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На основу члана 25. и 29. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 

76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 68/2015 и 

87/2016) и члана 24. Статута Високе техничке школе сруковних студија, Наставно веће Школе, 

на седници одржаној 17. 03. 2017. године донело је  

 

 

ПРАВИЛНИК О МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о мастер струковним студијама (у даљем тексту: Правилник) Високе 

техничке школе струковних студија (у даљем тексту: Школа) уређују се карактер, задаци и 

трајање студија, студијски програм и начин доношења, услови уписа и правила студија. 

 

Члан 2. 
Мастер струковне студије Школа остварује на студијском програму Компјутерски 

машински системи. 

Школа може, у складу са Законом, акредитовати и друге студијске програме, или 

одустати од већ акредитованих, у складу са потребама привреде, заинтересованости студената и 

сопственим могућностима. 

 

II КАРАКТЕР И ЗАДАЦИ СТУДИЈА 

 

Члан 3. 
Школа организује мастер струковне студија са циљем оспособљавања студената за 

успешан стручни, индивидуални и тимски рад, у привредним организацијама, малим и средњим 

предузећима, јавним службама и сл. 

Студијски програм се конципира на начин који обухвата најновија стручна сазнања из 

области које су предмет студија, стално праћење и унапређивање постојеће праксе, али и 

омогућава флексибилан приступ жељама студената за проучавање одређених области и додатно 

усмеравање путем изборних предмета. 

 

Члан 4. 

Студијски програм усваја Наставно веће Школе. 

Студијским програмом утврђују се листе обавезних и изборних студијских програма, 

односно предмета, број часова наставе и начин извођења, бодовна вредност сваког предмета и 

мастер рада, укупан број остварених ЕСПБ бодова, и друга питања прописана Законом. 

 



Члан 5. 
Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестра. 

Лице које заврши мастер струковне студије стиче стручни назив струковни мастер, са 

назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области. 

Завршетком мастер струковних студија остварује се 120 ЕСПБ бодова. 

 

III УСЛОВИ УПИСА И ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА  

 

Члан 6. 
Број студената који се могу уписати на мастер студије утврђује се у складу са одлуком о 

акредитацији и дозволом за рад. 

 

Члан 7. 
На мастер струковне студије могу се уписати лица која имају високо образовање стечено 

на основним студијама у пољу техничко-технолошких наука, са остварених најмање 180 ЕСПБ 

бодова и најмањом просечном оценом 8 (осам). 

 

Члан 8. 
На мастер струковне студије могу се уписати и лица која имају високо образовање и 

остварених 180 ЕСПБ бодова у оквиру других поља, ако положе предвиђени испит из предмета: 

Техничко цртање, Машински елементи и Машински системи, по програму основних студија 

Високе техничке школе струковних студија. 

 

Члан 9. 
На мастер струковне студије могу се уписати и лица са страном високошколском 

исправом, по претходно извршеном вредновању страног студијског програма, односно дела 

студијског програма. 

 

Члан 10. 
Вредновање страног студијског програма, односно дела студијског програма врши 

Наставно веће Школе, на предлог Комисије коју именује Наставно веће. 

Признавање стране високошколске исправе може се условити полагањем одређених 

испита, или дела испита, по програму Школе. 

 

Члан 11. 

На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по 

програмима који су важили пре доношења Закона о високом образовању, под условом да је 

њихова диплома еквивалентна најмање дипломи основних струковних студија, у пољу 

техничко-технолошких наука. 

 

Члан 12. 

Лицима која су завршила специјалистичке студије или део специјалистичких студија, или 

започели мастер студије на другој високошколској уставнови, признају се испити или део 

испита, еквивалентних студијском програму мастер струковних студија.  

 

Члан 13. 

Решење о признавању испита или дела испита из чл. 12. овог правилника доноси 

директор, на предлог Комисије коју именује Наставно веће. 

 



Члан 14. 

Конкурс за упис студената расписује директор Школе и објављује се на интернет 

страници Школе. 

Конкурс садржи податке о броју студената који се уписују, условима уписа, 

критеријумима за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, потребним 

докуметнима и друге податке значајне за спровођење конкурса за упис. 

 

Члан 15. 

Упис примљених канидата врши се на основу ранг листе коју утврђује трочлана комисија 

коју именује директор. 

 

Члан 16. 

Ранг листа кандидата сачињава се на основу успеха у претходном образовању. 

У случају истог броја бодова у претходном образовању, предност приликом уписа има 

кандидат који има већи број објављених стручних радова, учешћа у стручним пројектима и 

адекватно радно искуство, и то по наведеном редоследу. 

 

Члан 17. 

Прелиминарна ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници 

Школе. 

Кандидати имају право да у року од три дана од дана објављивања уложе приговор 

директору Школе, који о приговору решава у року од 24 часа. 

На решење директора Школе кандидат може уложити приговор Савету Школе, у року од 

24 часа по пријему Решења, а коначну одлуку доноси Савет Школе у даљем року од два дана. 

 

Члан 18. 

Студенти мастер струковних студија усписују се у статусу самофинансирајућих 

студената. 

Висину школарине и других трошкова студија утврђује Савет Школе.  

 

Члан 19. 

Организацију и спровођење наставе, обавезе наставника и студената и извођење испита и 

других активности везаних за извођење студијског програма утврђује Наставно веће пре почетка 

школске године. 

 

Члан 20. 

Другу годину мастер струковних студија студент може уписати ако оствари најмање 42 

ЕСПБ бода из прве године. 

 

Члан 21. 

Студије на мастер струковним студијама завршавају се израдом и одбраном мастер рада. 

Мастер рад је резултат самосталног стручног рада студента, којим се систематизују 

постојећа знања и даје допринос новим сазнањима. 

Мастер радом студент доказује: 

- да поседује примењена знања из одабране области; 

- да је способан да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична 

знања стечена у току студија за одређену ужу област из струке; 

- да ослонцем на своја стручна знања и стручну литературу успешно даје одговоре 

на постављена питања; 



- !.aje cnoco6aH 3a npuMeHy HoBIIX uu(fopnaaruqKnx rrporpaMa, Marepujana, ofipeMe,
TexHHr{Krrx nocryrraKa H MeroAa 3a olrr4Mr43arlujy u oAnyr{uBarle.

Macrep paA je npojexar y rcojena ce penaBa npaKTurrHr.r npo6nen u3 npr4BpeAHor r.rJrr4 januor
ceKTopa, xoju je npraxeaheH oA crpaHe npeBpeAHe n:rn janHe uHcruryquje. Macrep paA ce pa;Lkry
npuepeguoj znra janHoj I4Hcruryul{ju ca r<ojonr Br.rcoKorrrKoncKa ycraHoBa rrMa yroBop" glaH xouucr.rje
sa o46pauy Macrep pa4a je npeAcraBHI4K I4Hcrliryrlnje y xojoj KaHAHAaT peanr.rsyje Macrep paA.

I{:l.au 22.
CrygeHr crulle npaBo ua npujayy Macrep paAa yKonr4xo je norolxr4o cBe r.rcrr{Te r43 npBe

foAI4He npe4erafeHe HacraBHItM nJIaHoM H nporpaMoN,r rz Hajuabe JiBavrcnvra H3 Apyre roArzHe.
llpnjana Macrep pa4a xojy cryAeHr noAHocr4 rpe6a Aa caApxr4:

- rrpeAnof TeMe MacTep paAa;
- o6pasnoN(elbe reMe ca HaBeAeHr4M uHJbeM, rrJraHoM u MeroAoJtorNjou r4crpoxrrBarLa;
- npeAJrof MeHTopa.

llprzjaaa Macrep paAa ce rIoAHocI4 Cry4eHrcrcoj c,ryx6rz y roKy qerBpror ceMecrpa.

O46paHa Macrep paAa Moxe
gana npujaBJbuBama reMe.

Macrep paA cryAeHr npe4aje

r{,ran 23.
6nrn peanu3oBaHa y poKy oA Tpr{ Meceqa Ao roAHHy AaHa, oA

CryAeHrcxoj cnyN6ra y qerr4pr4 npr4MepKa.

Y.tall24.
Kolaucrajy :a o46pany Macrep paAa qr{He MeHTop u rBa qJraHa. Menrop u je4an qnaH cy

HacraBHI4III4 Ha rIpeAMerL{Ma Ha xojunra ce o6pafyjy o6racru noBe3aHe ca reMoM paga. Tpehv qrraH
xovrr.rcnje je npegcraBHr4K r4Hcrr{ryrlr.rje y xojoj KaHAr.rAar pea,ru:yje Macrep paA.

Og6paHa Macrep pa4a je jaena u o6aeJba ce y npocroprajarvra LUxole. [au,uac r.r Mecro jaene
o46pane o6jan,'ryje ce, uajrtan e ceAaM 4aHa panuje Ha orJracHoj ra6nr,r r4 r4HTepHer crpaHr.rrrr4ll-kole.

MABPTTIEH OAPEAFE

9"rras 25.
Y celal,{ lllTarbuMa Be3aHI4M 3a rlpaBr{na cryguja, rcoja Hrzcy perynr4caHa oBr.rl4 [paBr4JrHr4KoM

npuuemyjy ce o4peg6e 3axoua, Craryra Ir Apyrr4x oflturr4x aKara LLInole.

I{talr26.
Osaj npaeraJIHI4K BaxI4 u npuMerbyje ce nporeKoM ocaM AaHa oA AaHa o6jaa;rueana na

o r:rac noj r a6 tu H 14 HTep Her crp aHr4 rlt4 llko le.

IIK HACTABHOT BEhA
'1"u-r-.-f
O .,--tL)( '', l, L

r Becua IIIofpa



BIIC OKA TEXHI4IIKA IIIKO JIA CTPYKOBHI4X CT:/AUJA
Feorpag

Epoj:03-15/5
[aryrrr: 23.11.2017.

Ha ocHony r{raHa 35. v39.,41. n 102.3arcona o BhcoKoM o6pasoeamy (,,C,ryix6eHu rJtacHhK

PC" 6p. 8812017) 11 qraHa 24. Craryra Bucorce rexHnqKe rxKore cpyKoBHr4x cryl.uja, HacrasF{o eehe

LUxore, Ha ceAHr4uH ogpxaHoj 23.11.2017. roAHHe yceojuro je

IIPABWIHI'IK
o u3MeHflMA U dOnyHsM& IIqU?LJ\HUKA O

MACTEP CTPYKOBHNM CTYTNJAMA

Vnuu 1.

V u,raHy 7. flpauu,'rHr4Ka o Macrep crpyKoBHI4M crylujanaa 6poj 03-214 ot17.03.2017. roAnue
(y aarev reKcry: llpaen,rHrax) nocre peun ,,6o4oBa" craBJba ce ralrKa a ocrane peqfi ce 6puury.

Vnau 2.

V unany 12. rcrcje ce craB 2. rcojn rnacn:

,pIcnvrv r43 rrpeAMera n3 craBa L oeor qJraHa, rcojn ce no cagpNajy rz obnruy norc,ranajy ca 50 H sraue

npoqeHara ca cagpxrajena z o6uuoM ilpeAMera xojra ce rz:yuaaajy Ha Macrep crpyKoBHlzu cryAujanaa
npusna.jy ce y ue,'Iocrrz".

Vnan 3.

r{nan 20. npaBr4nHr4Ka MerLa ce H rJIacI4:

,,Apyry roAr4Hy Macrep crpyKoBHr4x cryauja cryAeHT MolKe ynvcarLr aKo ocrBapu uajuarse 37 ECilE.
CryAeHla nojr.r cryanpajy y3 paA, Apyry roAr.{Hy crygvja Mory ynr4carn aKo ocrBape Hajrr,larle 30
ECIIE."

Vnau 4.

Onaj flpanrzrHuK ce npranremyje oA AaHa AoHolileFba.

I{K HACTABHO| BEhA



BIICOKA TEXHI{IIKA
EEOIPAA

Fpoj: 03-1014

{arynr: 03. 10. 2019.

IIIKOJTA CTP yKOBHI{X CTyAT4JA

Ha ocHony .uIaHa 33. Craryra LUxo,re, Hacranuo-crpyqHo eehe BucoKe rexHr,rr{Ke

[IKore crpyKoBHr{x cryAnja, Ha ceAHr.rur4 oapxraHoj 03. 10. Z0lg. torrrHe,loHe,ro je

OA"|Iy"Kr"

PaHrtlpane KaHAI{Aara 3a ynuc Ha Macrep crpyxoBHe cryguje rr3Bprrrprrr.{ Ha uavuu rojlr
npenHocr IipH yIII4cy aaje cryleHrl{Ma xoju cy 3aBpmlt:rr4 ocHoBHe crpyKoBHe cryauje y Halroj

IIIKOJIIT, Kao pr cryAeHrHMa xoju cy ocHoBHe crpyKoBHe cry4rzje 3aBprrr4npl y o6:racru

MarrrriHcKot r4HxerbepcrBa, TaKo [rro ce Ha npocerrHy orreHy y [perxonHou o6pa:onamy 4o4ajy

Aea 6oAa 3a cryAeHre Haure rrKo,re, H ABaroAarHa 6o4a:a cryAeHTe xoja cy 3aBp111gnrr cry4zje
Ha cry4rljcKoM nporpauy KotrnjyrepcKr4 Ma[r14HcKr{ cucreMr{.

Crygeuruua Apyrux urKo,fla roju cy 3aBprxunr4 ocHoBHe cry4raje Hs o6racr[ Marrrr{HcKor

rrHlxerbepcrBa Ha rrpoceqHy orleHy ce ,qoAaie ieaan 6ol.

IIPEACEAABAJyhA
HACTABHO-CTPYI{HOT BEhA



BIICOKA TEXHIIqKA
6eorpag

6poj: 03-10/4

{aryn:03. 10. 2019.

IIIKOJTA CTPYKOBHTIX CTYAI{JA

Ha ocuoev q:r. 35 - 39. 3axorla o Br.icorolr o6pa:onamy'(,.C,ryxt6eulr r,racHux PC" 6p.8812017,
2712018. w2912018.) u uaua 33. Craryra Bucoxe rexHrrr{Ke rrKone cpyxoBHr4x cry4nja, HacrasHo-
crpyqHo eehe LUxo,re, Ha cerlHuur4 otp)KaHoj 03 10. 2019. roluue ycnojir,ro je

oAry Ky
o rr3MeHaMa r.r AorryHama flpanurHnKa o Mzrcrep crpyKoBHrrru cry4ujaua,

6poj 03-214 o;r 17. 03.2017. roruue

rl"rau 1.
rl:ras 16. llpanil,ruuKa o Macrep crpyKoBHuna crygujaua (y 4arsev reKcry: llpaan:rHvx) uema

CC I1 IJTACH:

,,PaHl IrLrcra I{aHnhAara calll4rbatsa ce Ha ocHoB)' !'cnexa \' [perxo.{Hou o6pa:oBarby LI Ha
ocHoBy o6,'Iacru H Bpcre o6pa:oeama. Kao ocHoBa 1'cnexa v3r.rMa ce npocer{Ha orleHa y nperxoAHoM
o6pa:onamy.

CryleHrul'ta r<ojH cl ocHoBHe crpyl(oBHe cryauje 3aBprrrunu y uaruoj [rKoJTr{ Ha flpocelrHy
olleHy y rlperxoAHont o6pa:onarby lonajy ce .qBa 6o4a, cry4eHrrMa xojn cy y ualroj urKonu 3aBprrrr4ng
cryguje ua crylu.icKoM nporpavy Kovnjrrepcxu Maurr.rHCKr4 cucreMr.l AoJajy ce ABa AoAarHa 6o4a, a
cryleHrnMa ,4pyfHx lxKona xojr.r c1' 3aBp[ILi-ftH ocHoBHe crpyKoBHe cryarle r.r: o6lacrr.r MauruHcKot
HHlr{e}bepcrBa Ha npoceqHy orreHy ,toaaje ce-jeaau 6o.1.

Y c:ryuajy Iicrot 6poja 6oAoea y nperxoAHorr,r o6pa:oBaFby, npeAHocl lpnnr.{KoM yrrgca rrMa
KaHArAa'f ito.ia je cryaaje 3aBprruo y npe4er.rleHoM poKy. xoju unaa nehu 6poj o6luu*.n"x crpyrrHr.ix
pa.qoBa, yueruha y crp-\'uFI L{M npo.jexrunta u aIeKBarHo paAHo acKycrBo, r{ To tro HaBeAeHoM
pe4oc,re4y."

LhaH 2.
tl:rau 17. flpanil,rHr{Ka MeFba ce H tJacH:
..flpe,runuHapHa paFrt -lHcra KaHrtl,rara o6.jae,n).je ee Ha or,racuoj talitu v HHTepHer

crpaHliul4 lllxo,re. KannnAa'ru ilvrajit rpaBo ,ca y poKy on 24 qaca oA 4aua o6janJ,bgBarLa ynon.
npr.rroBop pyr{oBoArouy,' UJxo:re. xoju o npuroBopy peuraBa y poKy ot24 qaca.

Konaqsa paHr nucra.je ocuou 3a yiluc rau4n,1ala.,.

H"rau 3.
Oaa o4,ryxa ce ilpr4Memyie o4 ;1aHa i(oHorrerna.

f
\

I_I PETCEAABAJ}'hA


