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I СПИСАК ОПШТИХ АКАТА АКАДЕМИЈЕ ШАБАЦ   

1. Статут Академије струковних студија Шабац (пречишћен текст бр. О1-02/2020 од 31.12.2020.) 
2. Стратегија обезбеђења квалитета за период 2021-2024 
3. Стратегија управљања ризицима за период 2022-2025 
4. Кодекс професионалне етике  
5. Правилник о обезбеђењу квалитета  
6. Правилник о условима и поступку за упис студената 
7. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине 
8. Правилник о студијама 
9. Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима  
10. Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије струковних студија Шабац 
11. Правилник о Студентском парламенту 
12. Правилник о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Шабац 

(и одлука Савета Академије о давању сагласности на Правилник)  
13. Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и 

сарадника 
14. Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 
15. Правилник о стручном усавршавању запослених 
16. Правилник о доношењу студијских програма 
17. Правилник о раду Академије струковних студија Шабац 
18. Процедуре о начину вођења евиденције о раду  
19. Упутство о процедурама за рад дужи од пуног рданог времена   
20. Одлука о распореду радног времена 
21. Правилник о платама запослених на Академији струковних студија Шабац 
22. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 
23. Правилник о поступку израде финансијског плана 
24. Правилник о организији буџетског рачуноводства у Академији струковних студија Шабац 
25. Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза 
26. Правилник о службеним путовањима запослених у Академији струковмних студија Шабац 
27. Правилник о изменама и допунама Правилника о службеним путовањима запослених 
28. Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и 

одлазак са рада 
29. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 
30. Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Акадмије и одсека 
31. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 
32. Правилник о коришћењу службених телефона и службених мобилних телефона у Академији 

струковних студија Шабац 
33. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију 
34. Правилник о канцеларијском и архивском пословању 
35. Правилник о интерном финансијском управљању и контроли 
36. Правилник о спречавању корупције на Академији струковних студија Шабац 
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37. Правилник о уџбеницима 
38. Правилник о издавачкој делатности 

39. Правилник о заштити података о личности 
40. Правилник о употреби печата и штамбиља  
41. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у  Високој школи струковних студија за 

васпитаче у Шапцу  
42. Пословник о раду Савета Академије 
43. Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије 
44. Пословник о раду Већа одсека Академије струковних студија Шабац 
 

II СПИСАК АКАТА KOJA СЕ ОДНОСЕ НА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТОЛУ  

1. Правилник о интерном финансијском управљању и контроли  

2. Стратегија управљања ризицима за период 2022-2025 

3. Одлука о успостављању финансијског управљања и контроле 

4. Решење о именовању радне групе за ФУК 

5. Решење о именовању руководиоца за ФУК 

6. Попис пословних процеса 

 

 

У ШАПЦУ, 08.02.2022.                                          

                                                                                                                             СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ 

                                                                            

 

 


