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l(Pi\[YJEBAItr
Ha ocnony rrJraHa 85. cras 9. Ia r{JraHa 55. 3arona o Br.{coKoM o6pa:oeamy (Cl. TJIacHI,IK
Peny6rurxe Cp6uje 6p.7612005, 10012007,9712008,4412010,9312012 v 8912013), qrlaHa 124"
craB 1. raqKa 19. Craryra BucoKe rexHrqKe rnKoJre crpyKoBHr4x cryAl{ja y Kparyjer{y, Hacranuo
Behe HaceAHlauz olpxaHoj 05.06. 2014. ro.4LIHe,.4oHocl{
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r{:iaH 1.
Osm\a llpanu:rurxou ypefyjy ce ycnoBLt, lr.a.ur4r r,r rocryraK )'ruca Ha Apyru crerleH
cryluja - cneuujaJrrzcrr4qKe crpyKoBHe cry4r.rje Ha BucoKoj rexuuuroj IrrKoJIIr crp)'KoBHI,Ix cryauja
y Kparyjenqy ( y AairbeM reKcry: lfkora), rpaBa rr o6aBe3e cryAeHara kr rtpaBnna cryguja.

Htrurt2.
ycMepeHe cy Ha ocnoco6JbaBalre crpfrHlrx KaApoBa
cryAr{je
Cneqraja:rucrrrrrKe crpyKoBHe
3a ycnenrnrzju crp1^rHlr r4:r^4krBkr4yurnLr paA h rr,rMcKu pa.4 y [pI4BpeAHIlM Ap)rIxrBIrMa,
ycraHoBaMa, jaeHult cryx6aua Ir ApyrI{M npaBHIrM nIruI,IMa.
HacraeHIa rrJraHoBu ]r [porpaMr.r cy raro Konrlr4rrlrpaHra ga o6lxnarajy najnonuja crpyrlHa
ca3Harr,a r43 orroBapajyhux o6:racrra roje cy npeAMer crygula z onaoryhanajy (f:rexcvr6utrurt
[pr4cry[ xeJbaMa cryreHara 3a npoyr{aBarLeM o4peleHzx o6lacru r{ AoAaTHLIM ycMepaBarLeM
ryreM u:6opuzx rpeAMera.
r{nas 3.
lfkola na cuequjalucrurrKr4M crpyKoBHr{u cry4Iajanaa (4pyru crerleH BucoKor o6pasoearra)
ocrnapyje creAehe cry4ujcre rporpaMe:
1. llH(fopruarluoHe rexno:roruje u crrcreMr.r (crpyrno 3BaILe: cuequja,rucra
crpyKoBHrr r.ru$ opuaru.rap),
2. Ynpanmarre .4prycxuna cao6pahajerur (crpy*ro 3Barre: cueqnja-nncra crpyKoBHlr
r.{Hxer6ep cao6pahaj a),

3. tr4nxerrepcKa eroloruja (crpyruno 3Barre: cuequja,rucra crpyKoBHI{ }rHxelrep
lraruuucrna).

lflxola Moxe, y

cKnaAy ca 3axouoM, aKpe.ulrroBarrr r.r .qpyre cry.uujcre rporpaMe uluvu
oAycrarr{ oA seh aKpe.{r,rroBal:zxy crna4y ca norpe6aua.

II YCJIOBI4 3A YIII,IC
r{ran 4.
Ha cryaujcKe rporpaMe ynrcyje ce Spoj cryAeHara y cKnary ca ycnoBlrMa arpeguraquje u
AO3BOne 3a paA.

r{nan 5.

Ha cnequjarlrcrur{Ke crpyKoBHe cry4uje Moxe ce ynplcarv rulqe xoje Je creKno

BI,IcoKo

o6pasoearre Ha ocHoBHIrM crpyKoBHI{M I,Ilt4 ocHoBHLIM aKaAeMcKI,IM cry.uujaua.
Ha cuequja,rllcrllqKe crpyKoBHe cryauje Moty ce yrII4carLI u nut\a xoja cy 3aBprrrana cryAlrje
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по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је
та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са
Законом.
III КОНКУРС ЗА УПИС
Члан 6.
Упис на специјалистичке струковне студије врши се на основу конкурса који
расписује директор Школе, најкасније два месеца пре почетка зимског семестра.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и интернет страници Школе.
Члан 7.
Конкурс садржи податке о: условима уписа, броју студената који се могу уписати на
одређени студијски програм, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, поступак
спровођења конкурса, потребна документа и друге податке.
Члан 8.
Конкурс за упис кандидата на специјалистичке студије спроводи комисија од три
члана коју именује директор Школе на предлог Наставног већа.
Председник комисије је помоћник директора Школе.
Члан 9.
Кандидати који учествују на конкурсу за упис на специјалистичке струковне студије,
подносе Студентској служби следећа документа:
- пријаву (на прописаном обрасцу Школе),
- кратку радну биографију (CV),
- фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз
подношење оригиналне исправе на увид;
- потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома),
- доказ о уплати трошкова конкурса,
- и друге доказе прописане конкурсом.
Члан 10.
Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према
општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и
друге критеријуме за рангирање кандидата (адекватно радно искуство, учешће на стручним
пројектима, изуми, патенти, изуми и сл.).
Прелиминарна ранг листа за упис на специјалистичке струковне студије, за сваки
акредитовани студијски програм посебно, сачињава се према оствареној просечној оцени у
току основних студија.
У случају да два или више кандидата имају исту просечну оцену предност има
кандидат који има адекватније радно искуство, објављене радове, учешће на стручним
пројектима, регистроване патенте и изуме.
Члан 11.
Прелиминарне ранг листе кандидата за упис на специјалистичке струковне студије,
по студијским програмима, објављују се на огласној табли и интернет страници Школе.
Заинтересовани кандидати имају право жалбе на поступак рангирања.
Жалба се подноси директору школе у року од три дана од дана објављивања ранг
листи.
На приговор из става 1 овог члана директор је дужан да донесе решење у року од 24
сата.
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Кандидат који је незадовољан решењем директора има право да у следећем року од
24 сата поднесе жалбу Савету Школе.
Савет Школе је дужан да у року од два дана од пријема жалбе одлучи о истој.
Члан 12.
На основу коначних ранг листи врши се упис примљених кандидата на одговарајуће
студијске програме.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената,
сходно члану 4. овог Правилника.
Члан 13.
Страни држављани могу се уписати на специјалистичке студије под истим условима
као и домаћи држављани сходно Закону.
Члан 14.
Уколико се за упис на специјалистичке струковне студије пријави мањи број
кандидата од броја одобреног за упис, Школа може прихватити пријаву кандидата који
испуњава услове за упис до почетка наставе у зимском семестру.
Члан 15.
Право на упис имају и кандидати који су започели специјалистичке студије на другој
високошколској установи, а испуњавају критеријуме и услове уписа из овог Правилника.
Лица из става 1. овог члана имају право на признавање еквивалентних испита
положених на другој високошколској установи у складу са наставним планом и програмом
специјалистичких струковних студија.
Члан 16.
Уписни рок почиње по објављивању коначне ранг листе и траје 10 календарских дана.
Члан 17.
Кандидати који су стекли право уписа на специјалистичке струковне студије подносе
Студентској служби следећа документа:
- извод из матичне књиге рођених,
- оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;
- два попуњена ШВ обрасца,
- попуњен анкетни лист (начелно опредељење о изборним предметима, ужем
стручном интересовању и усмеравању)
- две слике формата 3,5 х 4,5 cm
- доказ о уплати школарине.
Члан 18.
Статус студента специјалистичких струковних студија стиче се уписом, а престаје
завршетком студија, исписом, када студент не заврши студије до истека рока прописаног
Законом.
Члан 19.
Студенти специјалистичких струковних студија уписују се у статусу
самофинансирајућих студената.
Висину школарине за специјалистичке струковне студије утврђује Савет школе на
предлог Наставног већа.
Висина школарине за студенте стране држављане утврђује се одлуком Савета Школе.

3
IV ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА
Члан 20.
Специјалистичке струковне студије трају једну годину, односно два семестра.
У току специјалистичких струковних студија студент може остварити број ЕСПБ
бодова у складу са Законом и условима акредитације.
Члан 21.
Специјалистичке струковне студије реализују се кроз обавезне и изборне предмете.
Настава на специјалистичким струковним студијама се организује као: редовна,
консултативна, практична и менторска.
Начин остваривања предиспитних обавеза и стицања ЕСПБ бодова утврђени су
наставним планом и акредитацијом Школе.
Члан 22.
У току студија, студент може прећи са једног студијског програма на други, уз
преношење ЕСПБ бодова из предмета који су обухваћени студијским програмом на који
студент прелази. Одлуку којом се одобрава захтев за промену студијског програма доноси
директор Школе на предлог Комисије за признавање испита.
Члан 23.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, односно по
испуњавању предиспитних обавеза.
Испит је јединствен и полаже се писмено, усмено, или практично у складу са
наставним планом и програмом и условима акредитације.
V ЗАВРШНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
Члан 24.
Завршни специјалистички рад на специјалистичким струковним студијама је резултат
самосталног стручног рада студента.
Завршним специјалистичким радом студент доказује:
- да поседује специјалистичка примењена знања из одабране области,
- да је способан да самостално и стваралачки примењује стечена знања у току
студија за одређену ужу област из струке,
- да ослонцем на своја стручна знања и стручну литературу успешно даје одговоре
на постављена питања,
- да је способан за примену нових поступака и метода за оптимизацију и
одлучивање.
Члан 25.
Студент стиче право да пријави завршни специјалистички рад током другог семестра,
а на основу избора теме и договора са ментором
Пријава завршног специјалистичкограда треба да садржи:
- предлог наслова завршног рада,
- образложење теме са наведеним циљем, планом и методологијом истраживања,
- предлог чланова комисије за оцену.
Теме за завршне специјалистичке радове усваја Наставно веће.
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Члан 26.
Одбрана завршног специјалистичког рада може бити реализована у року од два до
шест месеци од дана пријављивања теме.
Завршни специјалистички рад у три примерка студент предаје студентској служби.
Члан 27.
Комисију за одбрану завршног специјалистичког рада чине председник комисије, који
је по правилу руководилац одсека коме припада студијски програм, ментор и члан кога
именује руководилац одсека, а који предаје предмете на којима се обрађују области повезане
са темом рада.
Члан 28.
Одбрана завршног специјалистичког рада је јавна и обавља се у просторијама Школе.
Дан, час и место јавне одбране рада објављује се на огласној табли и интернет
страници Школе.
Члан 29.
Диплома о стеченом високом образовању и стручном називу специјалисте, уручује се, по
правилу, једанпут годишње.
Поред дипломе студенту се издаје и додатак дипломи, у складу са Законом.
До додељивања дипломе и додатака дипломи, издаје се уверење о завршеним
специјалистичким струковним студијама.
Члан 30.
Начин и поступак пријаве и одбране завршног специјалистичког рада утврђени су
Правилником о завршном специјалистичком раду.
VI РУКОВОЂЕЊЕ СТУДИЈАМА

су:

Члан 31.
Надлежни органи за руковођење и спровођење специјалистичких струковних студија
-

Наставно веће,
директор Школе,
руководилац одсека.

Члан 32.
Наставно веће на основу Закона, Статута и овог Правилника обавља следеће послове:
предлаже чланове Комисијe за спровођење конкурса за упис на
специјалистичке струковне студије,
разматра извештај о упису студената на специјалистичке струковне студије,
одобрава теме и одрeђује ментора за израду завршног специјалистичког рада,
обавља остале послове у својој надлежности и друге послове које се тичу
организације и реализације специјалистичких струковних студија.
Члан 33.
Директор Школе на основу Закона, Статута и овог Правилника обавља следеће
послове:
расписује конкурс за упис на специјалистичке струковне студије,
именује комисију за спровођење конкурса за упис студената,
припрема материјал за Наставно веће,
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kr3pabyje- npeAnore rlpaBrrnHlrKa H Apyrrzx rponr4ca o crequjarucrr4qxr.rM
crpyroBHr{u cry.4zj au a,
peuana lro.x6e cryAeHara,
o6aeJl,a ocra:re [ocnoBe us cnoje Ha.qnexHocrrr u Apyre rrocrroBe xoju ce o.4Hoce Ha
opraHr43au \qy il p euwrs aquj y cnequj anracrr4rrKr{x crpyKoBHrrx cry4uj a.
Hl,art34.
Pyrono4z:rau oAceKa Ha ocHoBy Craryra lr oBor llpanrannura o6aeJba clelehe [ocJroBe:
KoopApIHI4pa pa.4 HacraBHHKa Ha cnequja;rucrrrrrKr4M crpyKoBHrawr cry4ujaua,
oBepaBa KoHar{Hy nrrcry us6opuux [peAMera,
pa3Marpaupzjaey3aBprrrHorcuequja,rracrr4r{KorpaAa,
SopMr.rpa xorrucujy u oprauusyje o46paHy 3aBprxHor cneqrEja-rracrlrqKor pa.{a,
o6aBl:oa Lr Apyre rIocJIoBe xojra ce ornoce Ha opraHr.r:aqujy u pearu:aqujy
cnequja-nucrr.rr{Kr.rx crpyKoBHrrx cryguja }r o roMe o6aeemrasa Ar{peKTopa lflxo:re.

VII3ABPIIIHE OAPEABE
9nau 35.
llzrarra xoja eBeHryanHo HLIcy o61r<nahena olrrrrr.{M aKTaMa
llpanzruuKoM perxaBajy pyxonoAr,rnaq oAceKa, ArrpeKrop rz Hacranuo eehe.

Llkole v

oBr.rM

r{:ran 36.

Cea ocrara rrvrram,a xoja ce rr4rry pelrurra cry4uja, ilpaBa ra o6aeesa cryAeHara,
nperurcnlrrrrrx o6anes4 npaBlIna npoBepe 3HarLa la oqerbr.rBarbavr ocraJra rrr.rrarba ypebyjy ce olrrrraM
aKrr4Ma TTIxone.

[4ueHe

I4 AorryHe

Htrurt37.
onor Ilpanr.rJrHr,rra Bprrre ce flpeMa rrocryrrKy 3a rLeroBo AoHorrrerbe.
9nau 38.

Crynarreu

Ha cuary oBor flpanumruxa upecraje Aa Baxrr flpanulHux o

cneqzjzurncrr{qKl4M crpyKoBHr.ru cry4r,rjarraa, 6poj 01/150 ot 14.06.2010. ro4raue, Kao r.r ogpeg6e
vrlaHa 40. crae 3,4. u 5. llpananHlrKa o rrpaBrrnrrMa cry2:zpa:,+,a, 6poj 0l-446/3 oa 11.07.2011.

folr,rHe.

9nan 39.
Onaj llpanr,rJrHrrK cryrra Ha cHary HapeAHor AaHa oA 4aua o6janJbrrBaruana ornauroj
Bucore rexHr{rrKe rrrKorre crpyroBHr.rx cryauja y Kparyjenqy.

BIICOKA TEXHI,IqKA TIIKOJIA
crpyKoBHrrx crygnja, Kparyjenaq
Epoj:01- 54912
Kparyjerarr, 05.06.20 i 4. ro4lrue

ra6tu

