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Посета професора из Италије нашој школи и успостављање сарадње  
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Прилог 5 

Прилог 5. 1 Aнкета и резултати анкетирања студената о квалитету наставног 

процеса. 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 3,39 Душан Мишић 3,30 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,53 

Радмила 

Ракочевић 
4,22 

Основи 

рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,95 Данијела 

Живојиновић 
3,80 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,67 Јован Секулић 3,40 

Техничка 

механика 

Радиша 

Жуњанин 
3,72 

- 
- 

АНКЕТИРАНО  60 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 40 НА БУЏЕТУ, А 20 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,34 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,61 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,58 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,38 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
4,33 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,34 Радмила 

Ракочевић 
4,47 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,71 

Душан Мишић 3,32 

Оперативни 

системи и 

кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
4,23 Данијела 

Живојиновић 
4,11 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

4,45 

Данијела 

Живојиновић 
4,67 

Материјали Радивој 

Поповић 
4,68 Зоран 

Карастојковић 
4,92 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,32 Јован Секулић 3,56 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

- 

Јован Секулић 3,23 

АНКЕТИРАНО  40 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 30 НА БУЏЕТУ, А 

10САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,48 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,23 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,67 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,32 
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АНКЕТИРАНО  100 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 20 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,75 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,13 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,86 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,23 

 

 

ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић - Душан Мишић - 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

- 

Радмила 

Ракочевић 

- 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 

- Данијела 

Живојиновић 

- 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра - Јован Секулић - 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
3,26 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,36 Радмила 

Ракочевић 
4,84 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,56 

Душан Мишић 3,73 

Оперативни 

системи и 

кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
4,32 Данијела 

Живојиновић 
4,83 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

4,73 

Данијела 

Живојиновић 
4,27 

Материјали Радивој 

Поповић 
4,37 Зоран 

Карастојковић 
4,73 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,23 Јован Секулић 3,26 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

3,95 

Јован Секулић 3,26 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,83 
- 

 

- 
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Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - - 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
3,93 - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
4,78 - - 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
4,47 

Десанка Орлић 
3,14 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
2,90 - - 

Сензори и 

актуатори 

Десанка Орлић 
3,15 - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,89 

Винко 

Шимпрага 
3,23 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
3,67 - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
3,12 - - 

 

 

АНКЕТИРАНО  1 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 14 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,48 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,83 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,28 
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 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,94 

 

 
 

ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 3,23 Душан Мишић 3,13 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,84 

Радмила 

Ракочевић 
4,14 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,16 Данијела 

Живојиновић 
3,36 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,74 Јован Секулић 3,15 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 
3,14 

- 
- 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,15 Јован Секулић 
3,16 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра 
- 

Јован Секулић - 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
3,16 - 

- 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
3,17 - 

 

- 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
3,63 - 

- 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,36 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
3,62 - 

- 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица 3,25 

Данијела 

Живојиновић 

3,25 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
3,25 - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,39 

Винко 

Шимпрага 
3,47 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

2,14 
- 

- 

Машински системи Драган 

Живковић 
3,15 - 

 

- 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
3,92 

Зоран 

Карастојковић 

3,28 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
3,47 

  

- 
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Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
3,82 

Десанка Орлић 3,28 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
3,19 - 

- 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
3,82 - 

- 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

3,39 

Зоран 

Карастојковић 
 

3,26 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
3,29 - 

- 

Алати и прибори Весна Шотра 3,39 - - 

 

 

 

АНКЕТИРАНО  115 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 70 НА БУЏЕТУ, А 35 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,14 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,63 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,25 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,64 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
3,62 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,74 Радмила 

Ракочевић 
4,84 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,38 

Душан Мишић 3,29 

Оперативни 

системи и 

кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
4,93 Данијела 

Живојиновић 
4,94 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

4,29 

Данијела 

Живојиновић 
4,39 

Материјали Радивој 

Поповић 
4,83 Зоран 

Карастојковић 
4,76 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,39 Јован Секулић 3,28 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

3,86 

Јован Секулић 3,83 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,29 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - - 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
3,84 - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
4,29 - - 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
3,74 - - 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
4,93 

Десанка Орлић 
3,75 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
2,49 - - 

Сензори и 

актуатори 

Десанка Орлић 
3,54 - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,29 

Винко 

Шимпрага 
3,82 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
3,63 - - 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 
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Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

3,74 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
3,58 - - 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

4,17 
- - 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
3,65 - - 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
3,78 - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
3,29 - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

3,66 
- - 

Мерење и контрола Весна Шотра 3,58 - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага 3,32 - - 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
3,64 

Зоран 

Карастојковић 
3,27 

Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
3,68 - 

 

- 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

3,57 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
4,22 - - 

 

АНКЕТИРАНО  110 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 30 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,43 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,53 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,36 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,58 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 4,43 Душан Мишић 3,34 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,24 

Радмила 

Ракочевић 
4,52 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,24 Данијела 

Живојиновић 
3,26 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,54 Јован Секулић 3,72 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 
3,24 

- 
- 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

3,53 

Данијела 

Живојиновић 

- 

Материјали Радивој 

Поповић 

- Зоран 

Карастојковић 

- 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,26 Јован Секулић 
3,25 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра 
- 

Јован Секулић - 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
3,66 - 

- 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
4,13 - 

 

- 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
4,12 - 

- 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

4,46 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
3,24 - 

- 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица 3,46 

Данијела 

Живојиновић 

3,25 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
3,24 - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,24 

Винко 

Шимпрага 
3,65 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

2,27 
- 

- 

Машински системи Драган 

Живковић 
3,63 - 

 

- 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
3,75 

Зоран 

Карастојковић 

3,37 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
3,76 

  

- 
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Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
3,63 

Десанка Орлић 3,72 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
3,53 - 

- 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
3,32 - 

- 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

3,37 

Зоран 

Карастојковић 
 

3,87 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
3,63 - 

- 

Алати и прибори Весна Шотра 3,43 - - 

 

 

 

АНКЕТИРАНО  120 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 40 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,14 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,63 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,25 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,64 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
3,26 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,36 Радмила 

Ракочевић 
4,84 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,32 

Душан Мишић 3,29 

Оперативни 

системи и 

кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
3,32 Данијела 

Живојиновић 
4,94 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

3,57 

Данијела 

Живојиновић 
4,39 

Материјали Радивој 

Поповић 
3,37 Зоран 

Карастојковић 
4,76 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 4,64 Јован Секулић 3,28 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

3,64 

Јован Секулић 3,83 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,35 
- 

 

- 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
3,53 - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
4,36 - - 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
3,43 - - 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
4,42 

Десанка Орлић 
3,75 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
- - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
3,44 - - 

Сензори и 

актуатори 

Десанка Орлић 
3,45 - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,24 

Винко 

Шимпрага 
3,82 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
3,24 - - 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

3,24 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
3,43 - - 
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Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

4,25 
- - 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
3,53 - - 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
3,24 - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
3,63 - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

3,24 
- - 

Мерење и контрола Весна Шотра 3,43 - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага 3,23 - - 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
3,65 

Зоран 

Карастојковић 
3,26 

Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
3,36 - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

3,76 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
4,47 - - 

 

АНКЕТИРАНО  120 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 40 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,43 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,53 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,36 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,58 
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Прилог 5.2 Доказ о спроведеним активностима у којима се потстиче стицање 

активних компетенција наставника и сарадника. 

 

Општа напомена: 

Због немогућности да се определимо коју стандардизацију да испоштујемо  у оквиру 

препорука КАПК-а у вредновању радова наших наставника у прилогу достављамо 

радове како су их сами наставници доставили. 

Забуна настаје у томе како тумачити SCI- индексирање: Дали је то Српски 

цитирајучии индекс (скрачено SCI) или Томсонова међународна SCI листа. 

 

 

 

др Мирослав Милићевић 

KVANTIFIKACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA  

  

ZA PERIOD OD 2009. GODINE DO 2012. GODINE 

1. M23 – Rad u međunarodnom časopisu ( 3 poena ) – SCI lista 

1.1. Milićević M., Tha application of a New Formula of Nakaoka Coefficient in HF 

Inductive Welding, Journal of Mechanical Engineering,(Ljubljana 07.07.2010.Our 

mark 2009.066), 2010 ( ISSN: 0039-2480; IF=0,193) 

Ukupno: 1 x 3 = 3 poena 

2. M31 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (sa 

pozivnim pismom) (3 poena) 

2.1 Milićević M., Contribution to sumary of transistor and thyristor converter for 

electrothermia (invitation paper), 41 International Conference on Mining and 

Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2009, pp 387-394 

Ukupno: 1 x 3 = 3 poena 

3. M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini ( 1 poen ) 

3.1 Nejković V. and Milićević M., The synthesis of modified comprator A/D converter 

with economic resolution doubling, 41 International October Conference on Mining 

and Metallutgy, Kladovo, Serbia, 2009, pp.549-555 

3.2 Milićević M., Nejković V., The application of single ramp integrator for A/D 

conversion, 41 International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, 

Serbia, 2009, pp.545-548 

3.3 Milićević M., Nejković V., Modified A/D converter with double ramp integrator, 41 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2009, 

pp.539-544 

Ukupno: 3 x 1 = 3 poena 

4. M41 – Istaknuta monografija nacionalnog značaja ( 7 poena ) 

4.1 Milićević M., Jovanović T., Senzori u merno regulacionoj tehnici, 

Visoka tehnička škola, Novi Beograd, 2011 

Ukupno: 1 x 7 = 7 poena 

5. M50 - Rad u naučnom časopisu ( 1 poen ) 

5.1 Medenica M. Milićević M., Adaptivno regulisanje procesa sečenja čeličnih cevi i 

profila, Tehnička dijagnostika, br.1, 2011, Beograd 

Ukupno: 1 x 1 = 1 poen 

6. M82 – Industrijski prototip – novo rešenje ( 6 poena ) 

6.1 Diferencijalna elektronska zaštita, Dokaz: Prilog br.46, (2009) 

6.2 Modifikovani punoupravljivi tiristorski regulator brzine, Dokaz: Prilog br.48 (2010) 

Ukupno: 2x 6 = 12 poena 

7. M92 – Realizovan patent ( 8 poena ) 

7.1 Univerzalni vremenski relej sa 6 opsega i 2 funkcije 110 v a.c. (mala i precizna 
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vremena) Dokaz: Prilozi br.46 i 10, (2009) 

7.2 Diferencijalni elektronski uređaj za asimetriju faza P-676, 

Dokaz: Prilozi br.6 i 46, (2009) 

Ukupno: 2 x 8 = 16 poena 

Svega:1+2+3+4+5+6+7=45 poena (četrdeset i pet poena) 

Kvantifikacija je urađena prema Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik 

RS br.110/05 i 50/06 ispravka) i analognog Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i 

kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača koji je donet od 

strane Nacionalnog saveta za naučni i tehnolški razvoj, na sednici održanoj 21 marta 2008 

godine. 
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мр Živojinović Danijela 

 

OBJAVLJENI UDŽBENICI I RADOVI u periodu od 2009.-2011.godine: 

 

 Živojinović, D., Dihovični, Đ., Kompjutersko projektovanje, Visoka tehnička škola 

strukovnih studija, Novi Beograd, 2010., ISBN 978-86-866691-23-4 

 Kovačević, Z., Karastojković, Z., Raković, A., Živojinović, D., Janjušević, Z., Evalution 

creeping the super heater tubes made of steel 14 Cr MOV 6 3, The 42
nd

 International 

October Conference on Mining and Metallurgy, University of Belgrade – Tehnical Faculty 

in Bor, 2010. , pp 234-237, ISBN 978-86-80987-79-8 

 Živojinović, D., Iskustvo jednog roditelj: dete i PC, Naše stvaranje - zbornik radova sa 

šestog simpozijuma, Vaspitač u 21.veku“, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, 

Aleksinac, 2011., str 646-654, ISBN 978-86-88561-00-6 

 Živojinović, D., Arsić, M., Sedmak, A., Kirin, S., Tomić, R., Practical aspects of fail-safe 

design – calculation of fatigue life of cracked thin-walled structures, Tehnički vjesnik 18, 

4(2011), 609-617, ISSN 1330-3651 
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др Радивоје Поповић 

Radovi sa SCI liste: - Časopisi međunarodnog značaja 

1. R. S. Popović, R. G. Popović, D. D. Milenković; Processibility, Mechanical and Termal 

Characteristitcs of MVQI PP Elastomer Plastic Composites (article), Materiale Plastice, (2008) vol. 

45. br. 3. str. 257-260 (Rumunija) 

2. R. S. Popović, R. G. Popović, D. Milenković; Mechanical and Thermal Properhesof Silicone – 

Polz (tetrafluoroethzlene) Blends, Materiale Plastice, (2009) Vol. 46, br. 3 str. 255-260 

 

Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja 

3. Radivoj S. Popović, Ružica Popović, Dragan Živković, Dijagnostički procesi pri ispitivanju 

obuće (čizama) u funkciji sistema menadžementa kvaliteta, Tehnička dijagnostika, br. 1, godi VIII, 

str. 25-30. (2009.) 

4. Zoran Karastojković, Radivoj S. Popović, Ljiljana Turković, Dijagnosticiranje zavarenih spojeva 

na bubnju termoelektrane posle dugogodišnje eksploatacije, Tehnička dijagnostika br. 4, god VIII, 

str. 17-22.(2009.) 

5. Radivoj S Popović, Radovan Karaklaić, Dragan Živković, Zoran Karastojković, Karakteristike i 

način dobijanja penastih-celularnih gumenih materijala, Tehnička dijagnostika br. 3, god. IX, str. 

41-48 (2010.) 

6. Dragan Živkovič, Radivoj S. Popović, Viara Požidajeva, Upravljanje investicijama u 

metaloprerađivačkoj industriji primenom softverskog programa BPWIN, Tehnička dijagnostika, br. 

2, god. X, str. 49-52 (2011.) 

Radovi na međunarodnim konferencijama (inostranstvo) 

7. R. S. Popović, R. G. Popović, D. Živković, M. Medenica; The Prepearing and Testing of sel 

extinguishing polymer blend material (kongres) 10. International conference Advanced Materials 

and operation, 27-29.06.2010. Varna, Bugarska. 

8. D. Živković, M. Veljić, R. S. Popović, M. Medenica; Maintenance of corn harvesters (kongres), 

10. International conference Advanced Materials and operation, 27-29.06.2010. Varna, Bugarska. 

9. D. Živković, R. S. Popović, M. Medenica; Optimization of manufacturing equipment 

automotional level as a function of operating costs of transport and manufacturing equipment 

(kongres), 10. International conference Advanced Materials and operation, 27-29.06.2010. Varna, 

Bugarska. 

10. Z. Karastojković, R. Popović, Z. Kovačević, Z. Janjušević; Assessment of residual life material 

boiler drums in view of microstructure, VIII Naučno/stručni simpozij sa međunarodnim učešćem 

«METALNI I NEMETALNI MATERIJALI» Zenica, BiH, 27-28. april 2010. 

Radovi na domaćim konferencijama 

11. D. Živković, V. Pozhidaeva, R. S. Popović; Održavanje mehaničkih dvostubnih kolenastih presa 

MPDK-1-300-MSB, 32. Međunarodni kongres HIPNEF 2009, Vrnjačka banja, 14-16.10.2009. str. 

353-358 

12. D. Živković, R. S. Popović, D. Malić; Raspoloživost mehaničkih dvostubnih kolenastih presa 

MPDK-1-300-MSB, XII Novembarski naučno-stručni simpozijum Vanja Vrujci, 19-20.11.2009. 

god. 

 

Udžbenici, monografije, praktikumi, zbirke 

13. R. S. Popović, Materijali II – Polimerni materijali (plastika mase, kompoziti, elastomeri), 

monografija, Visoka tehnička škola, N. Beograd, 2009. (str. 160.) (sa recenzijom)  

14. R.S.Popović, Materijali-Prvi deo metalni materijali, VTŠ, Novi Beograd, 2008. (str 107.) 

(sa recenzijom). 

15. R.S.Popović, R. M. Gulišija, Sistem kvaliteta, VTŠ, Novi Beograd, 2008. (str 183.)  (sa 

recenzijom). 

16. D. Živković, R. Popović, M. Medenica, Mašinski sistemi II, Visoka tehnička škola, N. 

Beograd, 2008. (str. 186.) (sa recenzijom) 
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др Милош Петронијевић 

1. ОБЈАВЉЕНE КЊИГЕ 

1 KNJIGA MONOGRAFIJA: UPRAVLJANJE RIZIKOM, BEOGRAD 2010, 

ISBN 978-86-86691-26-2 

 

2 KNJIGA MONOGRAFIJA: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, BEOGRAD 2010 

ISBN 978-86-86691-28-6,  

 

2. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ВОДЕЋИМ НАЦИОНАЛНИМ ЧАСОПИСИМА 

Ред. 

бр. 

Назив научно-стручног рада 

објављен у домаћим часописима 

Ознака 

19 „Радна документа ревизије за успешан менаџмент“, Часопис Ревизор од 

до, бр.45 од марта 2009.  

ИССН 

1450-

7005 

20. „Menadžment ljudskim resursima kao deo poslovne izvrsnosti“, Časopis 

„KVALITET“, BR.11-12, STR.68 DO 73 strane 

ISSN 

0354-

24008 

21. „Елементи интерне контроле у ревизији“, Часопис „Ревизор“, 

бр.47/2009, од 53-66 стране, Београд, октобар 2009. 

ИССН 

1450-

7005 

22. „Корпоративна стратегија управљања ризиком“, Часопис „Квалитет 

br.7-8/2009 од65 до 68 стране 

ИССН 

0354-

2408 

 

23.  „Процена ризика у доказним тестовима интерног ревизора“,  Часопис 

„Ревизор“, бр.49/2010, од 53-64 стране, Београд, март 2010. 

ИССН 

1450-

7005 

  

   

3. ОБЈАВЉЕНИ СТРУЧНИ РАДОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ И ДОМАЋИМ 

КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

Ред. 

бр. 

Назив научно-стручног рада 

објављен на саветовањима и конференцијама у земљи 

Ознака 

26. 
„Implementacija zaštite u prenosu podataka“, YU INFO, Kopaonik, mart 8-

11.2009, objavljeno na CD-u 
 

27. 
„Tranzicija i održivi razvoj u Republici Srbiji“, Festival kvaliteta, 

Kragujevac, 20-22.05.2009. 
 

28. 
„Управљање ТКМ у финансијама“ Међународни фестивал ЈУПМ-а, 

Златибор 2009 објављено на ЦД-у  
 

29. 
Управљање људским ресурсима до пословне изврсности, ДКМ, Београд, 

јуни 2009. 
 

30. 
„Утицај еко ризика на квалитет живота,“ Међународни фестивал 

квалитета, Крагујевац, мај 2010   
 

31. 
„Утицај ризика на развој софтверског ИЦТ-а, Међународни фестивал 

квалитета, Крагујевац, мај 2010   
 

32. 
„Управљање сигурносним ризицима“, међународна конференција, 

Златибор мај 2010 
 

33. 
„Имплементација финансијског ризика у пројект менаџменту“, 

међународна конференција, Златибор мај 2010 
 

34. 
BENCHMARKING ATTRIBUTES APPLICATION MODEL, Меđunarodni 

festival kvaliteta u Krajuvcu, maj 2010. 
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35. 
„ФМЕА метод у управљању ризицима,“ ДКМ, Београд, јуни. 2010 иссн 

1451-4966 
 

36, 
“Busines Proces Management”, ICQME2010, međunarodna konferencija za 

kvalitet, Crna Gora 15-17.09.2010 (rad na engleskom jeziku) 
 

37. 
“The ISO 9000 and 14000 Familz of standars: Environmental Management 

Systems” ICQME2010, međunarodna konferencija za kvalitet, Crna Gora 15-

17.09.2010 (rad na engleskom jeziku) 

 

38. 
„Processenth benthmarking” međunarodna konferencija za kvalitet, Crna 

Gora 15-17.09.2010 (rad na engleskom jeziku) 
 

39. 
MENADŽMENT EKO RIZICIMA U FUNKCIJI GLOBALNOG 

RAZVOJA, CRNA GORA. FESTIVAL  KVALITETA, TIVAT, 15-17. 2010 
 

40. 
„MENADŽMENT ZNANJEM U DINAMIČNOM OKRUŽENJU“, 12-ti 

naučni stručni skup „Sistem kvaliteta-uslov za uspešno poslovanje i 

konkurentnost“, Vrnjačka banja, novembar 2010.  

 

41.  
„UPRAVLJANJE RIZIKOM U DINAMIČNOM INDUSTRIJSKOM 

OKRUŽENJU“,  Međunarodni seminar RIZIK I BRZBEDNOSNI 

INŽENJERING, Kopaonik, 31.01-05.02.2011. 

 

42. 
„ZNAČAJ ERM PRISTUPA U UPRAVLJANJU RIZICIMA“ Međunarodni 

seminar RIZIK I BRZBEDNOSNI INŽENJERING, Kopaonik, 31.01-

05.02.2011. 

 

43. 
„PROTECTION OF DATA IN RISK MANAGEMENT FUNCTION“ 

Меđunarodna konferencija Festival kvaliteta, Kragujevac maj 2011. 
 

44. 
„RISK MANAGEMENT THROUGH IT SECURITY TECHNOLOGY“ 

Меđunarodna konferencija Festival kvaliteta, Kragujevac maj 2012 
 

45. 
„АПЕТИТ РИЗИКА КАО ОСНОВА МОДЕРНОГ МЕНАЏМЕНТА“ 

Меđunarodna konferencija Festival kvaliteta, Kragujevac maj 2012. 
 

46. 
„FAKTORI RIZIKA U UVOĐENJU KMS-A“, Меđunarodna konferencija 

Festival kvaliteta, Kragujevac maj 2012. 
 

47. 
„UTICAJ RIZIKA NA RAZVOJ SOFTVERSKOG PROIZVODA IT-a“, 

Меđunarodna konferencija Festival kvaliteta, Kragujevac maj 2012. 
 

48. 
 „EVALUACIJA METODA ZA KVALITATIVNU PROCENU RIZIKA“, 

YUPMA, ZLATIBOR 2012. 
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Радови  S.  Simonović    

                             

Konstruisanje za fleksibilnu masovnu proizvodnju 

XXXIII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE 2009, Mašinski fakultet, 

Beograd 16-17 jun 2009.(ISBN: 978-86-7083-662-4)  

 

S.Simonović 

Effects of Bicable Reversible Ropeway  Ending Decelaeration on 

dynamical strain of the Haulage Rope 

Časopis TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA, broj 3, godina 2009. Visoka tehnička škola, Novi 

Beograd  ( ISSN 1451 – 1975  ), 37. str. 

S. Simonović                                

Designing Producst and Equipment With Respect to f Reduction of Setup Times  

10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, MMA2009, Fakultet 

tehničkih nauka,  Novi Sad, 9-10 oktobar 2009. 

S.Simonović 

A contribution to surface lift forceced vibration determining 

Časopis TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA, broj 1, godina 2010. Visoka tehnička škola, Novi 

Beograd  ( ISSN 1451 – 1975  ), 23. str. 

S.Simonović 

Design of rail mass transit installations according to European Union 

directive proposal – requirements specific to each subsystem   

Časopis TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA, broj 3, godina 2011. Visoka tehnička 

škola, Novi Beograd  ( ISSN 1451 – 1975  ) ), 25. str. 
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др Душан Шотра 

Mирослав Меденица, Душан Шотра, Техничка дијагностика, 2010. vol. 9. бр. 4, стр. 33-38, 

Прогресивни системи за централно подмазивање, Висока техничка школа, Београд 
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http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
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DR  ANKICA MILOJEVIĆ  

 

            SPISAK RADOVA   

 

 

1. Dr Ankica Milojević; Mr Srđan Milenković;“Razlozi za prestanak radnog odnosa“, Pravna 

praksa 3/2008,str.13-18, Liber, Beograd,2008. 

2. Dr Ankica Milojević; Dr Dragoslav Milojević; „Kadrovi u sistemu kvaliteta- primena 

standarda ISO 9000 i ISO 9004“, Pravna praksa 12/2008, str46-49, Liber, Beograd, 2008. 

3. Dr Ankica Milojević; Mr Saša Veselinović; „Upravljanje totalnim kvalitetom i 

kadrovi“,Tehnička dijagnostika br.1/2009, str.39-44, Beograd,2009. 

4. Dr Ankica Milojević; Mr Srđan Milenković; „Trening zaposlenih u poslovnim 

sistemima“, Pravna praksa 2/2009, str.30-39, Liber, Beograd,2009. 

5. Mr Srđan Milenković; Mr Saša Veselinović; Dr Ankica Milojević; „Problemi i perspektive 

vojne profesije“, Vojno delo br.4/2009,str.____, Beograd, 2009. 

6. Dr Ankica Milojević; dr Dragoslav Milojević;“Doživotno obrazovanje kadrova u 

savremenoj organizaciji“ XII Međunarodni simpozijum SymOrg 2010, Zlatibor od 09-12 

juna2010. 

7. Dr Ankica Milojević; Dr Miloš Petronijević; „Značaj EPM  pristupa u upravljanju rizicima“, 

6. Međunarodno savetovanje „Rizik i bezbednosni inženjering“, 31.januar- 05.februar 2011, 

Zbornik radova, str.58-65, Kopaonik,2011. 

8. Dr Miloš Petronijević;Dr,Ankica Milojević; „Upravljanje rizikom u dinamičnom 

industrijskom okruženju“, 6. Međunarodno savetovanje, „Rizik i bezbednosni inženjering, 

31.januar-05.februar 2011,Zbornik radova, str.78-83,Kopaonik,2011. 

SPISAK KNJIGA  

1. Dr Žarko Ristić; Dr Ankica Milojević; „MENADŽMENT LJUDSKOG KAPITALA: 

upravljanje ljudskim potencijalom, ekonomija ljudskog kapitala“; Etnostil, Beograd,2009. 

2. Dr Ankica Milojević; „OSNOVI MENADŽMENTA“, Etnostil, Beograd,2010. 

3. Dr Dragoslav Milojević; Dr Ankica Milojević; „KOMUNIKACIJE U NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAMA:- uloga MIX-a komunikacija u neprofitnim organizacijama“, 

Etnostil, Beograd, 2011. 

4.  Dr Dragoslav Milojević; Dr Ankica Milojević; „MARKETING U NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAMA“; Etnostil, Beograd, 2011. 
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SPISAK RADOVA ZORANA KARASTOJKOVIĆA ZA 2011.god. 

 

Savetovanja i časopisi: 

1. Z. Karastojković, R. Žunjanin: Jungov ili Ojlerov modul elastičnosti?, Tehn. dijagnostika,  

    2011/2,str.17-20. 

 

2. Z. Kovačević, Z. Karastojković: Mikrostrukturno praćenje kvaliteta čelika ČSN 15 223  

    tokom rada na povišenim temperaturama metodom replika, 7. Naučno stručni skup sa  

    međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum B&H, 2011,Zbornik radova, pp. 557-562. 

 

3. Z. Kovačević, Z. Karastojković, R. Perić: How to avoid chemical agresive substances in  

    waste waters from gold jewel production, 11. Inter. multidisciplinary scientific geoconference  

    SGEM 2011, Varna-Bulgaria 2011, Proceed. Book, pp. 405-410. 

 

4. Z. Kovačević, Z. Karastojković, M. Arsić: Material testing of used  bottles for technical  

    gases in order to prevent environmental excess, VI Int. Safety Engineering Conference,  

    Kopaonik 2011, Proceedings Book (ISBN 978-86-84853-83-9), pp. 412-416. 
 

5. Z. Kovačević, Z. Karastojković, R. Perić, Z. Odanović: Ecological reasons for application of  

    laser welding of gold jewels, VI International „Safety engineering“ Conference,  Kopaonik  

    2011, Proceedings Book (ISBN 978-86-84853-83-9), pp. 417-421. 

 

6. Z. Kovačević, Z. Karastojković, V. Aleksić:Microstructure characterization of quality water  

    pipes after 50 years in service, 5 Int. Qaulity conf, Kragujevac 2011, Proceed. book, pp. 345- 

    350. 

 

7. Z. Karastojković, R. Perić, Z. Kovačević, Z. Janjušević, I. Perić, M. Srećković: Changing in  

    gold jewel alloy quality during gas and laser welding, 5 Int. Qaulity conf, Kragujevac 2011,  

    Proceed. book, pp. 325-350. 

 

8. Z. Kovačević, Z. Karastojković, M. Mladenović: Evaluation of microstructure quality of  

    high-pressure steam turbine housing made from G20Mo5 steel, 5 Int. Qaulity conf,  

    Kragujevac 2011, Proceed. book, pp. 307-313. 

 

9. Z. Karastojković, Z. Kovačević, Z. Janjušević, A. Raković: Surface quality of steel tubes  

      and their behavior during servicing in boilers, 5 Int. Qaulity conf, Kragujevac 2011, Proceed.  

      book, pp. 351-356. 

 

10.  Z. Kovačević, Z. Karastojković: Changes in microstructure of steel ČSN 15223.9 from  

       boiler drum at power station monitored by replica method, II Int. Congress: Engineering,  

       Ecology and Materials in the  Processing Industry, Jahorina 2011, Book of abstracts, paper  

       M-03-E. 

 

11. Z. Kovačević, Z. Karastojković: Graphitic corrosion in water pipes made from gray cast  

      iron, II  Int. Congress: Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry,  

      Jahorina 2011, Book of abstracts, paper M-03-E. 

 

12. Z. Janjušević, Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Karastojković, Z. Kovačević: A  

      contribution to the investigation of aditive components to mold mixture influence of the  

      casting surface, II Int. Congress: Engineering, Ecology and Materials in the Processing  

      Industry, Jahorina 2011, Book of abstracts, paper M-23-E. 
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13. Z. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihajlović, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Aćimović-Pavlović,   

      Z. Karastojković, Z. Kovačević: The influence of annealing parameters on structure of 30  

      HSLA steel, 43 Int. October conf. on mining and metallurgy, Kladovo 2011, 

 

14. Z. Kovačević, Z. Karastojković, Z. Janjušević, M. Mladenović: Microstructure analysis of  

      high-pressure steam-turbine housing after more than 100000 hours of creep exposure, 43 Int.  

      October Conf. on mining and metallurgy, Kladovo 2011, 

 

15. R. Perić, Z. Karastojković, D. Gusković: Promene mehaničkih osobina legure Ag925 u  

      procesu veštačkog starenja, Savetovanje: napredni materijali i mogućnosti njihove primene,  

      Požarevac 2011, Zbornik radova, str. 74-80. 

 

16. N. Bajić, Vencislav Grabulov, S. Stojadinović, Z. Karastojković, Z. Radosavljević:  

      “Analysis of the structure of welded seam tubes of high-strength micro-alloyed steel", II Int.  

      Congress: Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry, Jahorina-BIH  

      2011, Book of abstracts, paper M-09, 

 

17. Z. Kovačević, Z. Karastojković, Z. Janjušević: Metalografska tehnika za procenu preostalog  

      veka trajanja bubnja kotla, Energija-ekonomija-ekologija, List Saveza energetičara,  

      13/2011/1,str. 150-155. 

 

 

Poglavlje u internacionalnoj monografiji: 

 

1. Z. Kovačević, Z. Karastojković, V. Aleksić: On-site metallography&replica method for  

    inspection of connecting rod material and cracks detection, TOYOTARITY. PRODUCTION  

    FACTORS, Monography, Dnipropetrovsk-Polska 2011, pp. 41-56. 

 

 

Knjige: 

 

1. Z. Karastojković, Lj. Jovković: Selected texts from mechanical engineering, Part I, Visoka  

    tehnička škola strukovnih studija, Novi Beograd, ISBN 978-86-86691-32-3, str. 189. 

 

2. З. Карастојковић: Израда бизнис плана у једној металопрерађивачкој фирми, Висока  

    техничка школа струковних студија, Нови Београд, ISBN 978-86-86691-36-1, стр. 112. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 

Прилог 5.3 Дневник наставе 

 

 

Прилог : Евиденција одржавања предавања, вежби и консултација. 

ДНЕВНИК НАСТАВЕ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

       школска -------. год. 

назив предмета___________________________________________ 

име и презиме сарадника___________________________________ 

зимски/летњи семестар (заокружити) 

 

Р.Б. датум ПРЕДАВАЊА 

(бр. часова) 

 

ВЕЖБЕ 

(бр. часова) 

КОНСУЛТ. 

(бр. часова) 

САРАДНИК 

(потпис) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 укупно одржано     
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Прилог за стандард 6. 

Прилог 6.1. Број и списак СЦи индексираних радова наставника и сарадника 

запослених у Школи 

Општа напомена: 

Због немогућности да се определимо коју стандардизацију да испоштујемо  у оквиру 

препорука КАПК-а у вредновању радова наших наставника у прилогу достављамо 

радове како су их сами наставници доставили. 

Забуна настаје у томе како тумачити SCI- индексирање: Дали је то Српски 

цитирајучии индекс (скрачено SCI) или Томсонова међународна SCI листа. 

 

 

 

др Мирослав Милићевић 

KVANTIFIKACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA  

  

ZA PERIOD OD 2009. GODINE DO 2012. GODINE 

1. M23 – Rad u međunarodnom časopisu ( 3 poena ) – SCI lista 

1.1. Milićević M., Tha application of a New Formula of Nakaoka Coefficient in HF 

Inductive Welding, Journal of Mechanical Engineering,(Ljubljana 07.07.2010.Our 

mark 2009.066), 2010 ( ISSN: 0039-2480; IF=0,193) 

Ukupno: 1 x 3 = 3 poena 

2. M31 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (sa 

pozivnim pismom) (3 poena) 

2.1 Milićević M., Contribution to sumary of transistor and thyristor converter for 

electrothermia (invitation paper), 41 International Conference on Mining and 

Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2009, pp 387-394 

Ukupno: 1 x 3 = 3 poena 

3. M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini ( 1 poen ) 

3.1 Nejković V. and Milićević M., The synthesis of modified comprator A/D converter 

with economic resolution doubling, 41 International October Conference on Mining 

and Metallutgy, Kladovo, Serbia, 2009, pp.549-555 

3.2 Milićević M., Nejković V., The application of single ramp integrator for A/D 

conversion, 41 International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, 

Serbia, 2009, pp.545-548 

3.3 Milićević M., Nejković V., Modified A/D converter with double ramp integrator, 41 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2009, 

pp.539-544 

Ukupno: 3 x 1 = 3 poena 

4. M41 – Istaknuta monografija nacionalnog značaja ( 7 poena ) 

4.1 Milićević M., Jovanović T., Senzori u merno regulacionoj tehnici, 

Visoka tehnička škola, Novi Beograd, 2011 

Ukupno: 1 x 7 = 7 poena 

5. M50 - Rad u naučnom časopisu ( 1 poen ) 

5.1 Medenica M. Milićević M., Adaptivno regulisanje procesa sečenja čeličnih cevi i 

profila, Tehnička dijagnostika, br.1, 2011, Beograd 

Ukupno: 1 x 1 = 1 poen 

6. M82 – Industrijski prototip – novo rešenje ( 6 poena ) 

6.1 Diferencijalna elektronska zaštita, Dokaz: Prilog br.46, (2009) 

6.2 Modifikovani punoupravljivi tiristorski regulator brzine, Dokaz: Prilog br.48 (2010) 

Ukupno: 2x 6 = 12 poena 

7. M92 – Realizovan patent ( 8 poena ) 

7.1 Univerzalni vremenski relej sa 6 opsega i 2 funkcije 110 v a.c. (mala i precizna 
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vremena) Dokaz: Prilozi br.46 i 10, (2009) 

7.2 Diferencijalni elektronski uređaj za asimetriju faza P-676, 

Dokaz: Prilozi br.6 i 46, (2009) 

Ukupno: 2 x 8 = 16 poena 

Svega:1+2+3+4+5+6+7=45 poena (četrdeset i pet poena) 

Kvantifikacija je urađena prema Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik 

RS br.110/05 i 50/06 ispravka) i analognog Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i 

kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača koji je donet od 

strane Nacionalnog saveta za naučni i tehnolški razvoj, na sednici održanoj 21 marta 2008 

godine. 

  

мр Živojinović Danijela 

 

OBJAVLJENI UDŽBENICI I RADOVI u periodu od 2009.-2011.godine: 

 

 Živojinović, D., Dihovični, Đ., Kompjutersko projektovanje, Visoka tehnička škola 

strukovnih studija, Novi Beograd, 2010., ISBN 978-86-866691-23-4 

 Kovačević, Z., Karastojković, Z., Raković, A., Živojinović, D., Janjušević, Z., Evalution 

creeping the super heater tubes made of steel 14 Cr MOV 6 3, The 42
nd

 International 

October Conference on Mining and Metallurgy, University of Belgrade – Tehnical Faculty 

in Bor, 2010. , pp 234-237, ISBN 978-86-80987-79-8 

 Živojinović, D., Iskustvo jednog roditelj: dete i PC, Naše stvaranje - zbornik radova sa 

šestog simpozijuma, Vaspitač u 21.veku“, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, 

Aleksinac, 2011., str 646-654, ISBN 978-86-88561-00-6 

 Živojinović, D., Arsić, M., Sedmak, A., Kirin, S., Tomić, R., Practical aspects of fail-safe 

design – calculation of fatigue life of cracked thin-walled structures, Tehnički vjesnik 18, 

4(2011), 609-617, ISSN 1330-3651 
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др Радивоје Поповић 

Radovi sa SCI liste: - Časopisi međunarodnog značaja 

1. R. S. Popović, R. G. Popović, D. D. Milenković; Processibility, Mechanical and Termal 

Characteristitcs of MVQI PP Elastomer Plastic Composites (article), Materiale Plastice, (2008) vol. 

45. br. 3. str. 257-260 (Rumunija) 

2. R. S. Popović, R. G. Popović, D. Milenković; Mechanical and Thermal Properhesof Silicone – 

Polz (tetrafluoroethzlene) Blends, Materiale Plastice, (2009) Vol. 46, br. 3 str. 255-260 

 

Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja 

3. Radivoj S. Popović, Ružica Popović, Dragan Živković, Dijagnostički procesi pri ispitivanju 

obuće (čizama) u funkciji sistema menadžementa kvaliteta, Tehnička dijagnostika, br. 1, godi VIII, 

str. 25-30. (2009.) 

4. Zoran Karastojković, Radivoj S. Popović, Ljiljana Turković, Dijagnosticiranje zavarenih spojeva 

na bubnju termoelektrane posle dugogodišnje eksploatacije, Tehnička dijagnostika br. 4, god VIII, 

str. 17-22.(2009.) 

5. Radivoj S Popović, Radovan Karaklaić, Dragan Živković, Zoran Karastojković, Karakteristike i 

način dobijanja penastih-celularnih gumenih materijala, Tehnička dijagnostika br. 3, god. IX, str. 

41-48 (2010.) 

6. Dragan Živkovič, Radivoj S. Popović, Viara Požidajeva, Upravljanje investicijama u 

metaloprerađivačkoj industriji primenom softverskog programa BPWIN, Tehnička dijagnostika, br. 

2, god. X, str. 49-52 (2011.) 

Radovi na međunarodnim konferencijama (inostranstvo) 

7. R. S. Popović, R. G. Popović, D. Živković, M. Medenica; The Prepearing and Testing of sel 

extinguishing polymer blend material (kongres) 10. International conference Advanced Materials 

and operation, 27-29.06.2010. Varna, Bugarska. 

8. D. Živković, M. Veljić, R. S. Popović, M. Medenica; Maintenance of corn harvesters (kongres), 

10. International conference Advanced Materials and operation, 27-29.06.2010. Varna, Bugarska. 

9. D. Živković, R. S. Popović, M. Medenica; Optimization of manufacturing equipment 

automotional level as a function of operating costs of transport and manufacturing equipment 

(kongres), 10. International conference Advanced Materials and operation, 27-29.06.2010. Varna, 

Bugarska. 

10. Z. Karastojković, R. Popović, Z. Kovačević, Z. Janjušević; Assessment of residual life material 

boiler drums in view of microstructure, VIII Naučno/stručni simpozij sa međunarodnim učešćem 

«METALNI I NEMETALNI MATERIJALI» Zenica, BiH, 27-28. april 2010. 

 

Radovi na domaćim konferencijama 

11. D. Živković, V. Pozhidaeva, R. S. Popović; Održavanje mehaničkih dvostubnih kolenastih presa 

MPDK-1-300-MSB, 32. Međunarodni kongres HIPNEF 2009, Vrnjačka banja, 14-16.10.2009. str. 

353-358 

12. D. Živković, R. S. Popović, D. Malić; Raspoloživost mehaničkih dvostubnih kolenastih presa 

MPDK-1-300-MSB, XII Novembarski naučno-stručni simpozijum Vanja Vrujci, 19-20.11.2009. 

god. 

Udžbenici, monografije, praktikumi, zbirke 

13. R. S. Popović, Materijali II – Polimerni materijali (plastika mase, kompoziti, elastomeri), 

monografija, Visoka tehnička škola, N. Beograd, 2009. (str. 160.) (sa recenzijom)  

14. R.S.Popović, Materijali-Prvi deo metalni materijali, VTŠ, Novi Beograd, 2008. (str 107.) 

(sa recenzijom). 

15. R.S.Popović, R. M. Gulišija, Sistem kvaliteta, VTŠ, Novi Beograd, 2008. (str 183.)  (sa 

recenzijom). 

16. D. Živković, R. Popović, M. Medenica, Mašinski sistemi II, Visoka tehnička škola, N. 

Beograd, 2008. (str. 186.) (sa recenzijom) 
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др Милош Петронијевић 

1. ОБЈАВЉЕНE КЊИГЕ 

1 KNJIGA MONOGRAFIJA: UPRAVLJANJE RIZIKOM, BEOGRAD 2010, 

ISBN 978-86-86691-26-2 

 

2 KNJIGA MONOGRAFIJA: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, BEOGRAD 2010 

ISBN 978-86-86691-28-6,  

 

2. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ВОДЕЋИМ НАЦИОНАЛНИМ ЧАСОПИСИМА 

Ред. 

бр. 

Назив научно-стручног рада 

објављен у домаћим часописима 

Ознака 

19 „Радна документа ревизије за успешан менаџмент“, Часопис Ревизор од 

до, бр.45 од марта 2009.  

ИССН 

1450-

7005 

20. „Menadžment ljudskim resursima kao deo poslovne izvrsnosti“, Časopis 

„KVALITET“, BR.11-12, STR.68 DO 73 strane 

ISSN 

0354-

24008 

21. „Елементи интерне контроле у ревизији“, Часопис „Ревизор“, 

бр.47/2009, од 53-66 стране, Београд, октобар 2009. 

ИССН 

1450-

7005 

22. „Корпоративна стратегија управљања ризиком“, Часопис „Квалитет 

br.7-8/2009 од65 до 68 стране 

ИССН 

0354-

2408 

 

23.  „Процена ризика у доказним тестовима интерног ревизора“,  Часопис 

„Ревизор“, бр.49/2010, од 53-64 стране, Београд, март 2010. 

ИССН 

1450-

7005 

  

   

3. ОБЈАВЉЕНИ СТРУЧНИ РАДОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ И ДОМАЋИМ 

КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

Ред. 

бр. 

Назив научно-стручног рада 

објављен на саветовањима и конференцијама у земљи 

Ознака 

26. 
„Implementacija zaštite u prenosu podataka“, YU INFO, Kopaonik, mart 8-

11.2009, objavljeno na CD-u 
 

27. 
„Tranzicija i održivi razvoj u Republici Srbiji“, Festival kvaliteta, 

Kragujevac, 20-22.05.2009. 
 

28. 
„Управљање ТКМ у финансијама“ Међународни фестивал ЈУПМ-а, 

Златибор 2009 објављено на ЦД-у  
 

29. 
Управљање људским ресурсима до пословне изврсности, ДКМ, Београд, 

јуни 2009. 
 

30. 
„Утицај еко ризика на квалитет живота,“ Међународни фестивал 

квалитета, Крагујевац, мај 2010   
 

31. 
„Утицај ризика на развој софтверског ИЦТ-а, Међународни фестивал 

квалитета, Крагујевац, мај 2010   
 

32. 
„Управљање сигурносним ризицима“, међународна конференција, 

Златибор мај 2010 
 

33. 
„Имплементација финансијског ризика у пројект менаџменту“, 

међународна конференција, Златибор мај 2010 
 

34. 
BENCHMARKING ATTRIBUTES APPLICATION MODEL, Меđunarodni 

festival kvaliteta u Krajuvcu, maj 2010. 
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27-36. (ISSN-0554-5587).2010. 

 

СПИСАК REZULTATА  У ТОКУ  2011. године  

P-13 

2. Живковић З. Драган, Вељић М. Милан, Оперативна готовост пољопривредних     

машина - монографија, Ведес, Београд, 2011.  ISBN 978-86-7824-059-1. (стр171׃) 

 

P-50 

2. Živković,D. Požidajeva, V. Veljić, M. Veljović, A. Information System and System of 

Quality Procedures for Machine Lubrication,  Journal of the Balkan Tribological 

Association, Book 4, 2011.  

 

P-54 
4. Živković D. Požidajeva V. Letić M. Matotek M. Operating Readiness of Corn Harvesters Zmaj Z-

222 As a Criterion for Succesfulness of Its Maintance, 11
th
 International Conference “Research and 

Development in Mechanical Industry”-RaDMI 2011, 2011. (ISBN 978-86-6075-028-2), pp.1327-

1333. 

5. Živković D. Veljić M. Medenica M. Time of Enagement in Preventive Maintenance for „Belarus 

MTZ-892“ Tractor, 11
th
 International Conference “Research and Development in Mechanical 

Industry”-RaDMI 2011, 2011. (ISBN 978-86-6075-028-2), pp.1333-1341. 

6. Požidajeva V. Živković D. Đorđević D. Živković M. Efficiency of Production as one Criterion for 

the Selection of the Automation Level of Production Equipment, 1
 th

 International Symposium 

Engineering Management and Competitiveness – EMC2011, Univesity of Novi Sad, Tehnical 

Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2011, pp.143-149. (ISBN-978-86-7672-135-1) 
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P-62 
5. Живковић Драган, Вељић Милан, Молнар Роберт, Оперативна готовост агрегата трактор-

преса за сено, Техничка дијагностика Vol. X, No. 1, Београд, 2011, стр: 25-33. (ISSN-1451-

1975), 

6. Живковић Драган, Пожидајева Вијара, Поповић Радивоје, Управљање инвестицијама у 

металопрерађивачкој индустрији применом софтверског пакета BPwin, Техничка 

дијагностика Vol. X, No. 2, Београд, 2011, стр: 49-53. (ISSN-1451-1975), 

7. Живковић Драган, Вељић Милан, Пожидајева Вијара, Оперативна готовост трактора „Беларус 

МТЗ-892“ Техничка дијагностика Vol. X, No. 3, Београд, 2011, стр: 21-22. (ISSN-1451-1975), 

8. Živković Dragan, Veljić Milan, A Contrbution to Determining the Economy Sour Cherry and Plum 

Shaking, Пољопривредна техника, Vol. XXXVI, No. , Београд, 2011. 

 

P-65 

2. Viara Požidajeva,  Dragan Živković, Marija Matotek, Upravljanje sistemom kvaliteta u 

održavanju kombajna, II Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Visoka tehnička 

škola strukovnih studija Zrenjanin, Zenjanin, 2011. 
 

 

 

 

Радови мр Радише Жуњанина 

Živković, D., Šotra, V., & Žunjanin, R. (2009). Preventive maintenance of laser using for 

cutting. Tehnička dijagnostika, 8(4), 27-33. 

  

  

Karastojković, Z., & Žunjanin, R. (2011). Young's or Euler's modulus of elasticity?. Tehnička 

dijagnostika, 10(2), 17-20. 

 

ANALIZA TEHNOLOŠKOG KVALITETA OBRADE METALA 

UPOTREBOM KONVENCIONALNIH I CNC MAŠINA 
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL QUALITY OF METAL PROCESSING BY USAGE 

CONVENTIONAL AND CNC MACHINES 

Aleksandar Rakovic, Radiša Žunjanin 

  

KVALITET POVRŠINA I TEHNOLOŠKI PARAMETRI REZANJAMATERIJALA 

VODENIM MLAZOM 
QUALITY OF SURFACES AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MATERIAL 

CUTTING BY WATER JET 

Dragan Živkovic, Vesna Šotra, Radiša Žunjanin, Miroslav Medenica 

 

 

http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/45.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
http://www.cqm.rs/2010/pdf/37/71.pdf
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DR  ANKICA MILOJEVIĆ  

 

            SPISAK RADOVA   

9. Dr Ankica Milojević; Mr Srđan Milenković;“Razlozi za prestanak radnog odnosa“, Pravna 

praksa 3/2008,str.13-18, Liber, Beograd,2008. 

10. Dr Ankica Milojević; Dr Dragoslav Milojević; „Kadrovi u sistemu kvaliteta- primena 

standarda ISO 9000 i ISO 9004“, Pravna praksa 12/2008, str46-49, Liber, Beograd, 2008. 

11. Dr Ankica Milojević; Mr Saša Veselinović; „Upravljanje totalnim kvalitetom i 

kadrovi“,Tehnička dijagnostika br.1/2009, str.39-44, Beograd,2009. 

12. Dr Ankica Milojević; Mr Srđan Milenković; „Trening zaposlenih u poslovnim 

sistemima“, Pravna praksa 2/2009, str.30-39, Liber, Beograd,2009. 

13. Mr Srđan Milenković; Mr Saša Veselinović; Dr Ankica Milojević; „Problemi i perspektive 

vojne profesije“, Vojno delo br.4/2009,str.____, Beograd, 2009. 

14. Dr Ankica Milojević; dr Dragoslav Milojević;“Doživotno obrazovanje kadrova u 

savremenoj organizaciji“ XII Međunarodni simpozijum SymOrg 2010, Zlatibor od 09-12 

juna2010. 

15. Dr Ankica Milojević; Dr Miloš Petronijević; „Značaj EPM  pristupa u upravljanju rizicima“, 

6. Međunarodno savetovanje „Rizik i bezbednosni inženjering“, 31.januar- 05.februar 2011, 

Zbornik radova, str.58-65, Kopaonik,2011. 

16. Dr Miloš Petronijević;Dr,Ankica Milojević; „Upravljanje rizikom u dinamičnom 

industrijskom okruženju“, 6. Međunarodno savetovanje, „Rizik i bezbednosni inženjering, 

31.januar-05.februar 2011,Zbornik radova, str.78-83,Kopaonik,2011. 

SPISAK KNJIGA  

5. Dr Žarko Ristić; Dr Ankica Milojević; „MENADŽMENT LJUDSKOG KAPITALA: 

upravljanje ljudskim potencijalom, ekonomija ljudskog kapitala“; Etnostil, Beograd,2009. 

6. Dr Ankica Milojević; „OSNOVI MENADŽMENTA“, Etnostil, Beograd,2010. 

7. Dr Dragoslav Milojević; Dr Ankica Milojević; „KOMUNIKACIJE U NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAMA:- uloga MIX-a komunikacija u neprofitnim organizacijama“, 

Etnostil, Beograd, 2011. 

8.  Dr Dragoslav Milojević; Dr Ankica Milojević; „MARKETING U NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAMA“; Etnostil, Beograd, 2011. 
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SPISAK RADOVA ZORANA KARASTOJKOVIĆA ZA 2011.god. 

 

Savetovanja i časopisi: 

1. Z. Karastojković, R. Žunjanin: Jungov ili Ojlerov modul elastičnosti?, Tehn. dijagnostika,  

    2011/2,str.17-20. 

 

2. Z. Kovačević, Z. Karastojković: Mikrostrukturno praćenje kvaliteta čelika ČSN 15 223  

    tokom rada na povišenim temperaturama metodom replika, 7. Naučno stručni skup sa  

    međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum B&H, 2011,Zbornik radova, pp. 557-562. 

 

3. Z. Kovačević, Z. Karastojković, R. Perić: How to avoid chemical agresive substances in  

    waste waters from gold jewel production, 11. Inter. multidisciplinary scientific geoconference  

    SGEM 2011, Varna-Bulgaria 2011, Proceed. Book, pp. 405-410. 

 

4. Z. Kovačević, Z. Karastojković, M. Arsić: Material testing of used  bottles for technical  

    gases in order to prevent environmental excess, VI Int. Safety Engineering Conference,  

    Kopaonik 2011, Proceedings Book (ISBN 978-86-84853-83-9), pp. 412-416. 
 

5. Z. Kovačević, Z. Karastojković, R. Perić, Z. Odanović: Ecological reasons for application of  

    laser welding of gold jewels, VI International „Safety engineering“ Conference,  Kopaonik  

    2011, Proceedings Book (ISBN 978-86-84853-83-9), pp. 417-421. 

 

6. Z. Kovačević, Z. Karastojković, V. Aleksić:Microstructure characterization of quality water  

    pipes after 50 years in service, 5 Int. Qaulity conf, Kragujevac 2011, Proceed. book, pp. 345- 

    350. 

 

7. Z. Karastojković, R. Perić, Z. Kovačević, Z. Janjušević, I. Perić, M. Srećković: Changing in  

    gold jewel alloy quality during gas and laser welding, 5 Int. Qaulity conf, Kragujevac 2011,  

    Proceed. book, pp. 325-350. 

 

8. Z. Kovačević, Z. Karastojković, M. Mladenović: Evaluation of microstructure quality of  

    high-pressure steam turbine housing made from G20Mo5 steel, 5 Int. Qaulity conf,  

    Kragujevac 2011, Proceed. book, pp. 307-313. 

 

9. Z. Karastojković, Z. Kovačević, Z. Janjušević, A. Raković: Surface quality of steel tubes  

      and their behavior during servicing in boilers, 5 Int. Qaulity conf, Kragujevac 2011, Proceed.  

      book, pp. 351-356. 

 

10.  Z. Kovačević, Z. Karastojković: Changes in microstructure of steel ČSN 15223.9 from  

       boiler drum at power station monitored by replica method, II Int. Congress: Engineering,  

       Ecology and Materials in the  Processing Industry, Jahorina 2011, Book of abstracts, paper  

       M-03-E. 

 

11. Z. Kovačević, Z. Karastojković: Graphitic corrosion in water pipes made from gray cast  

      iron, II  Int. Congress: Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry,  

      Jahorina 2011, Book of abstracts, paper M-03-E. 

 

12. Z. Janjušević, Z. Gulišija, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Karastojković, Z. Kovačević: A  

      contribution to the investigation of aditive components to mold mixture influence of the  

      casting surface, II Int. Congress: Engineering, Ecology and Materials in the Processing  

      Industry, Jahorina 2011, Book of abstracts, paper M-23-E. 
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13. Z. Janjušević, Z. Gulišija, M. Mihajlović, A. Patarić, M. Mihailović, Z. Aćimović-Pavlović,   

      Z. Karastojković, Z. Kovačević: The influence of annealing parameters on structure of 30  

      HSLA steel, 43 Int. October conf. on mining and metallurgy, Kladovo 2011, 

 

14. Z. Kovačević, Z. Karastojković, Z. Janjušević, M. Mladenović: Microstructure analysis of  

      high-pressure steam-turbine housing after more than 100000 hours of creep exposure, 43 Int.  

      October Conf. on mining and metallurgy, Kladovo 2011, 

 

15. R. Perić, Z. Karastojković, D. Gusković: Promene mehaničkih osobina legure Ag925 u  

      procesu veštačkog starenja, Savetovanje: napredni materijali i mogućnosti njihove primene,  

      Požarevac 2011, Zbornik radova, str. 74-80. 

 

16. N. Bajić, Vencislav Grabulov, S. Stojadinović, Z. Karastojković, Z. Radosavljević:  

      “Analysis of the structure of welded seam tubes of high-strength micro-alloyed steel", II Int.  

      Congress: Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry, Jahorina-BIH  

      2011, Book of abstracts, paper M-09, 

 

17. Z. Kovačević, Z. Karastojković, Z. Janjušević: Metalografska tehnika za procenu preostalog  

      veka trajanja bubnja kotla, Energija-ekonomija-ekologija, List Saveza energetičara,  

      13/2011/1,str. 150-155. 

 

 

Poglavlje u internacionalnoj monografiji: 

 

1. Z. Kovačević, Z. Karastojković, V. Aleksić: On-site metallography&replica method for  

    inspection of connecting rod material and cracks detection, TOYOTARITY. PRODUCTION  

    FACTORS, Monography, Dnipropetrovsk-Polska 2011, pp. 41-56. 

 

 

Knjige: 

 

1. Z. Karastojković, Lj. Jovković: Selected texts from mechanical engineering, Part I, Visoka  

    tehnička škola strukovnih studija, Novi Beograd, ISBN 978-86-86691-32-3, str. 189. 

 

2. З. Карастојковић: Израда бизнис плана у једној металопрерађивачкој фирми, Висока  

    техничка школа струковних студија, Нови Београд, ISBN 978-86-86691-36-1, стр. 112. 
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Прилог 6.2 Међународна сардња школе 
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Посета професора из Италије нашој школи и успостављање сарадње  
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Прилог 7, 

Табела 7.1 Преглед наставника и сарадника запослених и ангажованих у 

Високој техничкој школи 

Редни број

Матични
б р о ј

Презиме, средње слово, име Звање

1 0504948710011 Шотра С. Душан професор струковних студија
2

0506957719059 Милојевић Ј. Анкица професор струковних студија
3

0711953710068 Смајић П. Зајим професор струковних студија
4

0909965710246 Диховични Н. Ђорђе професор струковних студија
5

1311948731346 Милићевић С. Мирослав професор струковних студија
6

2303951781037 Поповић С. Радивој професор струковних студија
7

2310959710011 Симоновић И. Светомир професор струковних студија
8

2403956710078 Меденица С. Мирослав професор струковних студија
9

2803957720040 Петронијевић Р. Милош професор струковних студија
1 0

3009953710372 Живковић З. Драган професор струковних студија
1 1

0410974885046 Живојиновић Д. Данијела предавач
1 2

1505951710367 Карастојковић М. Зоран предавач
1 3

1909953710546 Жуњанин Ж. Радиша предавач
1 4

2910958715211 Шотра П. Весна предавач
1 5

2704960923019 Милетић Д. Мићо професор струковних студија
1 6

1310948710210 Вујачић П. Горан предавач
1 7

2201951715045 Јовковић Љиљана професор струковних студија
1 8

2507951710258 Поткорњак Вељко професор струковних студија
1 9

2506965772039 Недић Наум сарадник
2 0

0111972794410 Секулић Јовица сарадник
2 1

0211959775037 Орлић Десанка предавач
2 2

3012960710060 Димитријевић С. Драган сарадник
2 7

2610974775018 Ћосић Сања сарадник
2 3

0506960775016 Радосављевић Душанка сарадник

0804955770015 Лукић Милан сарадник
2 4

2009963775029 Вујић Снежана сарадник
2 5

2607960775014 Живојиновић Маргита сарадник
2 6

0201949330198 Шимпрага Винко сарадник
2 5

2802966770046 Гаврић Жељко сарадник
2 7

2806964715043 Милетић С. Рајка сарадник
2 8

1412958791828 Лековић Вукоман сарадник
2 9

3003954710262 Мишић Душан сарадник

0901964770031 Бранковић Небојша сарадник
3 0

1804949715545 Раковчевић Радмила сарадник
3 1

2801953710307 Раковић Р. Александар професор струковних студија

2101963775014 Шарчевић Рајка сарадник

1403972770036 Лепојевић Мицко сарадник

2012963775011 Божић Љиљана сарадник

0904967785616 Мартиновић Весна сарадник

1909963775026 Радојичић Мирјана сарадник

3103967770021 Ђурђевић Милан сарадник

Просечно оптерећење наставника 6

Просечно оптерећење сарадника 6,738095238

Наставници запослени 100% држе  92.39%  
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Прилог 7.1. Одлука о усвајању Правилника о избору наставника и сарадника  

 

Прилог 7. 2. Правилник о избору наставника и сарадника 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА               
Београд 
Број: 03-1/2-5                                                                                              
Датум: 24.05.2012. 
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На основу члана 62.-71. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», 

бр.76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана 24. и 29. Статута 

Високе техничке школе, Наставно веће Школе, на седници одржаној 24.05.2012. године 

усвојило је 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

 

1. Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником се одређују критеријуми и поступак за стицање наставних звања. 

 

Члан 2. 

 

Наставна звања у Школи су: професор струковних студија, предавач, наставник 

страног језика, наставник практичне наставе и сарадник у настави. 

 

 

2. Критеријуми за стицање наставних звања 

 

2.1. Професор струковних студија 

 

Члан 3. 

 

У наставно звање професор струковних студија, може бити изабран кандидат који има 

научни степен доктора наука из области за коју се бира, и бар два објављена рада са 

рецензијом, у последњих пет година. 

 

Члан 4. 

 

 Додатни критеријум за стицање звања професора су оцена наставно-педагошког рада, 

објављени научни радови и учешће у пројектима. Вредновање додатних критеријума је на 

основу: 

- Оцене студената или процене комисије за избор у звање. 

- Научних  радова и  назива публикација или конференција. 

- Тачног назив пројекта, руководиоца пројекта и  инвеститора 

- Уџбеници (књиге, збирке, скрипте, практикуми) 

2.2. Предавач 

 

Члан 5. 

 

У наставно звање предавач, може бити изабран кандидат који има научни степен 

магистра наука из области за коју се бира и бар један објављен рад са рецензијом у 

последњих пет година. 

У наставно звање предавач може бити изабран и кандидат који има специјализацију  

из области за коју се бира, и бар један објављен рад са рецензијом, у последњих пет година. 
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Члан 6. 

 

Додатни критеријуми за стицање звања предавача су оцена наставно-педагошког рада, 

објављени научни радови и учешће у пројектима. Вредновање додатних критеријума је на 

основу: 

- Оцене студената или процене комисије за избор у звање. 

- Научних  радова и  назива публикација или конференција. 

- Тачног назив пројекта, руководиоца пројекта и  инвеститора 

- Уџбеници (књиге, збирке, скрипте, практикуми) 

 

 

2.3. Наставник страног језика и наставник практичне наставе 

 

Члан 7. 

У звање наставника страног језик може бити изабран кандидат који је завршио високо 

образовање из области за коју се бира, објављене стручне радове у одговарајућој области и 

способност за наставни рад. 

Члан 8. 

У звање наставника практичне наставе може бити изабран кандидат који је завршио 

високо образовање из области за коју се бира и има три године искуства у струци. 

 

2.4. Сарадник у настави 

 

Члан 9. 

 

У звање сарадника у настави може бити изабран кандидат који има образовање први 

степен академских студија из области за коју се бира, са укупном просечном оценом најмање 

8.  

У звање сарадника у настави може бити изабран и студент дипломских академских 

студија или специјалистичких студија из области за коју се бира, који је студије првог 

степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Са студентом сарадником у 

настави се закључује уговор о раду на годину дана, са могућношћу продужења уговора на 

још једну годину у току трајања студија. 

 

3. Поступак стицања наставних звања 

Члан 10. 

 Наставна звања се бирају на период од: 

- Наставно звање професор струковних студија неограничено; 

- Наставно звање предавач на 5 година;  

- Наставник страних језика на 5 година; 

- Наставник практичне наставе на 5 година; 

- Наставно звање сарадник у настави на 1 годину. 

 

Члан 11. 

 Директор Школе струковних студија расписује конкурс за избор у наставно звање, 

најкасније 6 месеци до истека стеченог звања. 

Конкурс може бити расписан за избор наставника за уже области које утврди 

Наставно веће Школе. 
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Члан 12. 

 

По пријави кандидата за стицање наставног звања, директор, на предлог Наставног 

већа, именује Комисију за припрему реферата и предлога за избор.  

 

Члан 13. 

 

Комисију чине 3 члана, од којих су најмање два из уже области за коју се кандидат 

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

 

Члан 14. 

 

Комисија за припрему реферата и предлога за избор подноси писмени извештај 

Наставном већу, најкасније 90 дана од пријема потребне документације за избор. Уколико 

Комисија не заврши извештај у датом року, Наставно веће бира нову комисију. 

 

Члан 15. 

 

Извештај комисије за припрему реферата и предлога за избор садржи:  

- биографију кандидата, 

- комплетну библиографију кандидата, са пуним референцама груписаним према 

категоријама радова, 

- јасан опус кандидата у односу на стицање претходног звања, 

- кратку анализу најважнијих радова, 

- ангажовање у наставном процесу, 

- закључак са предлогом за одлучивање. 

 

Члан 16. 

 

Потписан Извештај комисије за припрему реферата и предлога за избор се ставља на 

увид јавности, 30 дана пре подношења Наставном већу на усвајање.  

 

Члан 17. 

 

Одлуку о стицању наставног звања, на основу извештаја и предлога комисије, доноси 

Наставно веће.  

Члан 18. 

 

Кандидат који није стекао услове за избор у више наставно звање Високе школе 

струковних студија, бира се у постојеће наставно звање после истека изборног периода. 

 

Члан 19. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

Усвајањем овог правилника престају да важе одредбе Правилника о избору 

наставника број: 03-1/1-4, од 12. 01. 2007. године. 

 

            ДИРЕКТОР 

                                                                                              др Душан Шотра 
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Прилог 7.3. Одлука о усвајању Елобората о еквивалентности предмета, 

класификацији наставних предмета и утврживању области којима припадају и 

стицању звања наставника  
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Прилог 7.4 ЕЛАБОРАТ о еквивалентности предмета, класификацији наставних 

предмета и утврживању облассти којима припадају и стицању звања наставника са 

припадајучим одлукама 
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На основу члана 26. Закона о високом образовању и члана 93. Статута Више техничке 

школе Наставно веће Школе, на седници одржаној 30. 01. 2008. године донело је  

 

О Д Л У К У  

 

Усвајају се следеће Уже области по предметима: 

 

Ред. 

број 
УЖЕ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТИ 

1.  Математика Инжењерска математика 

Инжењерска математика II 

2.  Енглески језик Енглески језик I 

Енглески језик II 

3.  Електротехника Дигитална електроника 

Сензори и актуатори 

4.  Опште машинство Индустријско цртање 

Техничка механика   

Техничка механика II 

Отпорност материјала 

Елементи и преносници   

Елементи и преносници II 

5.  Рачунаром подржани технолошки 

системи са процесом пројектовања 

и конструисања 

Компјутерско пројектовање   

Компјутерско пројектовање II 

Компјутерско моделирање и симулација 

Програмирање CNC система  

Програмирање CNC система II 

Флексибилни производни системи 

Роботи  

Аутоматско управљање 

Машинске конструкције 

Стручна пракса 

6.  Материјали Материјали 

Термичка обрада метала 

Површинска заштита метала 

 

 

 

 

 

 

 

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Нови Београд 
Булевар Зорана Ђинђића 152а                                Број: 03-1/1-6   
Тел: 011.2600-131,2698-222             Датум: 30.01.2008. 

e-mail: webvts@ptt.yu                             
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Предлог Одлуке о еквивалентности предмета (еквивалентан – једнако вредан, 

једнаке вредности) 

Р. бр. 
Наставни предмети Више школе – 

Изборни предмети 

Предмети акредитованих студијских 

програма Високе школе – 

Еквивалентни предмети 

1.  

Математика 
Инжењерска математика  I 

Инжењерска математика II 

Инжењерска математика I Инжењерска математика 

Инжењерска математика II Инжењерска математика II 

2.  

Енглески језик 
Енглески језик  I 

Енглески језик II 

Енглески језик I Енглески језик 

Енглески језик II Енглески језик II 

3.  

Статика  Техничка механика I 

 

Техничка механика Техничка механика  I 

Техничка механика II 

 

Техничка механика I  Техничка механика I 

 

Техничка механика II Техничка механика II 

Програмирање CNC система I Програмирање CNC система 

Програмирање CNC система II Програмирање CNC система II 

Пројектовање технологије и програмирање 

НУ система 

Програмирање CNC система  I 

Програмирање CNC система II 

4.  
Управљање и одржавање  нумеричких 

система 

Одржавање CNC система 

5.  

Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике 

Компјутерско пројектовање I Компјутерско пројектовање 

Компјутерско пројектовање II Компјутерско пројектовање II 

6.  

Индустријско цртање Индустријско цртање 

Елементи и преносници CNC машина I  Елементи и преносници  I 

Елементи и преносници CNC машина II Елементи и преносници II 

7.  
Елементи и преносници NU машина Елементи и преносници  I 

Елементи и преносници II 

8.  
Флексибилни производни системи Флексибилни производни системи 

Роботи 

9.  Мерење и контрола Мерење и контрола 

10.  Обрадни процеси Обрадни процеси 

11.  Машински системи Машински системи 

12.  Пројектовање информационих система Информациони системи 

13.  
Информациони системи Информациони системи 

 

14.  Производни инжењеринг Производни инжењеринг 

15.  
Организација и економика производње Организација производње 

Планирање и контрола трошкова 

16.  
Социологија и економика 

Бизнис план 

Основи менаџмента 
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17.  Економика бизниса Економика бизниса 

18.  Маркетинг Маркетинг 

19.  Менаџмент Основи менаџмента 

20.  
Програмирање и рачунари Основи рачунарске технике 

Програмирање 

21.  Дигитална електроника Дигитална електроника 

22.  Сензори и актуатори Сензори и актуатори 

23.  
Електротехника Дигитална електроника 

Сензори и актуатори 

24.  Материјали Материјали 

25.  Пројектовање технолошких поступака Технолошки поступци 

26.  Технолошки поступци Технолошки поступци 

27.  
Обрадни процеси Обрадни процеси 

Технолошки поступци 

28.  Обрадни процеси Обрадни процеси 

29.  Контрола и системи квалитета Систем квалитета 

30.  
Оперативни системи и кориснички 

софтвери 

Оперативни системи и кориснички 

софтвери 

31.  Компјутерско пројектовање I Компјутерско пројектовање  

32.  Компјутерско пројектовање II Компјутерско пројектовање II 

33.  Програмирање С Програмирање 

34.  Програмирање II (C++) Програмирање II 

35.  
Компјутерско моделирање и анимација Компјутерско моделирање и 

симулација 

36.  Предузетништво Предузетништво 

37.  Систем квалитета Систем квалитета 

38.  Управљање пројектима Управљање пројектима 

39.  Машински системи Машински системи 

40.  Одржавање CNC система Одржавање CNC система 

41.  Алати и прибори Алати и прибори 

42.  Термичка обрада метала Термичка обрада метала 

43.  Површинска заштита метала Површинска заштита метала 

44.  Аутоматско управљање Аутоматско управљање 

45.  Роботи Роботи 

46.  
Рачунарске мреже Рачунарске мреже 

 

47.  Бизнис план Бизнис план 

48.  Планирање и контрола трошкова Планирање и контрола трошкова 
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Одлука о стицању звања наставника према члану 64., 65. и 122 

Закона о високом образовању и Статуту Школе 
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ПРИЛОЗИ за СТАНДАРД 8. 

Прилог 8. 1 Одлука о усвајању Правилника о условима, начину и поступку 

уписа студената 
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Прилог 8.2 Правилник о условима, начину и поступку уписа студената 

   

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД 
Број: 

03-1/4-11 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

ПОСТУПКУ  УПИСА СТУДЕНАТА 

Датум: 

17.03.2008. 

 

На основу члана 82. и 85 став 1. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр.76/06) и 

члана 93. Статута Више техничке школе, Наставно веће Школе, на седници  одржаној 17. 03. 

2008. године, донело је  

                 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  

УПИСА СТУДЕНАТА 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

               Овим правилником уређују се услови, начин и поступак уписа на први степен 

струковних студија Више техничке школе (у даљем тексту: Школа) 

               Статус студента  стиче се  уписом  у Школу. 

               На прву годину основних студија  могу се уписати кандидати са одговарајућим 

средњим образовањем односно кандидати којима је нострификована диплома о стеченом 

средњем образовању. 

Члан 2. 

 Школа расписује конкурс за упис кандидата у прву годину студија  у складу са 

одредбама заједничког конкурса Министарства просвете и спорта. 

 Конкурс се расписује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

 Конкурс садржи број студената који се уписује, услове уписа, мерила за 

одређивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, могућност и рокове за 

подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине за самофинансирајуће студенте. 

Члан 3. 

 Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента 

који се сам финансира. 

 Статус студента се утврђује на основу коначне ранг листе, односно места на 

коначној ранг листи. 

 Комисија за упис на основу резултата пријемног испита и успеха постигнутог у 

средњој школи сачињава коначну ранг листу јединствено за све одсеке односно студијске 

програме. 

Члан 4. 

 Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се 

финансира из буџета, доноси Влада РС. 

 Школа може, на основу одлуке Наставног већа, у наредним годинама студија, број 

студената из става 4. овог члана повећати за 20% у односу на претходну годину. 

 Укупан број студената који се уписује у прву годину студија не може бити већи од 

броја који је одобрен у дозволи за рад. 

 Наставно веће, на крају сваке школске године разматра могућности за упис 

одређеног броја студената и доставља предлог надлежном Министарству. 

Члан 5. 
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 Страни држављани се могу уписату у Школу под истим условима као и домаћи 

држављани. 

 Страни држављани и лица без држављанства конкуришу за упис у Школу под 

условом да познају српски језик, да су здравствено осигурани и да имају нострификовану 

диплому о стеченом средњем образовању. 

 Страни држављанин, који конкурише за упис у Школу, пре полагања пријемног 

испита полаже  тест  познавања српског језика. 

 Комисију из става  3. овог члана именује директор Школе. 

2. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И РАНГИРАЊЕ 

Члан 6. 

                  Кандидати који су поднели пријаву на конкурс, полажу пријемни испит из 

математике или  одговарајући тест (по избору кандидата). 

Члан 7. 

                  Конкурс за упис студената у прву годину основних студија, спроводи Комисија  

коју именује Наставно веће. 

Члан 8. 

                  Комисија за упис студената 

» прегледа пријаве кандидата,  

» утврђује листу кандидата према успеху постигнутом у средњој школи; 

» организује полагање пријемног испита; 

» утврђује  јединствену ранг листу кандидата на основу резултата пријемног 

испита; 

» објављује  коначну ранг листу  свих   кандидата; 

» обавља прозивку за упис кандидата. 

» подноси извештај са статистичким подацима  Директору и Наставном већу.   

Члан 9. 

                  Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо 

пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре са одговарајућим 

бројем поена на основу постигнуте оцене. 

Члан 10. 

 Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе, освојио једно од прва 

три места на државном такмичењу које организује надлежно Министарство, не полаже 

пријемни испит из одговарајућег предмета. 

 Кандидату из става 1. овог члана, резултат из наведеног предмета вреднује се 

максималним бројем поена за пријемни испит или део пријемног испита. 

Члан 11. 

                Редослед кандидата  за упис на прву годину основних студија утврђује се на основу 

општег успеха постигнутог у средњој школи и успеха постигнутог на пријемном испиту. 

Члан 12. 

 На основу резултата пријемног испита кандидат може остварити највише 60 поена. 

Максимални број поена на основу успеха постигнутог у средњој школи је 40 бодова. 

 Кандидат је остварио право уписа у школу уколико је на основу резултата на 

пријемном испиту и успеха постигнутог у средњој школи остварио најмање 30 бодова. 
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 Кандидат стиче право уписа на статус студента који се финансира из буџета 

уколико се на коначној ранг листи налази до броја одобреног за упис на терет буџета, а има 

најмање 51 бод. 

Члан 13. 

 Кандидат има право да поднесе приговор у вези објевљених резултата пријемног 

испита и рангирања кандидата у року од три дана након објављивања јединствене ранг листе. 

 О приговору кандидата одлучује директор Школе у року од три дана. 

Члан 14. 

 Коначна ранг листа је основ за упис кандидата на прву годину струковних студија. 

Члан 15. 

 Студенти основних студија друге високошколске установе, лица која имају стечено 

високо образовање на студијама првог степена и лица којима је престао статус студента, 

могу се уписати на основне студије без полагања пријемног испита и у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 Лица наведена у ставу 1. овог члана подносе захтев за упис директору Школе. Уз 

захтев се подноси уверење о положеним испитима и наставни план и програм високошколске 

установе на којој је лице студирало. 

Члан 16. 

  На основу поднетог захтева и спроведене процедуре признавања испита сходно 

актима Школе, директор Школе доноси одлуку о упису у одговарајућу годину студија. 

3. УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА 

Члан 17. 

Студент који у текућој школској години оствари законом и општим актом школе 

прописани број ЕСПБ бодова, стиче право уписа у наредну годину студија. 

 Студент који у текућој школској години оствари прописани број ЕСПБ бодова, 

има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру 

укупног броја студената чије се студирање финансира из буџета. 

Студенти који имају статус студента који се сам финансира, захтев за промену 

статуса подноси директору Школе. 

Члан 18. 

Рангирање кандидата за упис наредне године студија у статусу студената који се 

финансирају из буџета врши Комисија од три члана. 

Комисију именује директор Школе. 

Члан 19. 

Основни критеријум за утврђивање ранг листе из претходног члана је остварени 

број бодова. 

Уколико два или више студента имају исти број ЕСПБ бодова предност има 

студент са већом просечном оценом. 

Уколико су студенти изједначени по додатном критеријуму из става 2. овог члана, 

предност има студент који је ЕСПБ бодове остварио раније. 

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Школе. 

Д И Р Е К Т О Р 

др Мирослав Меденица 
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Прилог 8.3 Одлука о усвајању Правилника о режиму студија  
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Прилог 8.4 Правилник о режиму студија 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

НОВИ БЕОГРАД 

Година: 

2008. 

 

ПРАВИЛНИК О РЕЖИМУ СТУДИЈА 
 

 

 

На основу члана 93. Статута Више техничке школе Наставно веће школе, на седници 

одржаној 10. 09. 2008. године усвојило  је   

 

ПРАВИЛНИКА 

О РЕЖИМУ СТУДИЈА У ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

          Овим правилником уређује се  организација, режим и правила студија, на 

акредитованим студијским програмима за стицање високог образовања, који се реализују у 

Вишој техничкој школи  (у даљем тексту: Школа). 

Члан 2. 

          Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем, 

чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе 

одговарајућег нивоа и врсте студија. 

Члан 3. 

          Школа остварује студијске програме у оквиру образовно научног поља: Техничко-

технолошке науке, у области Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент. 

II. ОБИМ И ОБЛИЦИ СТУДИЈА 

Члан 4. 

Сваки предмет из студијског програма се исказује бројем ЕСПБ бодова. 

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у оквиру 

40-часовне радне недеље током једне школске године. 

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

практикуми, семинари и др), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних 

радова, добровољног рад у локалној заједници и других видова ангажовања. 

Начин вредновања рада студената уређује се програмом сваког предмета. 

У поступку примене ЕСПБ бодова Школе је дужна да прати резултате испита као и 

друге показатеље оптерећења студената и да прибави мишљење студената о ефективном 

оптерећењу у савладавању програмских садржаја.  

Члан 5. 

Настава у Школи се изводи на српском језику. 
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Члан 6. 

           Студијски програми у Школи се остварују 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. 

          Настава из студијских подручја, односно појединачних предмета се  организује у току 

једног семестра, што се уређује студијским програмом. 

          Почетак и крај зимског и летњег семестра , термини одржавања наставе, термини 

одржавања испита као друга питања од значаја за одржавање наставе уређују се Календаром 

рада Школе. 

Члан 7. 

          Школа је дужна да на одговарајући начин информише студенте о свим питањима у 

вези одржавања наставе, циљевима методама и садржају наставе, начина испитивања и  

оцењивања, увида у резултате испита, начину обезбеђења јавности на испиту и другим 

питањима. 

           Све информације за студенте објављују се на огласним таблама, информатору и 

другим публикацијама Школе и на сајту Школе. 

Члан 8. 

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

школске године. 

Члан 9. 

Настава се остварује предавањима, вежбама (аудиторне, самосталне, лабораторијске), 

самосталним радом, семинарима, консултацијама, стручном праксом, менторским радом, 

колоквијумима, испитима, израдом завршних радова, добровољним радом у локалној 

заједници и другим видовима образовно-стручног рада. 

Члан 10. 

Настава се остварује у просторијама Школе и просторијама предузећа и установа са 

којима Школа има закључен уговор о сарадњи. 

Члан 11. 

У складу са својим могућностима Школа обезбеђују услове за праћење наставе за 

студенте са посебним потребама. 

 

Члан 12. 

Наставници су одговорни за остваривање свих облика наставе из предмета  за које су 

бирани.  

Наставници су дужни да се у остваривању свих облика наставе придржавају и  

поштују начела Етичког кодекса Школе. 

Члан 13. 

           Успешност студента у савлађивању појединог предмета  континуирано се прати током 

наставе и изражава се поенима. 

          Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 

највише 100 поена.  

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

студијским програмом, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 

поена. 

Члан 14. 

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

           Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. 
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           Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). 

           Оцена на испиту уписује се у индекс, испитну пријаву, записник о полагању испита и 

у матичну књигу студената, осим оцене 5(пет), која се не уписује у индекс и у матичну 

књигу. 

           Испитна пријава и записник се достављају Студентској служби у року од три дана од 

полагања испита. 

Члан 15. 

           Испитни рокови у Школи су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. 

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

једне школске годне. 

           Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из студијског програма 

уписане године, има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка 

наредне школске године. 

           Школа је дужна да у складу са својим могућностима омогући  студентима сa 

хендикепом полагање испита на начин прилагођен његовим могућностима. 

Члан 16. 

            На огласној табли и сајту Школе истичу с обавештења о времену пријављивања 

испита и распоред полагања испита по наставним предметима са  местом и временом 

одржавања испита. 

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

сматра да испит није обављен у складу са законом, Статутом и овим Правилником, у року од 

36 часова од добијања оцене. 

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

приговору. 

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

дана пријема одлуке из предходног става. 

Члан 17. 

          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,  одржавања трудноће и у другим 

случајевима који су сличног значаја и на основу одобрења председника. 

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

усавршавања у трајању од најмање три месеца, или због сличних разлога који су наведени у 

ставу 1. овог члана, може полагати испит у првом наредном року. 

Члан 18. 

         Статус студента престаје у случају: 

1. исписивања са студија; 

2. завршетка студија; 

3. неуписивања  школске године; 

4. када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма; 

5. изрицањем дисциплинске мере искључења са студија. 

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

члана, на основу решења директора Школе. 

Члан 19. 

         Студент који је у прве две године основних студија постигао оцену већу од 8,5 (осам и 

по) има право да заврши студије у краћем року од рока предвиђеног овим Правилником.  
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II. ПРАВИЛА СТУДИЈА 

Члан 20. 

          Статус студента основних струковних студија стиче се уписом у Школу на један од 

студијских програма. 

          Поступак и услови уписа на прву годину основних струковних студија уређени су 

Правилником о условима, начину и поступку уписа на основне струковне студије. 

Члан 21. 

          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 који  не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 

године поново уписује исти предмет. 

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

определити за други изборни предмет. 

Члан 22. 

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

уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова, има право 

да се и у наредној школској години финансира из буџета. 

Члан 23. 

          Студент који оствари мање од 60 ЕСПБ бодова има право да настави студије у статусу 

студента који се сам финансира. 

          Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова 

из текуће године студијског програма може да се у наредној школској години финансира из 

буџета. 

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

студената чије се студије финансирају из буџета, на начин и по поступку који се уређује  

одлуком Наставног већа. 

                                                       Члан 24. 

          Студије се реализују на два студијска програма:   

           I     Компјутерски машински системи 

          II     Индустријско инжењерство. 

         Свршени студенти стричу назив: 

» Струковни инжењер машинства 

» Струковни инжењер индустријског инжењерства. 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

Члан 25. 

Наставни план студијског програма Компјутерски машински системи: 

Члан 26. 

Наставни план студијског програма Индустријско инжењерство: 
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Члан 27. 

Наставни програми предмета који се изучавају у оквиру наставних планова 

предвиђених у члану 25. и 26. одштампани су и чине саставни део овог Правилника. 

 

 

Члан 28. 

Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова. 

Преношење ЕСПБ бодова у оквиру студијских програма и наставак студија на другом 

студијском програму у Школи уређује се одлуком Наставног већа. 

Преношење ЕСПБ бодова у случају наставка студија на другој високошколској 

установи или преласка са друге установе, уређује се споразумом Школе са том установом. 

IV. ЗАВРШНИ РАД  

Члан 29. 

Основне студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и довршавањем 

осталих студијских обавеза и израдом и полагањем завршног рада. 

Број бодова којим се исказује завршни рад односно завршни део студијског програма 

улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. 

Израда и одбрана завршног рада се уређује Правилником о завршном раду. 

Успешном одбраном завршног рада студент завршава студије и стиче диплому 

високог образовања. 

Просечна оцена представља аритметичку средину оцена свих предмета и броја 

предмета утврђених студијским програмом. У просечну оцену  урачунава се  и оцена  

завршног рада. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно се примењује 

Статут  и Закон о високом образовању. 

Члан 31. 

Овај Правилник се по усвајању објављује на огласној табли Школе и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања. 

Члан 31. 

Измене и допуне овог правилника усвајају се у истом поступку и на начин како је 

Правилник и усвојен.                                                                          Д И Р Е К Т О Р 

др Мирослав Меденица 
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Прилог 8.5 Одлука о усвајању Правилника о завршном рад 
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Прилог 8.6 Правилник о завршном раду 

   

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

 НОВИ БЕОГРАД 

Број: 

03-1/4-14 

ПРАВИЛНИК  О  ЗАВРШНОМ  РАДУ 
Датум: 

17.03.2008. 

 

 

На основу члана 30. Закона о високом образовању и члана 93. Статута Више техничке школе, 

Наставно веће на седници одржаној 17. 03. 2008. године донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК  О  ЗАВРШНОМ  РАДУ 
 

 

Члан 1. 

 Овим правилником регулише се начин и поступак припреме и одбране завршног  

рада.  

 

Члан 2. 

Број бодова којим се исказује завршни рад, односно завршни део студијског програма, 

улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. 

 

Члан 3. 

 Завршни испит се састоји од израде и одбране  рада који треба да представља 

самостални рад студента. 

Члан 4. 

Захтев за израду и одбрану завршног  рада студент може поднети у току шестог 

семестра, након положених свих испита предвиђених студијским програмом, предходних пет 

семестара. 

 Изузетно, уколико је студент положио све испите предвиђене студијским програмом, 

изузев једног испита из треће године студија, може поднети захтев за израду завршног рада.   

 

Члан 5. 

Референт за студентска питања по пријему захтева заводи га и у року од пет дана, 

припрема документацију ради провере да ли кандидат испуњава услове предвиђене чланом 

5. Правилника. 

 

Члан 6. 

 Комисија у саставу: секратар, наставник, којег именује директор, и референт за 

студентска питања, прегледа документацију на основу које утврђује да ли кандидат испуњава 

све услове предвиђене чланом 5. Правилника и потписује записник о испуњености услова за 

израду завршног  рада. 

 

Члан 7. 
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 Када је Комисија утврдила да кандидат испуњава услове за израду завршног рада, 

секретар одобрава израду завршног рада и доноси одлуку о теми за израду и одбрану  рада. 

 При доношењу одлуке води се рачуна да сви предмети из којих се узима тема за 

израду завршног рада буду што равномерније заступљени. 

 

Члан 8. 

 На основу Одлуке о испуњавању услова за израду завршног рада, референт за 

студентска питања предаје ментору Образац којим се задаје тема за израду завршног рада.  

 

Члан 9. 

 Предметни наставник-ментор је дужан да у року од седам дана предложи тему и 

садржај теме и чланове Комисије за оцену подобности урађеног завршног рада и његову 

одбрану. 

 

Члан 10. 

 Предметни наставник-ментор је дужан да у року од седам дана предложи тему и 

садржај теме и предложи чланове Комисије за одбрану завршног рада. 

 

Члан 11. 

 На основу предлога теме за израду завршног рада од стране ментора, директор Школе 

доноси одлуку којом се тема одобрава и именује Комисију пред којом ће студент полагати 

Завршни испит. 

Комисија за одбрану завршног рада може бити састављена само од наставика Школе 

(стално и хонорарно запослених).  

Комисију чине три члана, од којих је један председник, ментор и један члан. Два 

члана Комисије морају бити из уже стручне области из које jе одобрена тема рада.  

 

Члан 12. 

 Студент је дужан да завршни рад преда у студентску службу у року од четири месеца 

од дана добијања теме. 

 Наставно веће може, на захтев студента, продужити рок из става 1. овог члана за 

месец дана. 

 Студенту који, ни у продуженом року, не преда завршни рад одређује се нова тема за 

израду  рада. 

 На захтев студента може се променити тема. 

Одлуку о промени теме доноси директор. 

Члан 13. 

 Урађен завршни рад студент предаје у студентску службу у 4 (четири) примерка. По 

пријему рада референт за студентска питања у договору са ментором заказује одбрану 

завршног рада. Седам дана пре одбране  рада референт за студентска питања обавештава 

директора Школе и чланове Комисије о времену одбране завршног рада и истиче на огласној 

табли Школе обавештење о дану и времену одбране завршног рада. 

 Обавештење о одбрани завршног рада истиче референт за студентска питања на 

огласној табли школе и то 7 дана пре дана заказаног за одбрану. 

Члан 14. 
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 Записник о полагању испита и један примерак рада референт за студентска питања 

предаје ментору, а остала два примерка члановима комисије. 

Члан 15. 

 После завршене одбране завршног рада ментор доставља попуњен записник о 

полагању испита студентској служби. 

Члан 16. 

 Студенту који је одбранио завршни рад издаје се у року од седам дана уверење о 

положеном завршном испиту. 

 Уверење се уручује лично. 

 Свечано уручење дипломе обавља се на Дан Школе или одмах по штампању, ако 

студент тако захтева. 

Члан 17. 

Саставни део овог Правилника су и обрасци за израду завршног рада (1 – 6). 

Члан 18. 

 Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

 

 

др Мирослав Меденица 
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Прилог 8. 7. Конкурс за упис студената у школској 2011/12 години  
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Прилог 8. 11 Одлука о именовању комисије за пријем студената 
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ПРИЛОЗИ за СТАНДАРД 9. 

Прилог 9. 1 Правилник о издавању уџбеника и других публикација  

 

На основу Члана 108. Статута Више техничке школе у Београду, Наставно веће на седници 

одржаној 12.01.2007.  године усвојило је 

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ УЏБЕНИКА И ДРУГИХ 

ПУБЛИКАЦИЈА 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови за издавање основних уџбеника, помоћних 

уџбеника, скрипата и других публикација (у даљем тексту уџбеници) у Вишој техничкој 

школи у Београду (у даљем тексту ВТШ).  

  

Основни уџбеник је књига која обухвата садржај предмета утврђен наставним планом 

и програмом ВТШ.  

 

Помоћни уџбеници су практикуми, збирке задатака, приручници и други садржаји 

којима се доприноси остваривању наставних планова и програма ВТШ.  

 

Скрипта су ауторизована предавања која се, по правилу, издају у случају када не 

постоји одговарајући основни уџбеник. У скрипта спадају и фолије (слајдови) за предавања.  

Публикације су, поред уџбеника, и брошуре, часописи, обрасци, компакт дискови, 

аудио и видео касете, садржаји објављени на Интернету и други садржаји који се умножавају 

штампањем или на сличан начин, а која се користе у настави када их одобри Наставно веће 

ВТШ.  

Члан 2. 

Одредбе овог Правилника заједно са одредбама садржаним у Статуту Школе и другим 

општим актима чине целину и непосредно се примењују у издавању публикација.  

Члан 3. 

Издавање уџбеника има за циљ да олакша студентима савлађивање програмских 

садржаја из појединих предмета.  

Аутори и рецензенти треба да поштују Упутство о писању уџбеника, које донети 

Наставно веће Школе.  

Члан 4. 

Издавање публикација  намењених тржишту ван ВТШ школе регулише се посебним 

уговором са аутором. 

Члан 5. 

Заједничка издања Више техничке школе и других издавача регулише се посебним 

уговорима.  

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 6. 

Наставно веће именује Комисију за издавачку делатност, од пет чланова, од којих су 

најмање четири из реда наставника Школе. 

 

Мандат чланова Комисије траје четири године.  

 

Измена састава Комисије може да уследи и раније, посебном одлуком Наставног већа. 

 

Чланови Комисије између себе бирају уредника и расподељују остале послове 

(технички уредник, организација штампе, организација продаје итд.).  

Члан 7. 
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Задаци Комисије су следећи: 

1) предлаже годишњи или полугодишњи план издавања уџбеника; 

2) организује продају уџбеника, укључујући и издања других издавача која се користе у 

настави;  

3) на бази расположивих средстава предлаже Наставном већу приоритет израде 

уџбеника, 

4) прикупља понуде у вези са израдом уџбеника и одлучује о избору штампарије;  

5) припрема уговоре у вези са израдом уџбеника;  

6) врши калкулацију и предлаже цену уџбеника о којој одлучује директор;  

7) подноси Наставном већу годишњи извештај о свом раду;  

8) дефинише захтеве које треба да испуни техничка припрема рукописа за штампу и 

сама штампа;  

9) обавља и све остале послове везане за издавање публикација.   

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ УЏБЕНИКА 

Члан 8. 

Комисија предлаже, а Наставно веће усваја Издавачки план. Издавачки план садржи 

следеће податке за сваки уџбеник:  

1) име аутора,  

2) наслов,  

3) предмети за које је намењен,  

4) имена најмање два рецензента из уже наставне области,  

5) обим и тираж,  

6) формат и технику штампања,  

7) пројектоване трошкове,  

8) пројектовану цену и 

9) изворе финансирања.  

 

Обим уџбеника из појединих наставних предмета биће у сразмери 0,5-1 ауторски 

табак по недељном фонду часова наставе, што приближно износи 2-4 стране по часу наставе. 

За збирке задатака и практикуме и друге уџбенике везане за извођење вежби, основа ће бити 

недељни фонд часова вежби у истој сразмери. За хардверске вежбе обим практикума је 

ограничен на највише 1 ауторски табак по вежби. 

Члан 9. 

По завршетку рукописа, аутор доставља одштампан рукопис Комисији, а Комисија 

рецензентима.  

У случају потребе Наставно веће одобрава евентуалне промене рецензената у односу 

на Издавачки план. 

Члан 10. 

На основу усвојене рецензије Наставно веће одобрава објављивање уџбеника.  

 

Након одобрења од стране Наставног већа Комисија предаје рукопис лектору.  
 

Члан 11. 

Рецензија и лектура обавезна је за све уџбенике.  

 

Имена рецензената и лектора штампају се у импресуму уџбеника. 

Члан 12. 

Након обављене рецензије и лектуре аутор израђује или организује израду техничке 

припреме рукописа за штампу.  

Рукопис се припрема тако да  један ауторски табак заузима 16 страна, са могућим 

одступањем од 2 стране. 

Технички припремљен рукопис аутор предаје Комисији и то:  
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одштампан на одговарајућем медијуму (папир, паус, фолија) и са одговарајућим 

квалитетом да се може непосредно предати на штампу и  

у електронској форми (дискета, компакт диск).  

Члан 13. 

Средства за издавање уџбеника формирају се из средстава добијених продајом 

уџбеника, одобрених средстава према финансијском плану за текућу годину и из других 

извора. 

Члан 14. 

Директор склапа уговоре о изради уџбеника са ауторима након што Наставно веће 

одобри писање уџбеника у обиму који је утврђен Издавачким планом. Износ од 50% 

уговорене суме исплаћује се одмах по штампању. После продаје прве половине тиража, 

ауторски хонорар се исплаћује сразмерно даљој продаји.  

Члан 15. 

Трошкове израде уџбеника чине: 

1) ауторски хонорар, 

2) трошкови рецензије, 

3) трошкови лектуре,  

4) трошкови техничке припреме рукописа за штампу, 

5) трошкови штампања,  

6) трошкови рада Уредништва 

7) средства (фонд) за издавање публикација која представљају најмање 20% трошкова од 

1 до 6. 

Члан 15а. 

По изласку уџбеника из штампе, од укупног тиража иzдвајају се пет примерака 

уџбеника за библиотеку, пет примерака аутору и по један примерак рецензентима и лектору. 

Производна цена по примерку се добија тако што се трошкови израде уџбеника поделе са 

преосталим бројем примерака.  

Члан 15б. 

 

Малопродајну цену уџбеника утврђује Наставно веће на предлог Комисије.  

Малопродајна цена уџбеника се ревалоризује месечно или квартално према индексу 

раста цена на мало и према вредности коефицијента по којем се исплаћују зараде запослених.  

Члан 16. 

Уџбенике продаје запослени у скриптарници, који за свој рад одговара Комисији и 

рачуноводству.  

Члан 17. 

Издања на Интернету валоризују се са 30% вредности основног издања.  

 

Издања на Интернету посебно се заштићују.  

Члан 18. 

За издања на Интернету за која није обезбеђена непосредна наплата приступа, 

односно преузимања објављених садржаја средства се обезбеђују сагласно члану Члан 13.  

 

ХОНОРАРИ 

Члан 19. 

Ауторски табак чине 30.000 словних знакова.  

Сликама, цртежи и формуле и сл. обрачунавају се као пун текст на штампаној страни 

уџбеника.  

 

Број ауторских табака за сваки уџбеник ближе утврђује Комисија у оквиру 

Издавачког плана, на начин утврђен чланом 8. овог Правилника.  
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Члан 20. 

Коначан број ауторских табака, односно износ ауторског хонорара утврђује Комисија, 

по објављивању уџбеника. Ауторски хонорар за уџбеник исплаћује се по ауторском табаку 

чија се нето цена формира према вредности коефицијента по којем се исплаћују зараде 

запослених и износи 3 коефицијента. 

 

Ауторски хонорар за Практикум за лабораторијске вежбе може да износи највише 2 

коефицијента по вежби, уколико се ради о софтверским пакетима (алатима). 

Ауторски хонорар за Приручник за лабораторијске вежбе може да износи највише 3 

коефицијента по вежби. 

Члан 21. 

За поновљено неизмењено издање 30% од цене из члана 20. овог Правилника.  

За поновљено издање са изменама и допунама мањим од 40%, исплаћиваће се 

ауторски хонорар у висини од 50% од цене из члана 20.  

За поновљена издања из претходног става  врши се лектура и рецензија само 

измењеног (новог) текста.  

Издања са изменама и допунама већим од 40% третирају се у свему као нова издања.  

Комисија утврђује проценат измена и допуна издања.  

Издања се понављају по потреби, о чему одлучује Наставни веће.  

 

Члан 22. 

За рецензију уџбеника сваком рецензенту плаћа се 10% од износа ауторског хонорара. 

За лектуру рукописа плаћа се 10% од износа ауторског хонорара.  

За техничку припрему рукописа за штампу на начин предвиђен чланом 12. овог 

Правилника плаћа се 50% од висине ауторског хонорара.  

 

Члан 23. 

За web презентације предмета, смерова и сл, поред хонорара из члана 22., плаћа се и 

хонорар за израду презентације (дизајн) у висини 2 до 4 ауторска табака, у зависности од 

величине и сложености презентације.  

 

Тачан број ауторских табака из претходног става одређује Комисија. 

 

Члан 24. 

За стручне и научне радове у којима су аутори потписaни као наставници и сарадници 

Више техничке школе хонорари се утврђују на следећи начин:  

1. Стручни и научни радови објављени у домаћим часописима и конференцијама 

вредноваће се као два ауторска табака.  

2. Стручни и научни радови објављени у иностранству и на међународним 

конференцијама вредноваће се као четири ауторска табака.  

Средства за ауторске хонораре обезбеђују сагласно члану Члан 13.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

За сва питања из области издавања публикација, која нису регулисана овим 

Правилником примењују се одредбе Закона о издавању публикација, Закона о ауторским и 

сродним правима и одредбе Статута ВТШ.  

Члан 26. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од његовог усвајања на Наставном већу.   

                                                                        Д и р е к т о р: 

др Мирослав Меденица 
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Прилог 9. 2 Правилник о раду библиотеке 

 

 

   

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

 НОВИ БЕОГРАД 

Број: 

03-1/4-15 

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 
Датум: 

17.03.2008. 

 

На основу члана 31. Закона о библиотечкој делатности 

("Сл.гласник РС" 34/94), и члана 93. Статута Више техничке 

школе, Наставно веће Више техничке школе на седници одржаној 

17. 03. 2008. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

о раду библиотеке Више техничке школе 
 

 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником регулишу се послови и задаци библиотеке 

Више техничке школе (у даљем тексту Школа) и  библиотечки 

фондови, организација рада, услови и начин коришћења 

библиотечког материјала, рад са корисницима библиотеке и 

заштита библиотечког фонда.  
Члан 2. 

Библиотека  је уписана у регистар библиотека Универзитетске библиотеке "Светозар 

Марковић" у Београду, под бр. 0101 бр./07-86/2 од 13.02.02007. године. 

 

Члан 3.  

Библиотека сарађује са Народном библиотеком Србије, Заједницом универзитетских 

библиотека Србије, Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић" у Београду, 

Градском библиотеком у Београду, Стручним библиотекама Машинског и Електротехничког 

факултета у Београду, и другим библиотекама, по потреби. 

II.  ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ БИБЛИОТЕКЕ  

Члан 4.  

Послови и задаци библиотеке су:  

» да набавља, сређује и стручним методама обрађује, чува и даје на коришћење 

библиотечки материјал,  
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» да пружа библиографске информације, како корисницима своје библиотеке, 

тако и осталим библиотекама, организацијама и појединцима и обавља остале 

видове информативне делатности,  

» да упознаје студенте о начину коришћења информативних извора и 

библиотечког материјала,  

» врши каталогизацију и класификацију и све остале делатности везане за 

библиотечки фонд,  

» да израђује библиографије и библиографске пописе радова наставника, 

сарадника и студената,  

» да посебно чува и заштићује библиотечки материјал са својством културног 

добра сходно одредбама Закона о заштити културних добара,  

» да врши међубиблиотечку позајмицу као и размену публикација,  

» да усавршава своје пословање и развија стручни рад у области 

библиотекарства,  

» да прикупља спискове, каталоге и друге библиотечке информације неопходне 

за одабирање и попуњавање библиотечког фонда,  

» да се укључује у сарадњу са другим научним и стручним организацијама, у 

систем научних и стручних информација користећи савремена средства и 

методе, укључивањем у јединствени информациони систем библииотека, 

» да доставља на основу позитивних законских прописа податке о свом 

библиотечком фонду Универзитетској библиотеци у Београду, Народној 

библиотеци Србије, и одговарајућим статистичким службама, 

» да доставља обавезне примерке свих публикација које издаје Школа 

одговарајућим установама, 

» да организује промоције стручног и истраживачког рада и издавачке 

делатности Школе. 

 

III.  БИБЛИОТЕЧКИ ФОНДОВИ 

Члан 5. 

Фонд библиотеке садржи научну, стручну, и уџбеничку литературу, периодичне, и 

секундарне публикације и друге видове библиотечког материјала. 

Члан 6. 

Библиотечки фонд се попуњава и обнавља: куповином, разменом, поклонима, 

завештањем и другим одговарајућим депозитним примерцима.  

Члан 7. 

Библиотечки фонд се проширује и обнавља на основама утврђених планова 

библиотеке, који се заснивају на потребама наставно-начног рада односно научно-

истраживачког рада као и осталим потребама рада у Школи. 

 

Члан 8. 

Набављене књиге и други библиотечки материјал обавезно се печати и то: 

» књиге и сл. на више страна у књизи, 

» албуми, писма, слике и репродукције на свакој страни, 

» код осталих публикација на полеђини стране, почетку текста и на доњој 

маргини на крају текста, а по потреби и на другим местима. 

Члан 9. 

Библиотечки материјал се обрађује (инвентарише, каталогизира и класификује) на 

јединствен начин у складу са одредбама Закона о библиотечкој делатности. 
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Члан 10. 

О библиотечком материјалу воде се: 

- књиге инвентара, 

- алфабетски (азбучни, абецедни) каталог, 

- стручни, предметни каталог, 

- деловодник Школе. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Члан 11. 

Право коришћења фондова библиотеке имају: наставници, сарадници, студенти и 

радници Школе. 

Наставници, сарадници, студенти и радници Школе могу користити фондове других 

библиотека путем међубиблиотечке позајмице. 

Члан 12. 

Библиотечки материјал се позајмљује библиотекама на основу писмених захтева 

њених корисника. 

Члан 13. 

Библиотекар обавља послове и задатке утврђене Правилником о организацији и 

систематизацији Факултета односно Школе. 

 

 

 

V.  РАД СА КОРИСНИЦИМА 

Члан 14. 

Библиотеку могу да користе стални и повремени корисници. 

Стални чланови библиотеке су студенти и стално запослени на обе установе 

(наставници и ваннаставно особље). 

За сва обавештења и коришћења библиотечког материјала, корисник се обраћа 

дежурном библиотечком раднику. 

Члан 15. 

Корисник студент има право да у исто време користи највише до три примерка књига, 

односно публикација. 

Наставници, сарадници и докторанти могу користити до 10 књига, а остали запослени 

до 5 књига. 

Ако је у питању израда докторске дисертације, магистарског или дипломског рада, 

као и када је у питању израда научног или стручног рада, по дозволи библиотечког радника 

може се користити више публикација у исто време. 

 Члан 16. 

Уџбеници и скрипта користе се у читаоници. 

Изузетно по одобрењу, књиге и скрипта могу се користити и ван библиотеке. 

 Члан 17. 

Коришћење књига и другог библиотечког материјала ван библиотеке могуће је по 

одобрењу библиотечког радника, али највише 15 дана. 
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Корисници који на време не врате књигу или други библиотечки материјал, сматраће 

се да је књига изгубљена и дужни су надокнадити њену вредност. 

 Члан 18. 

За изгубљену или оштећену књигу, публикацију или други библиотечки материјал 

наплаћује се накнада и то: 

» ако се књига или други библиотечки материјал налази у продаји, накнада 

износи пуну цену књиге, односно одговарајућег библиотечког материјала у 

продаји, 

» уколико је у питању издање кога нема у продаји, или нека стара књига, 

накнада се наплаћује према процени комисије за библиотеку. 

 Члан 19. 

Корисник је дужан позајмљену књигу или други библиотечки материјал да врати у 

онаквом стању у коме га је добио, што проверава књижничар при враћању библиотечког 

материјала. 

По књизи и другом библиотечком материјалу не сме се писати, подвлачити и 

странице преламати. 

Сва ова и слична оштећења сматрају се оштећењем књиге и корисник је дужан да 

плати одштету или оштећену књигу замени новом. 

Висину процене оштећења утврђује Комисија за библиотеку. 

Све док не надокнади штету, корисник губи право да користи фондове и услуге 

библиотеке. 

 Члан 20. 

Из просторија библиотеке не могу се износити: периодичне и секундарне 

публикације, библиографије, лексикони, речници, приручници свих врста дисертације, 

рефералне публикације на било ком медију, аудио-визуелни материјали, енциклопедије и 

библиотечки материјал који има својство културног добра (стара и ретка књига, рукописна 

грађа, скупоцене књиге...) и једини примерак књиге уколико библиотека не располаже са 

више примерака. 

Члан 21. 

Корисници су дужни да у највећој могућој мери одржавају ред и тишину у 

просторијама библиотеке и читаонице. 

Често напуштање места у читаоници и излажење није дозвољено уколико то смета 

другим читаоцима. 

У просторијама библиотеке забрањено је пушење, узимање хране и бацање отпадака. 

Корисник који се не придржава ових одредби, удаљава се из библиотеке на одређено 

време, а у поновљеним случајевима може му се ускратити коришћење библиотеке за време 

које одреди Комисија за библиотеку.  

 Члан 22. 

Књиге и други библиотечки материјал се издаје у радном времену библиотеке. 

Читаоница је отворена током целог радног дана пре и после подне. 

Радно време библиотеке - читаонице објављује се на видном месту испред просторија 

библиотеке. 

VI.  ПРУЖАЊЕ ОСТАЛИХ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА 

 Члан 23. 

Библиотекар даје корисницима усмене информације о фондовима које библиотека 

пружа. 
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Поред информација о свом фонду, библиотека пружа и усмене и писане информације 

о литератури из свих научних области, позајмљује библиотечки материјал из других 

библиотека и сродних институција, копира библиотечки материјал и пружа друге услуге које 

произилазе из њене делатности. 

 

VII.  ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА 

 Члан 24. 

Библиотечки материјал се чува у складу са техничко-заштитним и другим прописима 

које доноси републички орган управе надлежан за послове културе. 

          Библиотека обезбеђује заштиту библиотечког фонда и предузима одређене мере. 

Члан 25. 

 У циљу заштите од пожара, прашине, штетних инсеката и дејства климе, у 

библиотеци се предузимају потребне мере превентивне заштите. 

 У просторијама библиотеке или непосредно уз исте мора постојати противпожарни 

апарат. 

VIII.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

 Одредбе овог Правилника односе се на кориснике библиотеке. 

Члан 27. 

 Измене и допуне Правилника врше се по поступку за његово доношење. 

Члан 28. 

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

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

др Мирослав Меденица 
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Прилог 9. 3 Попис уџбеника за које су аутори наши наставници  

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица 

Врста грађе Број библиотечких јединица 

Монографске публикације 2236 

Серијске публикације  117 

 

Табела 9.2. Назив уџбеника и монографија чији су аутори запослени у Школи  

Редни 

број 
АУТОР НАСЛОВ 

година 

издања 

предмет 

1. 

Ђорђе 

Диховични  

 

Напредне технике 

програмирања 

2011. Програмирање 

2. Душан Шотра 
Индустријско цртање 

 

2011. Индустријско 

цртање 

3. 

Спасоје 

Шћепановић  

           

 

Инжењерство 

поузданости 

2011. Системско 

инжењерство. 

Производни 

инжењеринг 

4. 

Зоран 

Карастојковић  

 

Selected texts from 

mechanical engineering 

2011. Енглески језик 

1 и 2 

5. 
Aнкица 

Милојевић  
Основи менаџмента 

2010. Менаџмент 

6. 

Зоран 

Карастојковић  

 

Израда бизнис плана 

у једној 

металопрерађивачкој 

фирми 

2011. Бизнис план 

7. 

Данијела 

Живојиновић, 

Ђорђе 

Диховични  

Компјутерско 

пројектовање 

2010. Компјутерско 

пројектовање 

8. 

Ђорђе 

Диховични   

 

Симулација објеката 

и процеса применом 

Матлаб програмског 

језика 

2010. Програмирање 

9. 

Ђорђе 

Диховични  

 

Динамичко 

програмирање сајтова 

за електронску 

трговину 

2010. Електронско 

пословање 

10. 
Милош 

Петронијевић  
Управљање ризиком 

2010.  

11. 

Милош 

Петронијевић  

 

Управљање 

пројектима 

2010. Упраљање 

пројектима 

12. 
Анкица 

Милојевић   

Маркетинг у 

непрофитним 

организацијама 

2010. Маркетинг 

13. 
Анкица 

Милојевић   

Комуникације у 

непрофитним 

организацијама 

2010. Маркетинг 
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14. 
Радивој 

Поповић  
Материјали 1  

2009.  Материјали 

15. 
Слободан 

Јовановић  

Енглески језик за 

студенте технике 

2009. Енглески језик 

16. 
Спасоје 

Шћепановић 

Техничка 

дијагностика   

2009. Техничка 

дијагностика 

17. 

Спасоје 

Шћепановић  

 

Системско 

инжењерство 

2008. Системско 

инжењерство 

18. 

Ђорђе 

Диховични   

 

Windows апликације 

и UML 

2009. Програмирање 

19. 
Драган 

Живковић  
Машински системи 1  

2008. Машински 

системи 

20. 

Мирослав 

Милићевић  

 

Дигитална 

електроника 

2008. Дигитална 

електроника 

21. 

Мирослав 

Меденица, 

Ђорђе 

Диховични  

 

Основи рачунарске 

технике и оперативни 

системи 

2008. Основи 

рачунарске 

технике; 

Оперативни 

системи 

22. 

Мирослав 

Меденица, 

Ђорђе 

Диховични  

Кориснички софтвери 

и интернет 

комуникације 

2008. Косиснички 

софтвери 

23. 

Ђорђе 

Диховични, 

Мирослав 

Меденица 

Програмирање 1 

2008. Програмирање  

24. 

Данијела 

Живојиновић, 

Ђорђе 

Диховични –  

Компјутерско 

пројектовање 2; 

2008. Компјутерско 

пројектовање 

25. 

Радивој 

Поповић, 

Радмила 

Гулишија 

Систем квалитета 

2008. Систем 

квалитета 

26. 

Чедомир 

Авакумовић, 

Јулија 

Авакумовић 

Маркетинг 

2008. Маркетинг 

27. 

Чедомир 

Авакумовић, 

Јулија 

Авакумовић 

Економика бизниса 

2008. Економика 

бизниса 

28. 
Ђорђе 

Диховични  

Компјутерско 

пројектовање 1 

2007. Компјутерско 

пројектовање 

29. 
Драган 

Живковић  

Организација 

производње 

2007. Организација 

производње 

30. 
Чедомир 

Авакумовић, 
Менаџмент 

2007. Менаџмент 
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Јулија 

Авакумовић 

31. 
Мићо Милетић  

 

Збирка задатака из 

инжењерске 

математике 1  

2006. Инжењерска 

математика 

32. Мићо Милетић  

Инжењерска 

математика елементи 

теорије и праксе 

2011. Инжењерска 

математика 

33. 
Мићо Милетић  

 

Инжењерска 

математика 2 -

статистичка анализа 

података 

2011. Инжењерска 

математика 

34. 
Анкица 

Милојевић 

Перманентно 

образовање 

2008. Менаџмент 

35. 
Мирослав 

Милићевић 

Сензори у мерно 

регулационој техници 

2011. Сензори и 

актуатори 

36. 
Радивој 

Поповић  
Материјали 2 

2010. Материјали 

37. 
Драган 

Живковић  
Машински системи 2 

2008. Машински 

системи 

38. 
Мићо Милетић  

 

Збирка задатака из 

инжењерске 

математике 2 

2006. Инжењерска 

математика 
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ПРИЛОЗИ за СТАНДАРД 10. 

Табела  10.1 Број ненаставних радника стално запослених у Високој техничкој 

школи. 

 

 

 

 
Редни број Име и презиме Радно место 

1.  мр Десанка Орлић Стручни сарадник, Информатичар 

2.  Велимир Драшковић Секретар 

3.  Јован Вићентијевић Референт за студентска питања 

4.  Дубравка Блажески 

Анђелковић 
Референт за матичне књиге студената 

5.  Јадранка Анђелковић Шеф службе за опште и студентске послове 

6.  Маријана Бајин Библиотекар 

7.  Бранка Нешковић Референт за информације и обавештења 

8.  Слађана Поповић Технички сарадник у студентској служби 

9.  Дејан Савић Ноћни чувар 

10.  Реџебије Реџепоска Спремачица 

11.  Јасмина Петровић Спремачица 

 

 

 
ДИРЕКТОР 

др Душан Шотра 
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Прилог 10.1 Статут високошколске установе 

 

На основу члана 46. и члана 53. Закона о високом образовању 

(“Службени гласник РС”, бр.76/2006), Привремени управни одбор Високе 

техничке школе струковних студија, на седници одржаној 29. 12. 2008. године д 

о н е о  ј е 

 

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Висока техничка школа школа струковних студија ( у даљем тексту: 

Школа ) је самостална високошколска установа која остварује основне 

струковне студије у пољу техничко – технолошких наука, области - 

Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент и Машинско 

инжењерство. 

 

Члан 2. 

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

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

значаја за обављање делатности и рад Школе, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

Фирма под којом ће Школа пословати гласи : Висока техничка школа 

струковних студија. 

Скраћени назив Школе је : ВТШ. 

Седиште школе је у Београду, ул. Булевар Зорана Ђинђића 152а. 

Оснивач Школе је Република Србија. 

 

Члан 4. 

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

у кругу је исписан текст на српском језику, ћириличном писму, који гласи: 

Република Србија, Висока техничка школа струковних студија – Београд. У 

средини се налази грб Републике Србије. 

Школа има три печата округлог облика, величине 32мм. за отисак 

хемијском бојом чија је садржина иста и исписана на исти начин као и 

садржина сувог жига из става 1. овог члана. 

 

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

НОВИ БЕОГРАД 

Број:  

04-1/3-4 

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Датум: 

29.12.2008. 
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Сваки од примерака печата из става 2. овог члана обележава се редним 

бројем римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и 

седишта Школе. 

Печат са римском цифром I служи за оверу докумената и општих аката 

које Школа доноси. 

Печат са римском цифром II служи за оверу студентских јавних исправа – 

индекса и осталих докумената које издаје служба за студентска и наставна 

питања. 

Печат са римском цифром III служи за оверу финансијских докумената. 

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

исписаним текстом на српском језику ћириличним писмом : 

Република Србија Висока техничка школа струковних студија –Београд., 

број акта…., датум…. 

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

уведени у употребу, коме су предати на чување и руковање, њихова намена и 

датум када су стављени ван снаге. 

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

употребу и чување сувог жига, печата и штамбиља Школе. 

 

Члан 5. 

Орган пословођења Школе је директор. 

Директор представља и заступа Школу. 

 

Члан 6. 

Делатност Школе је остваривање високог образовања кроз основне 

струковне студије првог степена и специјалистичке струковне студије другог 

степена, у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења 

научних, стручних и уметничких знања и вештина, уметничког стваралаштва и 

обезбеђивања стручног и уметничког подмлатка. 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програ-ме 

образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је 

добила дозволу за рад. 

Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати 

научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима 

не угрожава квалитет наставе. 

Шифра делатности 80312. 

 

Члан 7. 

Делатност Школе обухвата: 

80312 Више техничке школе. 

80319 Остале више школе. 

72200 Пружање савета и израде компјутерских програма.  

Ова делатност обухвата: 

- анализу, пројектовање и програмирање система готових за употребу 

- анализа потреба и проблема корисника и давање савета о најбољим решењима 
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- развој, израда и давање документације за готове програме, наручених за 

потребе специјалних корисника 

- развој, израда и давање документације за готове нетипичне програме 

- писање програма према захтевима корисника и др. 

72300 Обрада података.  

Ова делатност обухвата: 

- обраду података на основу корисникових или властитих програма 

- комплетну обраду података 

- услуге уношења података 

- управљање и рад на системима за обраду података који припадају другима 

74000 Изградња база података. 

Ова делатност обухвата: 

- активности у вези с базама података 

- развој база података: сакупљање података из једног или више извора 

- смештање података, припрема компјутерских записа о информацијама према 

претходно утврђеној форми 

- доступност база података: пружање података у одређеном реду или низу 

директним приступом или селективном доступношћу сваком кориснику или 

одређеним корисницима, зависно од захтева. 

72600 Остале активности у вези са компјутерима.  

Рад информатичко-рачунарског центра који подразумева: 

- коришћење, као и помоћ у раду са програмским пакетима: DOS, WINDOWS 

(98, ME, 2000...), MICROSOFT OFFICE 2000, AUTOCAD 2000, VISUAL BASIC, 

FORTAN, PASCAL, C(C++) 

- коришћење могућности Интернета 

- штампање 

- плотовање 

- обрада текста 

- припрема пројекта и техничких решења 

- низ мини курсева (Suruf, E-mail) 

- сервисирање хардвера и софтвера рачунара 

- скенирање 

- нарезивање CD-a 

- пројектовање и одржавање рачунарских мрежа. 

73102 Истраживање и експериментални развој (осим научно-

истраживачког) у техничким наукама. 

- истражувачко-развојне услуге у привредним делатностима, ради остваривања 

нових или побољшања постојећих материјала, производа, постројења и сл. 

74203 Инжењеринг. 

Ова делатност обухвата 

- инжењеринг, вођење пројеката и техничка активност. 

92511 Делатност библиотека. 

Ова делатност обухвата: 

- делатност библиотека, читаоница и слушаоница за посебне кориснике као што 

су: студенти, наставно особље и др. 
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22110 Издавање књига, скрипта, брошура и других публикација. 

22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања. 

22150 Остала издавачка делатност. 

28620 Производња алата. 

Ова делатност обухвата: 

- производњу резног алата за обраду метала (бургија, глодала, урезница, 

нарезница, тестера и др.) 

- производњу резног алата за обраду дрвета (глодала, урезница и др.) 

- производњу ручног алата (клешта, кључева, маказа, сечива, пробојница, 

одвијака и др.) 

52470 Трговина на мало уџбеника, скриптама, обрасцима и сл. 

 

Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица: 

1. Наставно – образовна, 

2. Истраживачко – развојна, 

3. Секретатијат  

Наставно– образовна  јединица обавља делатност образовања у оквиру 

основних студија. 

Наставно образовну јединицу чине сви учесници у наставном процесу. 

Радом наставно – образовне јединице руководи помоћник директора за 

наставу. 

У оквиру наставно – образовне јединице, студијски програми чине 

посебне целине којима руководе руководиоци студијских програма, који су 

одговорни помоћнику директора за наставу и директору школе. 

Истраживачко – развојна јединица бави се израдом пројеката, иновацијом 

знања, стручним образовањем и усавршавањем, трансфером технологије и др. 

Истраживачко – развојну јединицу чине стручни тимови који учествују у 

одређеној активности.  

Радом истраживачко – развојне јединице руководи помоћник директора 

за истраживање и развој. 

Секретатијат обавља правне, кадровске, опште послове, послове за 

потребе студија, финансијско - рачуноводствене и техничке послове. 

Радом секретаријата руководи секретар. 

Ближе одредбе о организацији рада Школе утврђују се Правилником о 

организацији и систематизацији послова који доноси директор Школе. 

У зависности од потреба процеса рада Правилником се могу утврдити и 

послови заменика директора, помоћника директора за квалитет и други послови 

који су значајни за рад и развој Школе. 

 

2. КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

Члан 8. 

Школа је члан Конференције Академија струковних студија.  
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У остваривању заједничких интереса и уређивања заједничке политике, 

Школа активно учествује у раду Конференције Академија струковних студија, а 

посебно код разматрања питања : 

- унапређивања наставно – стручне, односно наставно уметничке 

делатности, 

- давања предлога и мишљења о стандардима за оцену                                                         

квалитета образовног, уметничког и стручног рада, 

- утврђивања предлога листе стручних назива из одговарајућих области и 

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

Конференцији. 

- материјалног положаја високе школе стуковних студија и стандарда 

студената. 

Школу у Конференцији представља директор. 

 

 

3. ВРСТЕ, НИВОИ И ОБИМ СТУДИЈА 

 

Члан 9. 

Школа организује и изводи струковне студије у оквиру акредитованих 

студијских програма, који оспособљавају студенте за примену знања и вештина 

потребних за укључивање у радни процес. 

Студије првог степена – основне струковне студије изводе се на следећим 

студијским програмима: 

1. Студијски програм Компјутерски машински системи 

2. Студијски програм Индустријско инжењерство. 

 

Студије другог степена – специјалистичке струковне студије изводе се на 

свима студијским програмима. 

 

Члан 10. 

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. 

Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова а специјалистичке 

струковне студије 60 ЕСПБ бодова. 

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању 

студента у обиму 40 – часовне радне недеље током једне школске године. 

Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе (предавња, 

вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, 

израде завршних радова, добровољног рада у локалној заједници и других 

видова ангажовања. 

Ангажовање студента у укупном броју часова активне наставе не може 

бити мање од 600 часова у току школске године. 

Број бодова којима се изсказује завршни рад улази у укупан број бодова 

потребних за завршетак студија. 

 

Члан 11. 
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Између различитих студијских програма у Школи се може вршити пренос 

бодова, у складу са студијским програмом. 

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

доноси Комисија за студентска и наставна питања у складу са Правилником о 

студијама. 

Пренос бодова са других високошколских установа је могућ на основу 

споразума између Школе и те установе. 

 

Члан 12. 

Наставно веће Школе именује Комисију за послове праћења, 

обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада; комисија, такође спроводи поступке самовредновања и оцењивања 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада. 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада утврђује се начин и поступак самовредновања.  

Комисија примењује поступке који су у складу са критеријумима 

утврђеним правилником, који доноси министар надлежан за послове високог 

образовања, а у циљу реализације послова из става 1. овог члана. 

 

Комисија из става 1. овог члана, спроводи поступак самовредновања и 

оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада у 

интервалима од највише три године у складу са стандардима које доноси 

Национални савет. 

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

 

 

4. ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

Члан 13. 

Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и 

студентски парламент. 

 

Члан 14 

Орган управљања Школе је Савет. 

Савет броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета су представници 

Школе, три представници студената и три представници оснивача, које именује 

Влада Србије. 

Председник Савета бира се из реда представника Школе. 

Мандат чланова Савета је три године. 

 

Члан 15. 

Представници Школе у Савету се бирају тајним гласањем.  

Од 11 чланова Савета из Школе седам предлаже и бира Наставно веће из 

реда наставника а четири из реда ненаставног особља предлаже и бира 

секретаријат. 
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Представнике студената бира Студентски парламент. 

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

против њега покрене кривични поступак, ако прекрши кодекс професионалне 

етике, због неактивности и због престанка радног односа у Школи. 

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

и на начин на који је биран. 

 

Члан 16. 

Делокруг рада Савета Школе је утврђен законом и овим Статутом и то: 

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 одлуке о висини школарине, 

9. подноси Влади извештај о пословању најмање једанпут годишње, 

10. доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената, 

11. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе, 

12. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 

Предлоге из става 2.тач. 1, 3, 4, 5 и 8 овог члана, утврђује стручни орган – 

Колегијум. 

Колегијум чине: директор, заменик, односно помоћници директора, 

секретар и руководилац финансијских послова. 

Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова. 

Ближе одредбе о сазивању и начину рада Савета утврђују се 

Пословником о раду. 

 

Члан 17. 

Орган пословођења Школе је директор. 

Директор се бира из реда професора Школе који је у радном односу у 

Школи са пуним радним временом, на неодређено време. 

Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног избора. 

 

Члан 18. 

Поступак за избор директора покреће Савет Школе расписивањем 

интерног конкурса.  

Рок за подношење пријава износи 15 дана од дана објављивања интерног 

конкурса. 

Савет именује комисију за спровођење конкурса, од пет чланова. 

Комисија за спровођење конкурса прима и разматра пријаве са пратећом 

документацијом (доказ о испуњености услова за избор, програм рада, доказ да 

не постоје законске сметње за избор), и 
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пријаве кандидата који испуњавају услове доставља Савету, у року од 7 

дана од истека рока за подношење пријава. 

Савет врши избор директора тајним гласањем.  

За директора је изабран онај кандидат  који је добио већину гласова 

укупног броја чланова савета.  

Уколико у првом кругу гласања ни један кандидат не добије потребну 

већину, два кандидата са највећим бројем гласова улазе у други круг.  

Уколико ни после другог круга гласања ни један кандидат не добије 

потребну већину гласова, поступак избора се понавља.   

Поступак избора се завршава до краја јуна месеца, а мандат почиње тећи 

почев од 1. октобра текуће године. 

 

Члан 19. 

Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање 

студијских програма Школе. 

У вршењу пословођења директор врши нарочито следеће послове: 

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, одлучује о 

свим врстама трошкова, осим о трошковима о којима је законом, овим 

статутом или општим актом прописано да их одобрава други орган, 

4. потписује дипломе и додатак дипломе, 

5. извршава одлуке Савета Школе, 

6. доноси Правилник о систематизацији послова, 

7. одлучује о доприносу запосленог пословном успеху, односно о 

увећању зараде, на предлог Колегијума, 

8. потписује уговоре, налоге и друга акта којима извршава одлуке других 

органа и смостално одлучује у границама својих овлашћења у складу 

са законом, Статутом и општим актима Школе, 

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

Школе. 

 

Члан 20. 

Директор може бити разрешен дужности пре истека мандата на лични 

захтев и у случајевима предвиђеним законом. 

Одлуку о разрешењу доноси Савет Школе тајним гласањем већином 

укупног броја чланова. 

 

Члан 21. 

Заменика или помоћника директора бира Савет на предлог директора. 

 

 

Члан 22. 

Стручни орган Школе је Наставно веће.  
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Наставно веће чине сви наставници који су у Школи у радном односу. 

Наставним већем председава директор Школе.  

Рад Наставног већа уређује се Пословником о раду. 

Пословником о раду наставног већа могу се предвидети и Већа 

студијских програма, катедре или други уже стручни органи и регулисати 

њихов састав и делокруг рада. 

 

Члан 23. 

У раду Наставног већа  и његовим телима учествују представници 

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

односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 

ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. 

У раду Наставног већа о питањима из става 3. овог члана студенти чине 

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

 

Члан 24. 

У оквиру своје надлежности Наставно веће: 

1. усваја студијске програме;  

2. врши избор у звања наставника и сарадника; 

3.врши анализу квалитета наставе, ефикасности студирања, прати и врши 

реформу студијских програма; 

4.доноси одлуке о признавању испита студентима са других 

високошколских установа и утврђује број ЕСПБ бодова 

5.формира комисије за одбрану завршних радова студената; 

6. утврђује програме образовања током читавог живота.. 

7. обавља и друге послове у складу са законом , Статутом и другим  

општим актима Школе 

Своје одлуке Наставно веће доноси већином гласова укупног броја 

чланова. 

 

Члан 25. 

Наставно веће по потреби може формирати стручна тела ради разматрања 

одређених питања о којима одлучује веће. 

 

Члан 26. 

Студентски парламент је орган који се организује у Школи у циљу 

остваривања права и заштите интереса студената. 

Учешће студената у раду Школе остварује се у студентском парламенту, 

преко изабраних представника и у органим управљања, стручним органима и 

органима других установа у којима су заступљени представници студената. 

Студентски парламент сачињавају по три представника сваког студијског 

програма, који се бирају сваке године у априлу тајним  и непосредним 

гласањем са мандатом од годину дана.  
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Студентски парламент у оквиру својих надлежности остваривања права и 

интереса студената бира и разрешава своје представнике у Савет Школе и 

Наставно веће. 

Правилником о студентском парламенту ближе се уређује начин избора 

чланова парламента, надлежност, начин деловања и др.  

 

 

5.ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 

 

Члан 27. 

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. средстава за финансирање научноистраживачког, уметничког и 

стручног рада; 

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 Школа управља самостално. 

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

економично. 

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

располаже у складу са законом и својим општим актом. 

 

6. НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Члан 28. 

Наставно особље Школе су наставници и сарадници, а ненаставно особље 

чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове.  

Члан 29. 

Звања наставника су: професор струковних студија, предавач, наставник 

страног језика и наставник вештина. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има 

научни назив доктора наука, односно доктора уметности, из области за коју се 

бира. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив 

магистра или стручни назив специјалисте, из области за коју се бира. 

У звање наставника страног језика и наставника вештина може бити 

изабрано и лице које има високо образовање првог степена, објављење стручне 

радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 

Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на 

неодређено време. 
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Предавач, наставник страног језика и наставник вештина стичу звање и 

заснивају радни однос на период од пет година. 

 

Члан 30. 

Директор Школе расписује конкурс за заснивање радног односа и 

стицање звања наставника. 

На предлог Наставног већа Директор именује комисију од три члана за 

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

области за коју се кандидат бира. Чланови комисије су у истом или вишем 

звању од звања у које се кандидат бира. 

Комисија се придржава препорука Националног савета о условима за 

избор у звање наставника. Предлог комисија доноси већином гласова. Реферат 

се излаже на увид јавности у трајању од 30 дана, када се могу подносити 

приговори. Након тога комисија упућује предлог наставном већу на усвајање. 

Одлука наставног већа је коначна. 

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

веће именује нову комисију. 

 

Члан 31. 

Школа може без расписивања конкурса ангажовати наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању 

гостујућег професора. 

Са гостујућим професором директор Школе закључује уговор о 

ангажовању за извођење наставе. Уговор се закључује за школску годину, с тим 

што се може продужавати. 

 

Члан 32. 

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

првог степена може бити изабран студент дипломских академских или 

специјалистичких студија које 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. 

 

Члан 33. 

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

високошколским уставовама, плаћено одсуство, мировање радног односа и 

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

образовању, Статут Школе и Закон о раду. 

Наставнику после пет година рада проведених у настави у Школи може 

се одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради 

стручног, научног, односно уметничког усавршавања. 

Трошкови усавршавања обезбеђују се из средстава Школе и других 

извора, а на основу плана стручног, научног, односно уметничког усавршавања. 
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План усавршавања наставника доноси Савет Школе на предлог Наставног 

већа. 

 

 

7. РЕЖИМ СТУДИЈА 

Члан 34. 

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

октобра а завршава 30. септембра наредне године. 

Као дамум почетка и завршетка школске године, у зависности од потреба 

организације наставе, могу се утврдити и други дани, о чему одлучује Наставно 

веће, на предлог директора. 

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

недеља. 

Настава из студијских подручја, односно појединачних предмета се по 

правилу организује у току једног семестра, а изузетно у два семестра, што се 

уређује студијским програмом. 

Члан 35. 

Школа организује и изводи наставу на српском језику. 

 

 

Члан 36. 

Школа организује предавања и друге облике наставе за све студенте 

изузев код остваривања студијског програма на даљину. 

У складу са својим могућностима Школа обезбеђује и услове за праћење 

наставе за студенте са посебним потребама. 

Правилником о режиму студија утврђују се обавезе Школе у погледу 

начина организовања и времена одржавања студија, начина информисања 

студената о времену и месту одржавања наставе, циљевима, методама и 

садржајима наставе, критеријумима и мерилима испитивача, о начину 

обезбеђивања јавности на испиту и начину остваривања увида у резултате, као 

и о другим питањима од значаја за студенте. 

 

Члан 37. 

Школа може да организује остваривање студијских програма на даљину. 

Услови и начин остваривања студијског програма на даљину уређује се 

Правилником о остваривању студија на даљину. 

 

8. СТУДЕНТИ 

Члан 38. 

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

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

или студента који се сам финансира. 

У Школу се може уписати лице које има одговарајуће средње 

образовање, односно лице коме је нострификована диплома о завршеном 

средњем образовању. 
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Страни држављани се могу уписати у Школу под истим условима  као и 

домаћи држављани уз подношење сертификата овлашћене организације да 

познаје српски језик на коме се изводи настава. 

 

Члан 39. 

Упис студената се врши на основу конкурса. 

Конкурс за упис на студије првог степена (основне струковне студије) 

расписује директор на предлог Наставног већа.  

Конкурс садржи: број студената за поједине студијске програме, услове 

за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења 

конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и 

висину школарине за студенте који се сами финансирају. 

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

Наставно веће именује Комисијe за спровођење конкурса за упис. 

Ближи услови и поступак уписа утврђују се Правилником о упису на 

студије првог степена (основне струковне студије) 

 

Члан 40. 

Основ за утврђивање редоследа кандидата, за упис на студије првог 

степена, је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на 

пријемном испиту.  

Кандидати који су поднели пријаву на конкурс, полажу пријемни испит 

из математике или  одговарајући тест (по избору кандидата). 

На основу критеријума из конкурса Школа сачињава ранг листу 

пријављених кандидата. 

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

листи рангиран у оквиру броја студената за упис 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. 

Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште 

матуре у складу са правилником из члана 39. овог статута.   

 

Члан 41. 

На јединствену ранг листу пријављених кандидата по студијским 

програмима може се поднети жалба директору Школе, у року од три дана од 

дана објављивања јединствене ранг листе.  

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

након чега комисија за упис утврђује коначну ранг листу. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

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

предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, 

према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним конкурсом. 

 

Члан 42. 

Студент студија првог степена са друге самосталне високошколске 

установе, лице које има стечено високо образовање и лице коме је престао 
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статус студента може се уписати на неки од студијских програма који се 

остварују у Школи. 

Студенти који прелазе са друге високошколске установе уписују се на 

годину студија која одговара броју остварених бодова у тој високошколској 

уставнови, с тим да су у обавези да прво полађу предмете који су услов уписа 

те године студија у овој школи.  

Предмети положени на другој високошколској установи признају се 

решењем директора, на предлог предметних наставника. 

 

Члан 43. 

Упис и услови студирања на студијама другог степена -специјалистичким 

струковним студијама, регулише се Правилником о специјалистичким 

студијама.. 

 

Члан 44. 

Студенти који су завршили студије у овој школи по ранијим плановима и 

програмима, као и дипломирани студенти других сродних школа, могу се 

уписати у Високу техничку школу, похађати наставу и полагати испите за 

стицање стручног назива са назнаком звања првог степена струковних студија, 

на начин утврђен Одлуком о усвајању Елабората о преласку на акредитоване 

студијске програме из 2008. год. и Одлуком о усвајању Елабората о 

еквивалентности и класификацији наставних предмета и утврђивању области 

којима припадају, а у складу са Правилником о организацији и извођењу 

диференцијалних програма основних струковних студија.  

 

Члан 45. 

Студент има права и обавезе утврђене законом, Статутом и другим 

општим актима Школе. 

Студент има право: 

 1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

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

односе на студије; 

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

овим Статутом и другим општим актима Школе; 

 4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 

 5. на повластице које произилазе из статуса студента; 

 6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 

 7. на различитост и заштиту од дискриминације; 

 8. да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе 

Школе. 

Студент је дужан да:  

1.испуњава наставне и предиспитне обавезе;  

2.поштује општа акта Школе; 

3.поштује права запослених и других студената; 

4.учествује у доношењу одлука у складу са законом. 



311 

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

става 2. тачка 1 – 3 овог члана. 

Право на  жалбу остварује се у складу са чланом 41. овог Статута. 

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

сазнања за прекршај других обавеза из става 2. тачка 2 и 3 овог члана. 

 

Члан 46. 

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 који  не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне 

школске године поново уписује исти предмет. 

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

се определити за други изборни предмет. 

 

Члан 47. 

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

оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ 

бодова има право да се и у наредној школској години финансира из буџета.  

Студент који оствари мање од 60 ЕСПБ бодова има право да настави 

студије у статусу студента који се сам финансира. 

Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 

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

школској години финансира из буџета. 

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

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

поступку утврђеним Правилником о студијама. 

 

Члан 48. 

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

(одличан). 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може 

остварити највише 100 поена.  

Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту 

утврђује се студијским програмом, при чему предиспитне обавезе учествују са 

најмање 30, а највише 70 поена. 

 

Члан 49. 

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично.  
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Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. 

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

дозволи за рад.  

Начин полагања испита и оцењивање на испиту ближе се утврђује 

Правилником о студијама. 

 

Члан 50. 

Испитни рокови у Школи су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и 

октобарски. 

Студент има право на  полагање испита из једног предмета највише три 

пута у току једне школске годне. 

Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из студијског 

програма уписане године, има право да тај испит полаже у накнадном испитном 

року до почетка наредне школске године. 

Школа је дужна да у складу са својим могућностима омогући 

хендикепираним студентима полагање испита на начин прилагођен његовим 

могућностима, у складу са Правилником о студијама. 

 

Члан 51. 

Студент има право да директору Школе поднесе приговор на добијену 

оцену, ако сматра да испит није обављен у складу са законом, овим Статутом и 

Правилником о  студијама, у року од 36 часова од добијања оцене. 

Директор Школе  у року од 24 часа од добијања приговора  доноси 

одлуку по приговору. 

Уколико директор усвоји приговор, студент поново полаже испит у року 

од три дана од дана пријема одлуке из предходног става. 

 

Члан 52. 

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,  одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним 

Правилником о студијама. 

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

због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати 

испит у првом наредном року, у складу са Правилима студија. 

Члан 53. 

Студент одговара дисциплински за повреду обавезе која је у време 

извршења била  предвиђена Правилником о дисциплинској одговорности 

студената. 

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

Школе. 

Дисциплински поступак се може покренути у року од три месеца од 

сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од како је 

повреда учињена. 
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Лакше и теже повреде обавеза, дисциплински органи и дисциплински 

поступак утврђују се правилником из става 1. овог члана. 

 

Члан 54. 

Статус студента престаје у случају: 

1. исписивања са студија; 

2. завршетка студија; 

3. неуписивања  школске године; 

4. када не заврши студије до истека рока који се одређује у 

двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског 

програма; 

5. изрицањем дисциплинске мере искључења са студија. 

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

става 1. овог члана, у складу са Правилником о студијама. 

 

Члан 55. 

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

испити, приговори студената на добијену оцену, мировање права и обавеза и 

друга питања  ближе се уређују Правилником о студијама. 

Члан 56. 

Лице које заврши основне струковне студије у Школи стиче стручни 

назив са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће 

области,  у складу са листом стручних назива коју утврди Национални савет. 

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

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

Лице које заврши специјалистичке струковне студије у Школи стиче 

стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена струковних 

студија из одговарајуће области. 

 

 

 

Члан 57. 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања 

током читавог живота ван оквира студијских програма. 

Програме из предходног става утврђује Наставно веће Школе. 

 

9. ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Члан 58. 

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

Школа води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама 

и додацима диплома и записник о полагању испита. 

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

издаје јавне исправе. 

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

високом образовању и додатак дипломи. 
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10. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И 

ВРЕДНОВАЊЕ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Члан 59. 

Школа врши признавање страних високошколских исправа, којим се 

имаоцу исправе утврђује право у погледу наставка образовања,  односно у 

погледу запошљавања. 

У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог 

образовања, имаоцу стране високошколске исправе утврђује се право на 

наставак започетог високог образовања, односно укључивања у ниво 

струковних студија првог степена. 

У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске 

исправе утврђује се врста и ниво студија као и стручни назив. 

Члан 60. 

У току поступка признавања страних високошколских исправа спроводи  

се и вредновање страних студијских програма. 

Поступак признавања страних високошколских исправа и вредновање 

страних студијских програма спроводи са на начин предвиђен законом и 

Правилником о признавању страних високо школских исправа и вредновању 

страних студијских програма. 

 

 

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

Студенти уписани у Школу до 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 школе на под условима и на начин утврђен овим 

Статутом и Правилником о студијама. 

 

Члан 62. 

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

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

пропише Конференција академија струковних студија и по поступку и 

условима из Правилника о студијама, утврди да раније стечени стручни назив 

одговара неком од стручних назива које утврди Национални савет. 

У случају да Школа у поступку из става један овог члана утврди 

одговарајући стручни назив,  издаје нову диплому, уз оглашавање предходне 

дипломе неважећом. 

Члан 63. 

Школа доноси следећа општа акта: 
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1. Правилник о режиму студијама; 

2. Правилник о специјалистичким струковним студијама; 

3. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског 

програма, наставе и услова рада; 

4. Правилник о студирању на даљину; 

5. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање 

наставника на другој високошколској установи; 

6. Правилником о упису на студије првог степена (основне струковне    

студије) 

7. Правилник о студентском парламенту; 

8. Правилник о признавању страних високошколских  исправа и 

вредновању страних студијских програма; 

9. Правилник о дисциплинској одговорности студената 

10. Правилник о издавачкој делатности; 

11. Правилник о истраживачко - развојној јединици; 

12. Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

13. Правилник о заштити од пожара; 

14. Правилник о рачуноводству; 

15. Правилник о јавним набавкама мале вредности; 

16. Колективни уговор код послодавца, односно Правилник о раду; 

17. Правилник о организацији и систематизацији послова; 

18. Пословник о раду Савета; 

19. Пословник о раду Наставног већа; 

Општа акта из става 1. овог члана доноси Савет, изузев аката под тачком 

7. и 17. које доноси Наставно веће.  

Студентски парламент доноси акт под тачком 6.  

 

Члан 64. 

Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на 

огласној табли Школе. 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

 

 

           Слободан Јовановић 
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Измена и допуна Статута 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Београд                                            

Број: 04-1/4-3 

Датум: 23.05.2012. 

 

На основу члана 53. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», 

бр.76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана 16. Статута Високе 

техничке школе, Савет Високе техничке школе струковних студија, на седници одржаној 23. 

05. 2012. године донео је 

 

О д л у к у 

о изменама и допунама Статута Високе техничке школе струковних студија 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Високе техничке школе, број 04-1/3-4, од 29. 12. 2006. године, члан 29. 

мења се и гласи: 

«Звања наставника су: професор струковних студија, предавач, наставник језика и 

наставник практичне наставе. 

У звање професора струковних студија може се бити изабрано лице које има научни 

назив доктор наука из области за коју се бира. 

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

стручни назив специјалисте из области за коју се бира. 

У звање наставника језика може бити изабрано лице које има високо образовање из 

области за коју се бира, објављене стручне радове и способности за наставни рад. 

У звање наставника практичне наставе може бити изабрано лице које има високо 

образовање из области за коју се бира и три године искуства у пракси. 

Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено 

време. 

Предавач, наставник језика и наставник практичне наставе стичу звање и заснивају 

радни однос на период од пет година. 

Ближе одредбе о критеријумима и поступку избора наставника утврђују се 

Правилником који доноси Наставно веће Школе.» 

 

Члан 2. 

 

После члана 33. додаје се члан 33а. који гласи: 

«Наставнику који је навршио 65 година живота и најмање 15. година стажа осигурања 

може се продужити радни однос до три наредне школске године, почев од 01. октобра у 

години у којој је наставник напунио 65 година. 

Одлуку из става 1. овог члана доноси директор Школе, по прибављеном мишљењу 

Наставног већа.» 

 

Члан 3. 

Члан 50. став 1. мења се и гласи: 
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Прилог 10. 3 Шематска организациона структура Високе техничке школе  

 

 

 

 На основу Члана 24. Закона о раду ( "Службени гласник РС" Број 24/2005 ) Члана 54. 

до 74. и члана 78 до 80. Закона о вишој школи (" Службени гласник РС " Број 50/92 и 39/93) и 

Члана 3. посебног колективног уговора за високо и више образовање, доносим  

 

 

ПРАВИЛНИК  О  ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  ПОСЛОВА  
 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник) 

Више техничке школе ( у даљм тексту: Школа ) утврђују се организациони делови у  раду 

школе, врсте послова, врсте и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим 

пословима. 

 

Члан 2. 

 

 Организациони делови се утвђују по сродности и функцији послова и сврставају у 

одговарајуће групе, са потребним бројем извршилаца и условима потребним за заснивање 

радног односа. 

 

 

Члан 3.  

 

 Послови Школе се разврставају у следеће организационе делове: 

 

1. послови руковођења, 

2. послови наставе, 

3. послови секретаријата, 

4. рачуноводствени послови. 

 

 

II. ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА 

 

Члан 4.  

 

Послове руковођења обавља директор Школе, којег именује Влада Републике Србије, 

у складу са законом. 

 

Члан 5. 

 

 Директор Школе: 

 

- руководи радом Школе, 

- заступа и представља Школу према трећим, лицима, 
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- предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја Школе и стара се о 

њиховом спровођењу, 

- предлаже организацију рада Школе, 

- одлучује о заснивању и престанку радног односа, у складу са законом, 

- подноси извештај о раду, 

- стара се о спровођењу одлука Управног одбора, 

- одговара за законитост рада у пословању Школе и врши друге послове предвиђене 

законом, Статутом и општим актима Школе. 

 

III. ПОСЛОВИ НАСТАВЕ 

 

Члан 6. 

 

 Послове везане за наставу обављају наставници и стручни сарадници. 

Члан 7. 

 

 Наставник: 

 

- изводи наставу и друге облике рада са студентима, у складу са законом, 

- припрема,уџбенике, приручнике и скрипте и предлаже другу литературу за предмете 

за које је изабран, 

- прaти и проверава знање студента, 

- ради на стrучном усавршавању и унапређивању метода у настави, 

- саставља годишњи и семестарски план рада и подноси извештај о њиховом 

остваривању, 

- учествује у раду стучних органа, 

- обавља друге послове по налогу Наставног већ и директора школе. 

 

Услови: Утврђени законом 

Број извршилаца: 19 

 

Члан 8. 

 

Стручни сарадник: 

 

- учествује у извођењу вежби, лабораторијске и практичне наставе, 

- учесвује у извођењу стручне праксе, 

- сарађује са предузећима и организацијама у којима се изводи стручна пракса и 

прaктична настава, 

- учествује у раду стручних органа, 

- ради на сопственом стручном усавршавању, 

- обавља друге послове по налогу директора и предметног наставника. 

 

Услови: Утврђени законом 

Број извршилаца: 4 

 

Члан 9. 

 У пословима наставе учествује и информатичар задужен за одржавање 

рачунарске опреме. 

 

Послови информатичара су: 
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- постављање и одржавање рачунара, 

- инсталирање и одржавање оперативних система и програма, 

- помагање у процесу наставе у својству демонстратора, 

- пружање свих информација у вези са рачунарима, програмима и  опремом, 

- праћење нових програмских пакета, 

- обавља друге послове по налогу директора и предметног наставника. 

 

Услови: Завршен факултет из области техничких наука. 

Број извршилаца: 1 

 

IV. ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА 

Члан 10. 

  У послове секретаријата школе спадају послови секретара, референта за 

матичне књиге студената, библиотекара, референта за студентска питања, референта за 

административно техничке послове, домара, портира, ноћног чувара и спремачица. 

 

Члан 11. 

Секретар: 

- организује рад секретаријата, 

- припрема нацрте општих аката, 

- стара се о примени закона и других прописа, 

- припрема седницце Управног одбора и Наставног већа, 

- припрема нацрте уговора, решења и других аката, 

- прати прописе и обавештава директора о обавезама које следе, 

- припрема предлоге потреба за новим радницима и предузима непосредне мере у вези 

са заснивањем и престаном радног односа, 

- обавља друге послове по налогу директора. 

 

Услови: Завршен правни факултет и једна година радног искуства. 

Број извршилаца: 1 

 

Члан 12. 

Референт за матичне књиге студената: 

 

- води матичне књиге студената, 

- води књигу дипломираних студената, 

- води евиденцију о испитима, 

- води компјутерску обраду свих података везаних за права и обавезе студената, 

- обрађује податке за полагање дипломског испита, 

- припрема статистичке извештаје о студентима, 

- учествује у спровођењу уписа студената, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена виша школа, познавање рада на рачунару и једна година радног 

искуства. 

Број извршилаца: 1 

Члан 13. 

 

 Библиотекар: 

 

- води каталог књижног фонда библиотеке, 

- предузима мере за набавку уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе, 
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- сарађује са наставницима ради упућивања студената при избору и коришћењу 

литературе, 

- води евиденцију о издатим књигама, 

- сарађује са другим библиотекама, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршен филолошки факултет. 

Број извршилаца: 1 

 

Члан 14. 

 Референт за студентска питања: 

 

- обавља послове уписа,  

- овере семестра и исписа студента, 

- прима и обрађује испитне пријаве,  

- прима и обрађује захтеве студената,  

- ради на питањима студентског стандарда, 

- води евиденцију студентских обавеза,  

- учесвује у изради статистичких података о студентима, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена виша или средња школа. 

Број извршилаца: 1 

 

Члан 15. 

 

 Референт за административно техничке послове: 

 

- води деловодни протокол, 

- води техничке припреме за седнице Управног одбора и Наставног већа, 

- води записнике са седница Управног одбора и Наставног већа, 

- врши пријем, отпрему и дистрибуцију поште, 

- води евиденцију и матичне књиге запослених, 

- врши пријаву и одјаву запослених и припрема одговарајуће статистичке извештаје, 

- куца штампане материјале, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена виша школа и познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца 1 

 

 

Члан 16. 

 Домар: 

 

- стара се о одржавању простора, опреме и средстава школе, 

- одржава и контролише водоводне, канализационе, електро и друге инсталације школе, 

- припрема просторије за наставу и друге програме, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена виша или средња школа у машинској или електротехничкој оласти. 

Број извршилаца: 1 
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Члан 17. 

 

 Портир: 

 

- прати улазак и излазак из школе и даје потребна обавештења, 

- прима, обезбеђује и дистрибуира телефонске разговоре преко централе школе, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена средња или основна школа. 

Број извршилаца: 1 

 

Члан 18. 

 

 Спремачица: 

 

- чисти просторије, опрему и двориште школе, 

- обавештава домара и секретара о уоченим кваровима и оштећењима на 

инсталацијама, инвентару и другој опреми, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена основна школа. 

Број извршилаца: 2 

 

Члан 19. 

 

 Ноћни чувар: 

 

- обезбеђује и чува објекат и имовину школе, 

- обавештава директора о уоченим променама  на објекту и имовини школе, 

- обавља друге послове по налогу директора и секретара. 

 

Услови: Завршена средња или основна школа. 

Број извршилаца: 1. 

 

V. РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ 

Члан 20. 

 

 Рачуноводствене послове обављају шеф рачуноводства и благајник. 

 

Члан 21. 

 Шеф рачуноводства: 

 

- организује рад рачуноводства, 

- стара се о примени прописа и финансијског пословања и припрема предлога 

одговарајућих аката, 

- припрема предлог финансијског плана, 

- припрема извештај о финансијском пословању, 

- учествује у обарчуну зарада запослених, 

- припрема одлуке и решења која се односе на финансијскопословање, 

- прати стање на рачуну и сарађује са пословном банком, 

- припрема попис средстава,  

- врши контролу благајничког пословања, 
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- обавља друге послове по налогу директора, 

 

Услови: Завршен Економски факултет и једна година радног искуства. 

Број извршилаца: 1. 

 

Члан 22. 

 

 Благајник: 

 

- учесвтвује у обрачуну и исплаћује зараде и остала примања запослених, 

- води аналитику зарада, 

- прима изводе банке, комплетира их и упознаје директора 

- води евиденцију о кредитима, 

- припрема и обрађује путне исправе за службена путовања и врши одговарајуће 

исплате, 

- саставља одговарајуће статистичке извештаје, 

- обавља друге послове по налогу директора и шефа рачуноводства. 

 

Услови: Завршена средња школа из економске области и познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца: 1 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

 

 Правилник се примењује од дана потписивања.  

 

 

         в.д.директора 

 

              др Злата Петрићевић 
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Измене и допуне Правилника о  организацији и систематизацији послова  

 

На основу Члана 24. Закона о раду ( "Службени гласник РС" број 24/2005 и 61/2005) 

доносим  

 

 

П р а в и л н и к  

о изменама и допунама Правилника о  

организацији и систематизацији послова 

 
 

Члан 1. 

 

У Правилнику о организацији и систематизацији послова Више техничке школе број 

01-171 од 08. 06. 2006. год. (у даљeм тексту: Школа ) назив Виша техничка школа замењује 

се називом Висока техничка школа струковних студија. 

 

Члан 2. 

 

Члан 4. мења се и гласи: 

«Послове руковођења обавља директор Школе, који се именује у складу са одредбама 

Закона о високом образовању. 

У пословима руковођења учествују и помоћник директора и руководиоци студијских 

програма». 

 

Члан 3. 

 

После члана 5. додају се чланови 5а. и 5б. који гласе: 

 

«Члан 5а. 

 

Помоћник директора: 

 

- организује распоред наставних активности, стара се о њиховом спровођењу; 

- учествује у припреми планова рада и извештаја о раду; 

- координира рад на припреми уписа студената, распореду наставе, консултација, 

испита и стручне праксе и других наставних активности; 

- координира сарадњу са другим установама и привредним субјектима; 

- брине о обезбеђивању система квалитета; 

- помаже директору у свим његовим активностима; 

- обавља друге послове утврђене Статутом и другим општим актима. 

 

Услови: утврђени Статутом. 

Број извршилаца: 1. 

 

Члан 5б. 

 

Руководилац студијског програма: 

 

- организује рад у оквиру студијског програма; 
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- прати активности у оквиру студијског програма и предлаже мере за његово 

унапређење; 

- прати усклађеност студијских програма са програмима сличних високошколских 

установа у земљи и иностранству; 

- координира сарадњу са представницима студената, учествује у активностима 

самовредновања и мерама за обезбеђење квалитета; 

- помаже директору и помоћнику директора у свим њиховим активностима; 

- обавља друге послове утврђене Статутом и другим општим актима. 

 

Услови: утврђени Статутом. 

Број извршилаца: 2.» 

 

Члан 4. 

 

У члану 7. после речи: «извршилаца» број 19 замењује се бројем 20. 

 

Члан 5. 

 

После члана 7. додаје се члан 7а. који гласи: 

«Наставник практичне наставе: 

- обавља практичну наставу из предмета за које је задужен; 

- одржава стручну праксу, огледне, демонстрационе и практичне вежбе из предмета 

за које је биран, односно задужен; 

- одржава консултације и учествује у проверама знања и припреми семинара 

студената са којима је изводио практичну наставу; 

- дежура на одржавањима испита; 

- обавља друге послове у складу са одредбама општих аката и својом стручном 

спремом. 

 

Услови: утврђени Правилником о избору наставника. 

Број извршилаца: 5.» 

 

Члан 6. 

 

У члану 8. после речи «извршилаца» број 4 замењује се бројем 10. 

 

Члан 7. 

 

Члан 10. мења се и гласи: 

«У послове секретаријата спадају послови секретара, шефа службе за опште и 

студентске послове, библиотекара, референта за матичне књиге студената, референта за 

студентска питања, техничког сарадника у студентској служби, референта за 

административне послове, статистику и обрачун трошкова, референта за информације и 

обавештења, домара и спремачице.» 

 

 

Члан 8. 

После члана 11. додаје се члан 11а. који гласи: 

«Шеф службе за опште и студентске послове: 

 

- организује и води рад студентске службе; 

- води матичне књиге запослених; 
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- води техничку припрему и записнике са седница органа управљања и стручних 

органа; 

- води деловодни протокол Школе; 

- контролише вођење матичних књига студената; 

- контролише податаке о уписаним студентима, положеним испитима и правима и 

обевезама студената; 

- обрађује захтеве студената и предлаже решења; 

- учествује у организацији и упису студената; 

- припрема статистичке извештаје о наставницима и осталим запосленима; 

- обавља друге послове у складу са врстом и степеном стручне спреме. 

 

Услови: Завршен факултет, односно висока школа у четворогодишњем трајању, добро 

познавање рада на рачунару и једна година радног искуства. 

Број извршилаца: 1.» 

 

Члан 9. 

 

Члан 12. мења се и гласи:  

«Референт за матичне књиге студената: 

- води матичне књиге студената; 

- води књигу дипломираних студената; 

- води евиденцију о испитима и обавезама студената; 

- води компјутерску обраду свих података везаних за права и обавезе студената; 

- обрађује податке за полагање дипломског испита; 

- припрема статистичке извештаје о студентима; 

- учествује у спровођењу уписа студената; 

- обавља друге послове у складу са врстом и степеном стручне спреме. 

 

Услови: Завршене основне струковне студије или виша школа и добро познавање рада 

на рачунару. 

Број извршилаца: 1.» 

Члан 10. 

Члан 15. мења се и гласи: 

«Референт за административне послове, статистику и обрачун трошкова: 

- води пријаву и одјаву запослених и припрема одговарајуће статистичке извештаје; 

- обавља послове везане за здравствено осигурање запослених; 

- врши обраду документације у студентској служби; 

- припрема и води статистичке обасце који се односе на студенте; 

- врши продају књига, образаца и слично; 

- води фискалну касу; 

- обавља књиговодствене послове везане за студенте, стужбена путовања и слично, 

и сарађује са рачуноводственом службом. 

 

Услови: Завршена средња школа и добро познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца: 1.» 

 

Члан 11. 

После члана 15. додаје се члан 15а. који гласи: 

«Технички сарадник у студентској служби: 

- води евиденцију о упису и испуњавању обавеза студената; 

- учествује у изради распореда испита; 

- припрема записнике о полагању испита; 
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- помаже референтима за студентска питања у изради статистичких извештаја и око 

уписа студената; 

- прати све уплате везане за школарину и друге накнаде по основу студирања; 

- обавља друге послове у складу са врстом и степеном стручне спреме. 

 

Услови: Завршене основне струковне студије или виша школа и познавање рада на 

рачунару. 

Број извршилаца: 1.» 

Члан 12. 

 

Члан 16. мења се и гласи: 

«Домар: 

- стара се о одржавању простора, опреме и средстава школе; 

- одржава и контролише водоводне, канализационе, електро и друге инсталације 

школе; 

- сарађује са службама и организацијама у вези са заштитом и безбедношћу на раду, 

противпожарном заштитом и слично; 

- припрема просторије за наставу и друге програме; 

- умножава писане материјале везане за наставу, одржавање седница и слично; 

- обавља друге послове у складу са врстом и степеном стручне спреме. 

 

Услови: Завршена средња школа. 

Број извршилаца: 1.» 

 

Члан 13. 

 

Члан 17. мења се и гласи: 

«Референт за информације и обавештења: 

- стара се о слању, припреми и дистрибуцији поштанских пошиљки; 

- даје обавештења о раду Школе, распореду наставних и других активности; 

- обавештава о седницама органа управљања и стручних органа; 

- обавља друге послове у складу са врстом и степеном стручне спреме. 

 

Услови: завршена средња или основна школа. 

Број извршилаца: 1.» 

 

Члан 14. 

Члан 19. брише се. 

Члан 15. 
 Овај Правилник се примењује од дана доношења.  

 

Д И Р Е К Т О Р 

 

др Душан Шотра 

 



328 

Прилог  10.4 Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и  

рада стручних служби. 

Анкете студена су јединствене и налазе се у Прилогу 3. 
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Прилог 10.5 Анкета запослених о квалитету рада управе. 

На основу спроведене анкете може се заључити да су услови рада у установи веома повољни, 

а да су међуљудски односи на високом нивоу. 

Потребно је предузети мере на усавршавању и стручном осопосбљавању запослених. 
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Прилог 10.6 Одлука о усвајању Пословника  о раду Савета већа  
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Прилог 10.7 Пословник о раду Савета школе 

 

 

На основу члана 51. Закона о високом образовању и члана 13. - 16. Статута Високе 

техничке школе струковних студија у Београду, Савет Школе на седници одржаној дана 23. 

01 2012. године, доноси 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА  

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

 

I Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овим пословником се одређује делокруг рада и уређује рад Савета Високе техничке 

школе струковних студија у Београду (у даљем тексту: Савет Школе). 

 

 I Делокруг рада Савета Школе 

1. доноси Статут Школе, као и његове измене и допуне, 

2. бира и разрешава директора Школе, 

3. бира и разрешава председника Савета, 

4. доноси финансијски план, 

5. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Школе, 

6. усваја план коришћења средстава за инвестиције, 

7. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе, 

8. даје сагласност на расподелу финансијских средстава, 

9. доноси одлуку о висини школарине и другим накнадама које плаћају студенти, 

10. доноси одлуку о оснивању центра,  

11. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње, 

12. доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената, 

13. доноси Правилник о издавачкој делатности, 

14. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе, 

15. доноси пословник о раду Савета, 

16. доноси план јавних набавки Школе, 

17. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом и другим општим 

актима Школе. 

 

 

 

II Права и дужности председника Савета Школе. 

 

Члан 2. 

 

Председник Савета Школе: 

 Припрема и сазива седнице Савета; 

 Руководи седницама Савета; 

 Потписује акте које доноси Савет; 

 Обавља и друге послове утврђене општим актима Високе техничке школе струковних 

студија и овим Пословником. 
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III Права и дужности чланова Савета Школе. 

 

Члан 3. 

 

 Члан Савета Школе дужан је активно да учествује у раду Савета. 

 

 Председник Савета Школе може одбити члану одсуство са седнице о чему обавештава 

Савет. 

 

 Ако члан Савета Школе у току календарске године, три пута узастопно неоправдано 

изостане са седнице Савета Школе,  председник Савета ће о томе известити Владу, 

Студентски парламент или запослене који су га бирали, уз предлог за разрешење и 

именовање новог члана. 

 

Члан 4. 

 

 У раду Савета Школе учествују, без права одлучивања, директор и секретар Високе 

техничке школе струковних студија, као и друга лица која су позвана да учествују у раду. 

 

Члан 5. 

 

 Члан Савета Школе има право да од председника Савета, директора, секретара и 

других запослених на Високој техничкој школи струковних студија тражи обавештења и 

објашњења по питањима која се односе на послове и одлуке из надлежности Савета Школе. 

 

Члан 6. 

 

 Стручне послове за Савет Школе обавља секретар Школе и лица из стручне службе. 

 СТРУЧНА СЛУЖБА Школе обезбеђује: 

 Стручну помоћ у изради предлога који се подноси Савету Школе; 

 Документацију за поједина питања која су на дневном реду Савета Школе 

 Техничке послове за рад 

 

Обавештења, информативне, документационе и друге материјале за потребе чланова 

Савета Школе обезбеђује стручна служба, а саопштава их директор, заменик директора и 

секретар Школе. 

 

 

IV Припремање и сазивање седнице 

 

Члан 7. 

 

 Седницу Савета Школе припрема председник, уз косултације са директором и 

секретаром Школе. 

  

 Председник Савета Школе предлаже дневни ред за седницу Савета. 

Прву Седницу Савета сазива и води најстарији наставник изабран у Савет Школе. 

Председник Савета бира се на првој седници већином гласова свих чланова. 

 

Члан 8. 
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Седницу Савета Школе сазива председник Савета Школе на сопствену иницијативу, 

на предлог директора или на предлог једне трећине Савета Школе. 

 

Када се седница Савета Школе сазива на предлог директора или једне трећине 

чланова Савета Школе, подносилац предлога дужен је да питања о којима жели да се 

расправља на седници Савета Школе поднесе одговарајуће образложење. 

 

Члан 9. 

 

Седница Савета Школе сазива се најмање пет дана пре њеног одржавања, уз писмени 

позив. 

 

Председник Савета Школе, у договору са директором, може сазвати седницу Савета 

Школе и у року краћем од рока утврђеног у ставу 1 овог члана, ако се процени да одлагање 

разматрањa одређеног питања могло да проузрокује штетне последице. 

 

У случајевима из става 2. овог члана Седница се може заказати телефонским путем. 

 

Члан 10. 

 

 Позив за седницу Савета Школе садржи датум, место, и време одржавања седнице, 

као и предлог дневног реда. 

 Позив за седницу потписује председник Савета Школе. 

 Уз позив за седницу Савета Школе доставља се одговарајући материјал и записник са 

предходне седнице. 

 Сви материјали носе назив, предлагача или обрађивача. 

 

 

V Одржавање, ток седнице и одлучивање 

 

Члан 11. 

 

 Савет Школе ради и одлучује на седници којој присуствује већина укупног броја 

чланова Савета Школе. 

 

 

Члан 12. 

 

 Председник Савета Школе отвара седницу и утврђује да ли је присутан број чланова 

довољан за пуноважан рад и одлучивање. 

 

Члан 13. 

 

 По утврђивању присуства броја чланова Савета Школе потребног за пуноважан рад, 

председник Савета Школе приступа утврђивању дневног реда. 

 

Члан 14. 

 

 Члан Савета Школе може предложити Савету Школе разматрање и одлучивање о 

питању које није предложено дневним редом. 
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 Предлог из става 1 овог члана подноси се у писменом облику педседнику Савета 

Школе, најкасније три дана пре одржавања седнице Савета. 

 

 Члан Савета Школе, који је поднео предлог може образложити свој предлог на 

седници Савета Школе. 

 

 Благовремено поднет предлог постаје саставни део предложеног дневног реда, о чему 

се изјашњава Савет Школе. 

 

Члан 15. 

 

По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника са предходне седнице 

Савета Школе. 

 Члан Савета Школе има право да стави примедбе на записник са предходне седнице 

Савета Школе. О основаности примедбе на записник одлучује се на седници Савета Школе. 

 Усвојени записник потписује председник Савета Школе и записничар. 

 

Члан 16. 

 

Разматрање и одлучивање на седници Савета Школе обавља се по тачкама утврђеног 

дневног реда. 

 

 Претрес се отвара по свакој тачки дневног реда, о којој се распавља и одлучује. 

 

Члан 17. 

 

 Уводно излагање може трајати до 15 минута, а учешће у расправи до пет минута. У 

поновљеном излагању, расправа се ограничава на три минуте. 

 

Члан 18. 

 

 Учешће у претресу може имати карактер садржинске или процедуралне инвестиције. 

 Процедурална инвестиција има предност у односу на сваку садржинску интервенцију, 

па председник прво даје реч члану Савета Школе који покреће процедурално питање. 

 

Члан 19. 

 

 Савет Школе доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином гласова. 

 

Члан 20. 

 Гласање је по правилу, јавно. 

 Изузетно на предлог члана Савета Школе, Савет Школе може одлучити да гласање 

буде тајно. 

 

Члан 21. 

 Јавно гласање обавља се дизањем руке или поименично. 

 Председник Савета Школе одређује поименично гласање чланова Савета Школе на 

предлог једне трећине присутних чланова Савета Школе. 

 Чланови Савета Школе могу гласати за предлог, против предлога или се уздржати од 

гласања. 

 По обављеном гласању, председник Савета Школе утврђује резултате гласања и 

саопштава их ради уношења у записник. 
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Члан 22. 

 Одлуке, закључке и препоруке које доноси Савет Школе потписује председник Савета 

Школе. 

 

VI Одржавање реда на седници 

Члан 23. 

 О реду на седници Савета Школе стара се председник Савета. 

 За повреду реда председник Савета Школе може изрећи меру упозорења. 

 

Члан 24. 

 Мера упозорења изриче се члану Савета Школе који својим понашањем, узимањем 

речи када му председник Савета Школе није дао реч или сличним поступком нарушава ред 

на седници или поступа противно одредбама овог Пословника. 

 

Члан 25. 

 

 Ако председник Савета Школе мерама предвиђеним овим Пословником не може да 

одржи ред на седници, прекинуће седницу. 

 

 Наставак прекинуте седнице или нову седницу ради разматрања преосталих питања 

председник ће заказати у року од три дана а иста ће се одржати у року од седам дана. 

 

 

VII Записник о раду Савета Школе 

 

Члан 26. 

 О току седнице Савета Школе води се записник. 

 

 Записник садржи: редни број седнице, датум и време одржавања седнице, дневни ред, 

имена присутних чланова, имена одсутних чланова који су оправдали своје одсуство, имена 

лица која су позвана да учествују у раду, питања која су разматрана на седници, резултате 

гласања по свакој тачки дневног реда, усвојене одлуке, закључке и препоруке по тачкама 

дневног реда и потписе Председника Савета и Записничара. 

 

Члан 27. 

 Усвојени записници са седница Савета Школе, са целокупном документацијом трајно 

се чувају у Архиви Школе. 

 

VIII Акти Савета Школе. 

Члан 28. 

 Савет Школе доноси: Одлуке, Пословник, закључке и препоруке. 

 

 

IX Завршна одредба 

Члан 29. 

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

Школе. 

 

 

Председник Савета Школе 

др Душан Шотра 
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Прилог 10.8. Пословник о раду Наставног већа 

 

На основу члана 41.  Статута Политехничке академије Наставно веће Више 

техничке школе, на седници одржаној 26.05.2003. године усвојило је 

П О С Л О В Н И К  О РАДУ НАСТАВНОГ ВЕЋА ВИШЕ 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим пословником уређује се рад Наставног већа Више техничке школе (у 

даљем тексту: Наставно веће) и начин остваривања права и дужности наставника. 

Члан 2. 

Наставно веће чине сви наставници Више техничке школе. У раду Наставног већа 

учествују и стручни сарадници, без права одлучивања. 

Члан 3. 

Надлежност Наставног већа   су послови утврђени Законом о вишој школи и 

Статутом Политехничке академије. 

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ 

Члан 4. 

Седнице Наставног већа сазива и води директор Више техничке школе, као 

председник Наставног већа. 

Члан5. 

У случају спречености директора, седнице Наставног већа сазива и води заменик 

председника, којег Наставно веће бира из реда професора, на првој седници по усвајању 

овог Пословника. 

Члан 6. 

Седнице Наставног већа сазивају се писменим путем, најкасније три дана пре дана 

одржавања седнице. 

Члан 7. 

Уз позив за седницу свим наставницима се доставља предлог дневног реда, 

материјали релевантни за одлучивање и предлог одлука. 

Члан 8. 

У случају хитности, може се сазвати и ванредна седница Наставног већа, усменим 

путем, без достављања материјала, а најраније 24 часа пре одржавања.  

О потреби хитног одржавања седнице одлучује директор, односно заменик 

председника. 
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III ТОК СЕДНИЦЕ 

Члан 9. 

Седнице Наставног већа се сазивају по потреби. 

Директор је обавезан да сазове седницу Наставног већа на образложен предлог једне 

трећине наставника. 

Члан 10. 

Седница Наставног већа се може одржати ако је присутно више од половине свих 

наставника. 

Члан 11. 

Седница почиње утврђивањем кворума и дневног реда. 

Предлог за проширење дневног реда, повлачење предложених тачака 

предложеног дневног реда, измену редоследа појединих тачака или спајање дискусије по 

појединим тачкама може предложити сваки наставник. 

Члан 12. 

Сваки наставник и стручни сарадник има право да учествује у дискусији о свакој 

тачки дневног реда. 

Реч за учешће у дискусији даје директор, односно заменик председника. 

У случају одступања од теме, увредљивог или сличног односа према члановима већа, 

реч се може одузети. 

Члан 13. Наставно веће може одлучити 

да се време за дискусију ограничи. 

Члан 14. 

Гласањејејавно. 

Одлука се сматра донетом ако се за њу изјаснило више од половине присутних 

чланова Наставног већа. 

Наставно веће може одлучити да се о појединим питањима организује тајно 

изјашњавање. 

Члан15. 

Ако се за и против предлога одлуке изјасни једнак број наставника, гласање се 

понавља. 

Ако је и по поновљеном гласању исти број наставника за и против одлуке, 

изјашњавање се одлаже. 

Члан 16. 

О раду на седници Наставног већа води се записник. 

Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о 

којима се расправља, о изменама учесника у расправи, о одлукама и закључцима који су 

донети и о резултатима гласања. 

Сваки наставник има право увида у записник. 

Члан 17. 

Извод из записника доставља се наставницима за наредну седницу, који се о њему 

изјашњавају на почетку расправе о дневном реду 
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Усвојени записник потписују директор, односно заменик председника и 

запослени задужени за вођење записника. 

Члан 18. 

Одлуке и закључке донете на Наставном већу потписује директор, односно 

заменик председника. 

Одлуке и закључци се оверавају печатом Више техничке школе и воде у 

деловодном протоколу Школе. 

Члан 19. 

За обављање појединих послова из своје надлежности Наставно веће може 

формирати комисије или радне групе. 

Комисије или радне групе предлажу одлуке, односно закључке које усваја 

Наставно веће. 

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ НАСТАВНИКА 

Члан 20. 

Наставници имају право и дужност да учествују у раду Наставног већа. 

Наставнику се не може ускратити право учешћа у раду Наставног већа. 

Члан21. 

Наставник има право да буде обавештен о свим питањима потребним за учешће у 

раду Наставног већа и да тражи и добије неопходну стручну помоћ за свој рад. 

Члан 22. 

Наставник који је спречен да присуствује седници Наставног већа дужан је да о томе 

благовремено обавести директора, односно заменика председника Наставног већа. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. Овај 

пословник се примењује од дана доношења. 
 

ћевић 
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Прилог 10.9. Одлука о именовању директора 
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ПРИЛОЗИ за СТАНДАРД 11 

Табела 11. Укупна површина Високе техничке школе - план школе 
Табела 11.1 Упупна површина Високе технуичке школе – план школе 

 

Висока техничка школа располаже простором неопходним за квалитетно извођење свих облика 

наставе, укупне површине 2.524,24 м
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика План Високе техничке школе 
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Табела 11.2 Листа опреме у власништву Високе техничке школе  

Извод из Пописа имовине Високе техничке школе струковних студија 

 

ИНТЕРНЕТ ЦЕНТАР 
 

Редни 

број 
Назив основног средства 

Пописни 

број 
Ј.М. Стање 

1.  Switch 24 – порта 10/100 Planet 332 ком 1 

2.  UPS APC 500W 333 ком 1 

3.  Wireless Asus adapter 334 ком 1 

4.  Wireless Asus adapter 335 ком 1 

5.  Wireless Asus adapter 336 ком 1 

6.  Wireless Asus adapter 337 ком 1 

7.  Wireless Asus adapter 338 ком 1 

8.  Wireless Asus adapter 339 ком 1 

9.  Wireless Asus adapter 340 ком 1 

10.  Wireless Asus adapter 341 ком 1 

11.  Wireless Asus adapter 342 ком 1 

12.  Wireless router Linksys  344 ком 1 

13.  Видео бим Epson S4 + носач 345 ком 1 

14.  Дрвена столица 346 ком  1 

15.  Клима NEO 347 ком 1 

16.  Клима NEO 348 ком 1 

17.  Мали метални уградни ормар  349 ком 1 

18.  Мали сточић 350 ком 1 

19.  Монитор  Samsung 997 19" 351 ком 1 

20.  Монитор 17 Samsung 793DF 352 ком 1 

21.  Монитор Liteon 17" 353 ком 1 

22.  Монитор Liteon 17" 354 ком 1 

23.  Монитор Liteon 17" 355 ком 1 

24.  Монитор Liteon 17" 356 ком 1 

25.  Монитор Liteon 17" 357 ком 1 

26.  Монитор Liteon 17" 358 ком 1 

27.  Монитор Liteon 17" 359 ком 1 

28.  Монитор Liteon 17" 360 ком 1 

29.  Монитор Liteon 17" 361 ком 1 

30.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
362 ком 1 

31.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
363 ком 1 

32.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
364 ком 1 

33.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
365 ком 1 

34.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
366 ком 1 

35.  Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 367 ком 1 
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1200 MHz (6x200) 

36.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
368 ком 1 

37.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
369 ком 1 

38.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
370 ком 1 

39.  
Рачунар ACPI multiprocessor PC, DualCore, 

1200 MHz (6x200) 
371 ком 1 

40.  
Професорски рачунар ACPI x 86 BASED 

PC, 2700 MHz (13,5x200) 
372 ком 1 

41.  Професорски рачунар PENTIUM IV, Linux 373 ком 1 

42.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 512MB 
374 ком 1 

43.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 512MB 
375 ком 1 

44.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 512MB 
376 ком 1 

45.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 512MB 
377 ком 1 

46.  Рачунар Pentium IV 378 ком 1 

47.  Рачунар Pentium IV 379 ком 1 

48.  Видео бим EPSON S3 380 ком 1 

49.  Носач за пројектор 381 ком 1 

50.  Ормар двокрилни 382 ком 1 

51.  Платно за пројекцију са постољем 383 ком 1 

52.  Сто дугачак стари (зелени) 384 ком 1 

53.  Сто за рачунар – браон 385 ком  1 

54.  Округли сто за компјутере 386 ком  1 

55.  Столица канцеларијска са точкићима 387 ком 1 

56.  Столица канцеларијска са точкићима 388 ком 1 

57.  Столица канцеларијска са точкићима 389 ком 1 

58.  Столица канцеларијска са точкићима 390 ком 1 

59.  Столица канцеларијска са точкићима 391 ком 1 

60.  Столица канцеларијска са точкићима 392 ком 1 

61.  Столица канцеларијска са точкићима 393 ком 1 

62.  Столица канцеларијска са точкићима 394 ком 1 

63.  Столица канцеларијска са точкићима 395 ком 1 

64.  Столица канцеларијска са точкићима 396 ком 1 

65.  Столица тапацирана црвена 397 ком 1 

66.  Столица тапацирана црвена 398 ком 1 

67.  Столица тапацирана црвена 399 ком 1 

68.  Столица тапацирана црвена 400 ком 1 

69.  Столица тапацирана црвена 401 ком 1 

70.  Табла са фломастерима 402 ком  1 

71.  Фотокопир Canon NP6330 403 ком 1 

72.  Штампач Laser Jet 4 404 ком 1 
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КАБИНЕТ БРОЈ IV 
 

Редни 

број 
Назив основног средства 

Пописни 

број 
Ј.М. Стање 

1.  Switch 24 порта 10/100 99 ком 1 

2.  Бела табла са фломастерима 100 ком 1 

3.  
Монитор Philips LCD 221 V2, 21,5" (54,6 

cm) 

101 ком 
1 

4.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 102 ком 1 

5.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 103 ком 1 

6.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 104 ком 1 

7.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 105 ком 1 

8.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 106 ком 1 

9.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 107 ком 1 

10.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 108 ком 1 

11.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 109 ком 1 

12.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 110 ком 1 

13.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 111 ком 1 

14.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 112 ком 1 

15.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 113 ком 1 

16.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 114 ком 1 

17.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 115 ком 1 

18.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 116 ком 1 

19.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 117 ком 1 

20.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 118 ком 1 

21.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 119 ком 1 

22.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 120 ком 1 

23.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 121 ком 1 

24.  Монитор Philips LED 196 V3, LAB/00 122 ком 1 

25.  Монитор Samsung SyncMaster 793DF 17" 123 ком 1 

26.  Монитор Samsung SyncMaster 793DF 17" 124 ком 1 

27.  
Професорски рачунар AMD SEMPRON, 

1000 MHz (10x100) 512MB 
125 ком 1 

28.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 448MB 
126 ком 1 

29.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 448MB 
127 ком 1 

30.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 448MB 
128 ком 1 

31.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 448MB 
129 ком 1 

32.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 512MB 
130 ком 1 

33.  Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 131 ком 1 
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(17x100), 512MB 

34.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 448MB 
132 ком 1 

35.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 512MB 
133 ком 1 

36.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 512MB 
134 ком 1 

37.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 512MB 
135 ком 1 

38.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 512MB 
136 ком 1 

39.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 512MB 
137 ком 1 

40.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1800 MHz 

(9x200) 3100+, 512MB 
138 ком 1 

41.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 512MB 
139 ком 1 

42.  
Рачунар DUAL CORE 2500 MHz (12,5x200) 

2037 MB 
140 ком 1 

43.  
Рачунар INTEL CELERON, 1700 MHz 

(17x100), 256MB 
141 ком 1 

44.  
Рачунар AMD SEMPRON, 1600 MHz 

(8x200) 2800+, 512MB 
142 ком 1 

45.  Рачунар INTEL CELERON CPU 143 ком 1 

46.  
Рачунар AMD SEMPRON LE-1100, 1900 

MHz (9,5x200) 1920MB 
144 ком 1 

47.  
Рачунар AMD SEMPRON LE-1200, 2100 

MHz (10,5x200) 1920MB 
145 ком 1 

48.  Рачунар AMD ATHLON LE-1600 146 ком 1 

49.  
Рачунар AMD ATHLON LE-1600, 2200MHz 

(11x200), 1920MB 
147 ком 1 

50.  Полица трокрилна мала 148 ком 1 

51.  Постоље са платном 149 ком  1 

52.  Пројектор NEC + носач  150 ком 1 

53.  Сто за рачунар (браон) 151 ком  1 

54.  Сто за рачунар (браон) 152 ком  1 

55.  Сто писаћи 153 ком 1 

56.  Столицa тапациранa црнa 154 ком 1 

57.  Столицa тапациранa црнa 155 ком 1 

58.  Столицa тапациранa црвенa 156 ком 1 

59.  Столицa тапациранa црвенa 157 ком 1 

60.  Столицa тапациранa црвенa 158 ком 1 

61.  Столицa тапациранa црвенa 159 ком 1 

62.  Столицa тапациранa црвенa 160 ком 1 

63.  Столицa тапациранa црвенa 161 ком 1 

64.  Столицa тапациранa црвенa 162 ком 1 

65.  Столицa тапациранa црвенa 163 ком 1 
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66.  Столицa тапациранa црвенa 164 ком 1 

67.  Столицa тапациранa црвенa 165 ком 1 

68.  Столицa тапациранa црвенa 166 ком 1 

69.  Столицa тапациранa црвенa 167 ком 1 

70.  Столицa тапациранa црвенa 168 ком 1 

71.  Столицa тапациранa црвенa 169 ком 1 

72.  Столицa тапациранa црвенa 170 ком 1 

73.  Столицa тапациранa црвенa 171 ком 1 

74.  Столицa тапациранa црвенa 172 ком 1 

75.  Столицa тапациранa црвенa 173 ком 1 

76.  Столицa тапациранa црвенa 174 ком 1 

77.  Столицa тапациранa црвенa 175 ком 1 

78.  Столицa тапациранa црвенa 176 ком 1 

79.  Столицa тапациранa црвенa 177 ком 1 

80.  Столицa тапациранa црвенa 178 ком 1 

81.  Столицa тапациранa црвенa 179 ком 1 

82.  Столицa тапациранa црвенa 180 ком 1 

83.  Сто за рачунар 181 ком  1 

84.  Сто за рачунар 182 ком  1 

85.  Сто за рачунар 183 ком  1 

86.  Сто за рачунар 184 ком  1 

87.  Сто за рачунар 185 ком  1 

88.  Сто за рачунар 186 ком  1 

89.  Сто за рачунар 187 ком  1 

90.  Сто за рачунар 188 ком  1 

91.  Сто за рачунар 189 ком  1 

92.  Сто за рачунар 190 ком  1 

93.  Сто за рачунар 191 ком  1 

94.  Сто за рачунар 192 ком  1 

95.  Сто за рачунар 193 ком  1 

96.  Сто за рачунар 194 ком  1 

97.  Сто за рачунар 195 ком  1 

98.  Сто за рачунар 196 ком  1 

99.  Сто за рачунар 197 ком  1 

100.  Сто за рачунар 198 ком  1 

101.  Сто за рачунар 199 ком  1 

102.  Сто за рачунар 200 ком  1 

103.  Сто за рачунар 201 ком  1 

104.  Сто за рачунар 202 ком  1 

105.  Табла фиксна 203 ком 1 

106.  Фотеља тапацирана 204 ком 1 

107.  Штампач ласерки HP 1020 205 ком 1 
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ЛАБОРАТОРИЈА  
 

Редни 

број 
Назив основног средства 

Пописни 

број 
Ј.М. Стање 

1.  
Обртна платформа са пратећом 

рачунарском опремом 
260 ком 1 

 

 

 

 

РАДИОНИЦА  
 

Редни 

број 
Назив основног средства 

Пописни 

број 
Ј.М. Стање 

1.  
Нумеричка глодалица AG 200 CNC са 

припадајућим алатима 
261 ком 1 

2.  Уређај за преднамештање алата UPA 500 262 ком 1 

3.  
CNC тастатуре са Келеровим софтвером са 

пратећом рачунарском опремом 
263 ком 8 

 

 

  Техничка школа "Змај" 

 

Редни 

број 
Назив основног средства 

Пописни 

број 
Ком. НЕТО БРУТО 

1.  
Table portal  

3500 x 1000 x 1500 mm 
1 1 500 540 

2.  
Catcher 

2900 x 1900 x 800 mm 
1/1 1 600 600 

3.  
Table legs  

2010 x 500 x 800 
1/2 2 700 750 

4.  
HP pump PTV JETS 22/60 – COMPACT  

1700 x 1450 x 1600 
1/3 1 890 910 

5.  
Operation system  

1200 x 800 x 500 mm 
1/4 1 150 160 

6.  
Installation parts 

1200 x 800 x 1000 mm 
1/5 1 240 250 

7.  
Abrasive material 

5 x 1MT 
1/6 5 5000 5060 

8.  
Tubing 

Dia 100 x 7500 mm 
1/7 1 30 40 

9.  
Coverin 

2000 x 800 x 500 mm 
1/8 1 80 100 

10.  
Pressure transport system 

2500 x 500 x 500 mm 
1/9 1 80 90 

УКУПНО 15 8270 kg 8500kg 
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Прилог 11.1 Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим 

студијским програмима 
Висока техничка школа располаже простором неопходним за квалитетно извођење свих облика 

наставе, укупне површине 2.524,24 м
2
, око 4,67 м

2 
бруто простора по студенту.  
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ПРИЛОЗИ за СТАНДАРД 12 
 

Прилог 12.1 Финансијски план и Финансијски извештај за претходну годину дати су у 

засебном фајлу због немогућности убацивања у оквиру Прилога. 
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Прилог 12.3 Ценовник услуга Високе техничке школе  
 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број: 04-1/4-6 

Датум: 23. 05. 2012. 

На основу члана 16. Статута Високе техничке школе, Савет Високе техничке школе 

струковних студија, на седници одржаној 23. 05. 2012. године донео је 

 

О Д Л У К У 

Усваја се Ценовник услуга Високе техничке школе струковних студија у школској 

2012/2013. години. 

 
1.  Школарина за студенте који плаћају школарину 

- за упис у прву годин студија 52.000,00 дин. 

- за упис у другу годину студија 52.000,00 дин. 

- за упис у трећу годину студија 52.000,00 дин. 

- за упис на специјалистичке студије 80.000,00 дин. 

- за упис на диференцијални програм 
26.000,00 дин. по 

семестру 

- за поновни упис године студија 

26.000,00 дин. + пренос 

бодова (вредност 1 бода 

је 870 дин.) 

- за упис у V семестар студија (стари програм) 26.000,00 дин. 

- консултативна настава по истеку апсолвентског стажа за једну 

годину 
6.000,00 дин. 

- трошкови уписа на основне и специјалистичке струковне студије 5.000,00 дин. 

- трошкови класификационог испита 4.000,00 дин. 

2. Пријава испита за све студенте 

- пријава испита за студенте који плаћају школарину и за студенте 

којима је истекао апсолвентски стаж 

 по предмету 600,00 

дин. 

- пријава испита након истека рока за пријављивање  1.500,00 дин. 

- решавање захтева за промену испитивача 1.000,00 дин. 

3. Трошкови које плаћају сви студенти 

- издавање уверења о положеним испитима  1.000,00 дин. 

- издавање студијског програма 1.000,00 дин. 

- промена студијског програма (уз захтев, индекс и уплата)   3.000,00 дин. 

- издавање решења о признатим испитима (по предмету)  600,00 дин. 

- издавање исписнице 1.000,00 дин. 

- решавање захтева за оверу семестара након истека рока за оверу  

(за све студенте)       
3.000,00 дин. 

- штампање и издавање дипломе и додатка дипломи о високом 

образовању 
5.000,00 дин. 

- издавање дипломе и додатка дипломи на енглеском језику 10.000,00 дин. 

- издавање дупликата дипломе  5.000,00 дин. 

- издавање дупликата додатка дипломи 5.000,00 дин. 

- издавање дупликата уверења о дипломирању 1.000,00 дин. 
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- издавање дупликата индекса 4.000,00 дин. 

4. Трошкови полагања завршног испита 

- полагање завршног испита на основним струковних студијама 

(пријава и одбрана завршног испита, издавање уверења), за студенте 

који плаћају школарину 

9.000,00 дин. 

- полагање завршног испита на специјалистичким струковним 

студијама (пријава и одбрана завршног испита, издавање уверења) 
10.000,00 дин. 

 
 


