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На основу члана 55 став 1, члана 81 став 1 и члана 87 став 10 Закона о високом образовању (“Сл. 

гласник РС”, бр. 76/05, 100/2007 – аутентично тумачење и 97/2008, 54/2009, 32/2013. и 75/2014.) и 

члана 147, став 4 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће 

Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници одржаној 14. 5. 2015. године 

године донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА 

О ПРАВИЛИМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

Члан 1  

 

У Правилнику о правилима основних струковних и специјалистичких струковних студија број 328-1/2 

од 25.5.2010. године, број 522-1/8-1 од 24.8.2010. године и број 933/5 од  26.12.2014. године члан 7 

мења се и гласе: 

Организација образовног рада и извршење плана реализације наставе остварује се током школске 

године, која по правилу почиње 1. октобра, а завршава 30. септембра следеће године.   

Годишњи план реализације наставе заснива се на радном оптерећењу студента од 40 сати недељно, 

у шта се урачунава настава, практичне вежбе, пракса, семинари и други облици наставе, као и време 

које је током године студенту потребно за обављање предиспитних обавеза, самосталног рада, 

добровољног рада, припрему и полагање испита, израду завршног рада и других видова 

ангажовања.  

Оптерећење студента је равномерно током целе године. 

Школска година по правилу има 45 радних недеља, од чега 30 наставних недеља (15 радних недеља 

у јесењем и 15 радних недеља у пролећном семестру) и 15 недеља унутар којих је време потребно за 

консултације, припрему испита и испите.  

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

већи од 900 часова.  

Изузетно, укупан број часова активне наставе може бити већи од 900 часова када је студијским 

програмом предвиђен повећан број часова практичне наставе. 

 

Настава се реализује у два семестра: јесењем и пролећном. Семестар траје 15 недеља. 

 

Настава се може организовати и у блоковима у укупном трајању од 30 недеља.  

 

Настава се може организовати и у краћем времену - у турнусима и на други начин: консултативна 

настава и сл., што се ближе уређује општим актом.  

Блок настава се организује на захтев студената, уз надокнаду трошкова, према распореду који 

утврђује Наставно веће. Блок наставу похађају студенти који су запослени о чему достављају потврду 

послодавца.  

На писани захтев студената који заостају у савлађивању наставног програма школа може 

организовати консултативну и практичну наставу /додатна/ ван редовних термина, уз надокнаду 

трошкова. 

Директор предлаже календар наставе, а Наставно веће га утврђује пре почетка школске године. 
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Члан 2 

 

У члану 29. мења се став 13 и гласи: 

Студент може оверити семестар без два потписа наставника о испуњености обавеза из највише два 

наставна предмета а уз надокнаду трошкова. 

 

Члан 3 

У члану 37 после става 8 додаје се нови став 9 који гласи: 

Студент чије се студије финансирају из буџета и који у текућој школској години не положи испит из 

предмета који је уписао, дужан је да у наредној школској години упише исти предмет уколико је то 

обавезни предмет, или да се определи и упише други ако је то изборни предмет (пренос ЕСПБ 

бодова) и да уплати део школарине који је прописан за уписани предмет према ЕСПБ боду. 

Досадашњи став 8 постаје став 9.  

 

 

Члан 4 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту школе. 

                                              

 

Број: 299/5-4 

Датум: 14.5.2015. године 

Ш а б а ц 
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На основу члана 55 став 1, члана 81 став 1 и члана 87 став 10 Закона о високом образовању (“Сл. 

гласник РС”, бр. 76/05, 100/2007 – аутентично тумачење и 97/200854/2009, 32/2013. и 75/2014.) и 

члана 147, став 4 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће 

Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници одржаној 26. 12. 2014. године 

године донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА 

О ПРАВИЛИМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

Члан 1  

 

У Правилнику о правилима основних струковних и специјалистичких струковних студија број 328-1/2 

од 25.5.2010. године и број 522-1/8-1 од 24.8.2010. године у члану 37 мењају се ставови 3. и 4. и 

гласе: 

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се 

оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је остало мање од 60 ЕСПБ по истеку редовног рока за 

завршетак студија и то најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. 

Студент који сам финансира своје студирање мора да упише број предмета који обезбеђују најмање 

61% укупног броја бодова, односно најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског 

програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова, а школарину плаћа према уписаним ЕСПБ бодовима. 

 

Члан 2 

 

Члан 45 мења се и гласи:  

"Студенту који је положио испит на другој високошколској установи, исти се признаје ако предмет из 

ког је испит положен по свом садржају, обиму и броју бодова одговара предмету који је студент 

уписао, ако актима Школе није другачије одређено (нпр. дошколовање и сл.) 

Признавање испита врши се на лични захтев студента. 

Признавање испита са других високошколских установа и пренос ЕСПБ бодова врши се према 

процедури утврђеној Правилником о мобилности студената и преносу ЕСПБ бодова, ако општим 

актом није друкчије утврђено." 

 

Члан 3 

У члану 51 мења се став 2 гласи: 

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

продужити рок за завршетак студија за један семестар/годину." 

 

 

Члан 4 

У члану 67 став 1 мења се и гласи: 
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"Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до ступања на снагу Закона о 

високом образовању могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима 

и правилима студија, најкасније до краја школске 2015/2016. године под условом да су одслушали 

сву наставу." 

 

Члан 5 

У члану 67а додаје се нови став 2 који гласи:  

"Студент може да се у наредној школској години финансира из буџета ако у школској 2014/2015. 

години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се 

студије финансирају из буџета, у складу са законом." 

Досадашњи ставови 2,3.и4. постају ставови 3,4. и 5. 

 

Члан 6 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

                                              

 

Број: 933/5 

Датум: 26.12.2014. године 

Ш а б а ц 
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На основу члана 55 став 1, члана 81 став 1 и члана 87 став 10 Закона о високом образовању (“Сл. 

гласник РС”, бр. 76/05, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008. и 44/2010.), Наставно веће Високе 

школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници одржаној  24. 8. 2010. године донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама 

ПРАВИЛНИКА 

О ПРАВИЛИМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

Члан 1 

 

У Правилнику о правилима основних струковних и специјалистичких струковних студија број 

328-1/2 од 25.5.2010. године, члан 31 мења се и гласи: 

 

"Студент који у текућој шолаској у оквиру уписаног студијског програма, по положеним 

испитима, стекне 60 ЕСПБ бодова, има првао да се у наредној школској години финансира из буџета 

ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.  

Рангирање студената из става 1 овог члана обухвата студенте уписане исте школске године на 

одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог 

успеха у савлађивању студијског програма. 

Критеријум за рангирање студената је просечна оцена остварена у претходној години студија, 

на основу положених испита и оставрених ЕСПБ закључно са испитном роком - октобар II. 

Ако два или више студената остваре исту просечну оцену, предност у рангирању има студент 

који је пре остварио потребан број бодова.  

Студент који не оствари право из става 1 овог члана у наредној школској години наставља 

студије у статусу студента који се сам финансира. 

Одлуку о броју студената у другој и трећој години студија који се финансирају из буџета 

доноси Наставно веће, а овај број се може повећати за највише 20% у односу на претходну годину." 

 

Члан 2 

 

После члана 67 додаје се нови члан 67а који гласи: 

"Изузетно од одредаба члана 31. овог Правилника, студент може да се у наредној школској 

години финансира из буџета ако у школској 2009/2010, односно 2010/2011. години оствари најмање 

48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, 

у складу са овим Правилником. 

Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте школске године 

на одређени студијски програм, а врши се на начин и по поступку утврђеним чланом 31. Предност у 

рангирању имају студенти са више ЕСПБ бодова. 

Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007, односно 2007/2008. 

године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног 

трајања студија, а студенти уписани у прву годину основних студија школске 2008/2009, односно 
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2009/2010. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже шест месеци по истеку 

редовног трајања студија. 

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

студије у статусу студента који се сам финансира. 

Студенти из става 3 похађају наставу и полажу испите на начин који је уређен овим 

Правилником и Правилником о полагању и оцењивању на испиту."  

Члан 3 

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

 

Број: 522-1/8-1 

Дана: 24.8.2010. 

Ш а б а ц 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


