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1. Рад органа управљања и руковођења 

 
1.1. Савет Високе економске школе струковних студија 

 
Школа је после добијене акредитације добила све потребне документе за рад 

високошколске институције: 
 
- Позитивну акредитацију студијских програма; 
- Дозволу за рад сходно Закону о високом образовању; 
- Уписну квоту по студијским програмима; 
- Ново име: Висока економска школа струковних студија. 
 
Као институција високог образовања на основу Закона о високом образовању 

обавеза је Школе да конституише органе управљања, стручне органе, студентски 
парламент и орган пословођења у законском року. 

У вези са конституисањем органа управљања Управно одбор Више школе (у 
старом сазиву) донео је одлуку о поступку спровођења избора чланова Савета из ре-
дова представника установе (Већа, Радне заједнице, представника студената, чл. 52 
ЗВО) користећи процедуру за утврђивање структуре Савета из Статута Високе шко-
ле: 

 
- 9 чланова из редова наставника и сарадника; 
- 2 члана из редова радника Школе; 
- 3 члана из редова Студентског парламента; 
- 3 члана из редова Оснивача Школе. 
 
Користећи одредбе Закона и Статута Школе извршен је избор чланова, а тако-

ђе је послат благовремени захтев Министарству просвете за делегирање три члана из 
редова Оснивача. Како је Министарство делегирало три члана из редов Оснивача, 
Школа је спровела процедуру конституисање Савета који функционише у пуном 
саставу. 
 

1.1.1. Активности и седнице Савета Високе економске школе 
струковних студија у 2012/2013. школској години 

 
Конкретна проблематика која је разматрана на појединим седницама 

Савета: 
 

16.10.2012: Доношење Одлуке о продаји половног путничког аутомобила. 
Доношење Одлуке о именовању комисије за продају аутомобила. 
Доношење Одлуке о набавци - куповини једног аутомобила за 
потребе Школе.  

21.12.2012: Доношење Одлуке о формирању пописних комисија за попис 
имовине и обавеза на дан 31.12.2012. год.  

12.01.2013: Доношење Одлуке о усвајању извештаја пописних комисија 
27.02.2013: Доношење Одлуке о усвајању завршног рачуна Школе за 30.12.2012.  

год. Доношење Одлуке о куповини поклона за пословне пријатеље 
Школе а у циљу промоције Школе. 
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17.05.2013: Доношење Одлуке о конституисању новог Савета школе. Доношење 
Одлуке о именовању комисије за верификацију мандата члановима 
Савета. Доношење Одлуке о избору председника и заменика Савета 
школе. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута и 
систематизације Школе. 

18.06.2013: Доношење Одлуке о  верификовању мандата чланова Савета Школе 
бираних од стране Владе Републике Србије. Доношење Одлуке о 
имановању верификационе комисије за верификовање мандата 
члановима Савета које је бирала Влада Републике Србије. 

02.07.2013: Доношење Одлуке о расписивању интерног конкурса за избор 
директора Школе. Доношење Одлуке о именовању комисије за 
спровођење поступка интерног конкурса за избор директора Школе.  

12.07.2013: Доношење Одлуке о именовању изборне комисије за избор 
директора Школе. Доношење Одлуке о избору директора Школе. 

28.09.2013: Доношење Одлуке о расписивању интерног конкурса за два 
помоћника директора Школе. Доношење Одлуке о именовању 
комисије за спровођење интерног конкурса. Доношење Одлуке о 
учешћу Школе на сајму књига у Београду.  

 
 
Конкретна проблематика која ће се разматрати на седницама Савета у 

2013/14. школској години: 
 

- Активности око  ибора два помоћника деректора Школе. 
- Прихватање сарадње на промоцији школе у медијима са компанијом 

''Тотал медија'' Београд. 
- Именовање пописних комисија за попис имовине и обавеза на дан 

31.12. 2013. године. 
- Утврђивање анализе рада директора Школе. 
- Подела активности око промоције Школе.  
- Активности око  куповине и штамања информатора за 2014/15. 

годину. 
- Усвајање завршног рачуна за 2013. годину. 
- Усвајање правилника о јавним набавкама. 
- Доношење одлуке о учешћу Школе на сајмовима образовања и 

запошњавања у Србији. 
- Активности око акредитације одењења ван седишта Школе у 

Крагујевцу. 
- Одлучивање о  акредитацији новог студијског програма у седишту 

Школе. 
 

1.2. Наставно веће Школе 
 
Наставно веће Школе чине наставници и сарадници у сталном радном односу, 

хонорарни наставници, руководиоци. 
У раду Већа Школе учествују и представници студената чије је учешће у ор-

ганима управљања и руковођења у будућем раду Школе према Закону о високом 
образовању обезбеђено кроз функцију студентског парламената. 

Према Статуту школе Веће школе има следеће сталне комисије: наставна, ка-
дровска, комисија за материјално-финансијска питања, за практичну наставу и реа-
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лизацију стручне праксе у предузећима, комисија за молбе и жалбе студената, Коми-
сија за стандардизацију наставног процеса, Комисија за самовредновање и квалитет, 
Комисија за послове акредитације специјалистичких студија, Комисија за усклађива-
ње стечених назива. 

 
1.2.1. Закључци и одлуке са седница Већа које су одржане до краја на-

ставне 2012/13. године 
 
1. Избори у сва звања извршили су се према одредбама Закона о Високој 

школи и Статута Високе школе а у циљу рационализације образовног 
процеса и у складу са нормом часова према Закону о високом образо-
вању. Избор се вршио за област сродних предмета сходно норми на-
ставника и сарадника. С обзиром на трансформацију школе у Високу 
школу струковних студија Наставно веће се бавило проблематиком 
ангажовања наставника и сарадника на предметима из плана тргоди-
шњих студија ради комплетирања кадровског састава према Закону о 
високом образовању и стандардима који се морају испунити у проце-
су акредитације. Извршена је неопходна допуна реферата наставника 
и сарадника за уже научне области према Закону о високом образова-
њу, посебно наставника и сарадника који су имали избор у звање на 
Вишој економској школи; 

 
2. Задужили су се руководиоци студијских програма и студентска слу-

жба да благовремено израде распоред часова наставе и вежби за целу 
школску 2012/13. годину. 

 
a. У вези са почетком наставе тачно утврдити број обавезних часова 

предавања и вежби на основу критеријума из Закона о високом 
образовању и Статута Школе да је норма часова наставника 180 
часова годишње и асистента 360 часова годишње; 

b. Направити анализу уписа по студијским програмима на струков-
ним студијама у светлу испуњавања услова из дозволе за рад; 

 
a. Сходно својим овлашћењима Наставно веће Школе је извршило 

систематско праћење спровођења плана рада према документаци-
ји, праћење и анализу радних активности, као и усвајање плана 
рада за 2012/13 годину; 

 
3. На основу захтева представника Студентског парламента школе, 

Наставно веће школе је разматрало и донело одлуку о одобравању 
ванредног испитног рока на захтев студената;  

 
4.  На основу одредаба Закона о Високом образовању Школа је обавезна 

да усклади раније издате дипломе и стечена академска звања и друге 
стручне називе и звања са Законом о високом образовању. Наставно 
веће је усвојило одлуку о усклађивању стечених академских и других 
стручних назива и звања  са Законом о високом образовању; 
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5.  Наставно веће школе је донело одлуку о штампању информатора и 
других публикација Школе, а у циљу промовисања Школе. Такође, 
Веће је донело одлуку о формирању радних група и просторним 
одредницама група које ће вршити промоцију; 

 
6. Поштујући одредбе Закона о високом образовању (Службени гласник 

РС бр. 76/05 од 02.09.2005. године) Наставно веће je разматрало 
завршни рачун Школе и дало предлога на даље усвајање Савету 
школе; 

 
7. Наставно веће школе је на основу својих овлашћења именовало 

Комисију чији је задатак да утврди начин и услове полагања испита; 
 

8. Наставно веће на основу својих компетенција а у складу са Законом о 
високом образовању и на основу Статута школе дало је предлог 
Савету школе за расписивање конкурса за избор директора Школе. У 
складу са тим на наредној седници Наставног већа дат је предлог 
Савету школе за избор директора Школе; 

 
9. Наставно веће је донело одлуку о висини школарине на 

специјалистичким  студијама које се организују као саставни део 
наставног процеса Школе. 

 
 

1.2.2. Конкретна проблематика која ће се разматрати на наставном већу 
у 2013/14. школској години 

 
1. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор у звања наставни-

ка, сарадника у настави, асистената у сталном и допунском радном 
односу према структури потреба за школску 2012/2013 школску годи-
ну; 

2.  Формирање комисије по расписаним конкурсима за избор у звања, 
као и доношење одлуке о ангажовању и поверавању наставе за школ-
ску 2012/2013. годину; 

3. Систематско праћење спровођења плана рада према документацији, 
праћење и анализа радних активности; 

4. Разматрање и доношење одлуке о одобравању ванредног н испитног 
рока на захтев студената Школе; 

5. Давање предлога за избор два помоћника директора Школе; 
6. Доношење одлуке о утврђивању ценовника коштања услуга према 

студентима; 
7. Разматрање одлуке о штампању информатора и других публикација 

Школе, а у циљу промовисања Школе, као и покретање иницијативе 
за упис студената за 2014/15 годину; 

8. Усвојање одлуке о усклађивању стечених академских и других 
стручних назива и звања  са Законом о високом образовању; 

9. Разматрање завршног рачуна Школе и давање предлога на даље 
усвајање Савету школе; 
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10. Наставно веће на основу својих компетенција даје предлог за Савету 
школе да се учествује на свим сајмовима образовања и запошљавања 
у окружењу; 

11. Наставно веће на основу својих компетенција даје предлог за избор 
шефова катедри за основне и специјалистичке студије према 
обавезама Закона о високом образовању; 

12. Доношење одлуке о избору чланова савета из редова наставног 
особља; 

13. Покретање иницијативе и разматрање могућности за акредитацију 
једног одељења ван седишта Школе 

14. Покретање иницијативе и разматрање могућности за акредитацију 
једног новог студијског програма у седишту школе. 
 

 
 

1.3. Комисије Већа Школе 
 

Задатак комисија Већа Школе састојао би се у припремању предлога Већу по 
питањима које је Веће упутило на претходно разматрање, као и по питањима која би 
Комисија самостално ставила на дневни ред, уочавајући значај таквих питања за рад 
Школе. Закључци Комисија имали би карактер предлога Већу тако да би они добија-
ли обавезни карактер тек пошто их Веће усвоји, односно у одређеним случајевима 
зависно од питања која се решавају пошто их усвоји или потврди Савет. Изузетак од 
овог правила представљале би одлуке Комисије за молбе и жалбе, обзиром да је ова 
Комисија од Већа овлашћена да у име Већа решава у првом степену све молбе и жал-
бе студената и грађана из домена студирања, а у оквиру начелних ставова Већа. По 
питању из области рада Комисије за молбе и жалбе, Веће ће решавати тек у другом 
степену, уколико постоји жалба на одлуку Комисије. 

 
1.3.1. Већа година 

 
У раду Већа прве године учествоваће сви наставници који предају на првој 

години и представници студената. Веће у главном разматра актуелна наставно-орга-
низациона питања, питања радне дисциплине студената и уредног похађања наставе, 
одлуке о предиспитним обавезама студената као и о проблему евиденције студената 
о похађању наставе и оверавању семестра. 

Веће је такође узима у разматрање питање извршавања предиспитних обаве-
за, посете студената предузећима, анализира стање уџбеника и проблема координа-
ције рада Већа са Комисијама за редовну наставу и испите. 
 


