случају кад су евиденција из члана 113. Закона о високом 

образовању и архивска грађа уништени или нестали, лице које нема јавну 

исправу коју издаје високошколска установа може основном суду на чијем 

подручју је седиште или је било седиште високошколске установе поднети 

захтев за утврђивање стеченог образовања.  

Захтев садржи доказе на основу којих може да се утврди да је то лице 

стекло одговарајуће образовање и потврду да је архивска грађа уништена 

или нестала. 

Потврду да је архивска грађа уништена или нестала издаје 

високошколска установа на којој је лице стекло образовање или друга 

установа која је преузела евиденцију, односно архивску грађу, а ако таква 

установа не постоји, потврду издаје Министарство. 

Решење о утврђивању стеченог образовања основни суд доноси у 

ванпарничном поступку. 

Решење из става 4. овог члана замењује јавну исправу коју издаје 

високошколска установа. 
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 XIII ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И 

ВРЕДНОВАЊЕ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Вредновање страних студијских програма 

 

Члан 79. 

 

Вредновање страног студијског програма врши се на основу врсте и 

нивоа постигнутих компетенција стечених завршетком студијског програма, 

узимајући у обзир систем образовања у земљи у којој је високошколска 

исправа стечена, услове уписа, права која проистичу из стране 

високошколске исправе у земљи у којој је стечена и друге релевантне 

чињенице, без разматрања формалних обележја и структуре студијског 

програма. 

Вредновање страног студијског програма, односно дела студијског 

програма, ради наставка образовања, врши стручни орган самосталне 

високошколске установе којој је поднет захтев за академско признавање. 

 

Признавање стране високошколске исправе ради наставка 

образовања 

Члан 80. 

Школа врши признавање страних високошколских исправа, којим се 

имаоцу исправе утврђују право у погледу наставка образовања. 

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. 

Признавање стране високошколске исправе ради наставка 

образовања на самосталној високошколској установи (у даљем тексту: 

академско признавање) спроводи та самостална високошколска установа, 

по претходно извршеном вредновању страног студијског програма, односно 

дела студијског програма. 

У поступку из става 1. овог члана наставак образовања и упис вишег 

образовног степена могу бити условљени обавезом стицања додатних исхода 

учења или одбијени, ако се утврди постојање суштинске разлике између 

врсте и нивоа постигнутих знања и вештина и услова за упис на одређени 

студијски програм. 

Критеријуме за утврђивање постојања суштинске разлике између 

врсте и нивоа постигнутих знања и вештина и услова за упис на одређени 

студијски програм и поступак академског признавања прописује самостална 

високошколска установа својим општим актом. 

Решење о исходу поступка из става 1. овог члана доноси стручни 

орган самосталне високошколске установе у року од 90 дана од дана 

пријема уредног захтева. 

Решење из става 4. овог члана је коначно. 

Уколико није другачије прописано, на поступак академског 

признавања примењује се закон којим се уређује општи управни поступак. 
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Члан 81. 

  

У току поступка признавања страних високошколских исправа 

спроводи се и вреновање страних судијских програма. 

Поступак признавања страних високошколских исправа и вредновање 

страних студијских програма спроводи се на начин предвиђен законом и 

Правилником о признавању страних високошколских исправа. 

 

Члан 82. 

 

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 Наставно-стручног 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 важили до ступања на снагу Закона о     високом 

образовању. 

25.Правилник о мобилности студената и признавања периода 

мобилности. 

Савет школе доноси Статут школе, Правилник о дисциплинској 

одговорнасти студената и Пословник о раду Савета. 
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 Директор школе, уз преходну сагласност Савета школе доноси 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

Акта под редним бројем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 доноси Наставно-стручно веће школе. 

Надлежни органи Школе могу доносити и друга општа акта Школе у 

складу са овим статутом и законом. 

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 83. 

 

Измене и допуне овог статута се доносе по поступку његовог 

доношења. Иницијативу за измене и допуне статута могу покренути Савет, 

Наставно-стручно веће, Стручни колегијум, Студенски парламент и директор 

Школе. 

 

Члан 84. 

 

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли. 

Усвајањем овог статута престаје да важи Статут високе пословне 

школе струковних студија донет 18.10.2007 године. 

                                                                                      

            Председник Савета 

 

 Др Иван Михаиловић, проф. 

 

 ----------------------------------------------------- 


