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На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019. и 6/2020.-др.закон) и члана 98 Статута Академије струковних студија 
Шабац, пречишћен текст број: 01-02/2020 од 31.12.2020. године, Наставно-стручно веће 
Академије струковних студија Шабац, на седници одржаној  29.06.2021. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

1. Студијски програм 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се садржај и структура студијских програма, начин и поступак 
њиховог доношења као и друга питања од значаја за студијски програм. 

Члан 2. 

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са 
оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за 
стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. 

Академија остварује студијске програме струковних студија за стицање високог образовања.   

Академија у складу са дозволом за рад, реализује акредитоване студијске програме струковних 
студија, који оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у 
радни процес. 

Студијски програми се остварују у оквиру образовно-научних поља: 
- друштвено-хуманистичке науке, 
- техничко-технолошке науке и 
- медицинске науке. 

Члан 3. 

Садржај студијског програма утврђен је Законом о високом  образовању (у даљем тексту: 
Закон) и Статутом Академије струковних студија Шабац (у даљем тексту: Статут), а структура 
Правилником о стандардима за акредитацију студијских програма које је донео Национални 
савет за високо образовање (у даљем тексту: Национални савет). 

Студијским програмом утврђује се: 

- назив и циљеви студијског програма, 

- врста студија и исход процеса учења, 

- стручни, академски, односно научни назив, 

- услови за упис на студијски програм, 

- листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем, 

- начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија, 

- бодовна вредност сваког премета, исказана у складу са европским системом преноса 
бодова (у даљем тексту: ЕСПБ), 

- бодовна вредност завршног рада на основним, специјалистичким и мастер струковних 
студијама у ЕСПБ, 
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- предуслови за упис појединих предмета или групе предмета, 

- начин избора предмета из других студијских програма, 

- услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија, 

- друга питања од значаја за извођење студијских програма. 

Поред утврђеног садржаја и структуре из става 2. овог члана студијски програм обавезно 
садржи и опис сваког предмета студијског програма, који обухвата: 

- назив и тип предмета, 

- годину и семестар студија, 

- број ЕСПБ, 

- име наставника, 

- циљ и очекивани исход, знања и компетенције, 

- предуслове за похађање предмета, 

- садржај предмета, 

- препоручену литературу, 

- методе извођење наставе,  

- начин и провере знања и оцењивања и 

- друге податке. 

 

2. Поступак доношења студијског програма 

Члан 4. 

Одлуку о усвајању нових и изменама постојећи студијских програма доноси Наставно-стручно 
веће Академије. 

Веће Одсека утврђује предлог студијских програма свих степена студија. 

Члан 5. 

Предлог, односно иницијативу за доношење студијског програма даје катедра а поред 
катедре/и, предлог могу дати Наставно-стручно веће Одсека и Наставно-стручно веће 
Академије. 

Уколико је катедра поднела предлог за доношење студијског програма, Наставно-стручно веће 
одсека даје мишљење о предлогу катедре. 

Помоћник председника за наставу и акредитацију разматра предлоге одсека и катедри и даје 
сагласност за акредитацију нових и гашење постојећих студијских програма на Академији. 

Наставно-стручно веће Академије, на образложени предлог одсека и сагласности помоћника 
председника за наставу и акредитацију доноси одлуку о покретању поступка за оснивање 
новог студијског програма. 

Члан 6. 

У поступку припреме елабората за акредитацију студијског програма, председник Академије, 
може да образује тим који ће сачинити елаборат новог студијског програма. 
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Тим по правулу чине: један члан задужен за израду електронског обрасца у циљу оптимизације 
оптерећења наставника; два до три члана задужена за израду елебората и пратећих прилога из 
реда наставника компетентних за студијски програм, секретар и руководилац Одсека са ког се 
предлаже студијски програм.  

Помоћник председника академије за наставу и акредитацију руководи тимом и припремом 
елабората за акредитацију студијског програма. 

Студијски програми су заједнички и идентични за све одсеке Академије на којима се изводе. 

Ради утврђивања чињеница од значаја за израду елабората тим је обавезан да затражи  
мишљење надлежне катедре у вези са појединим предметима студијског програма. 

Члан 7. 

Веће Одсека разматра и усваја елаборат за акредитацију студијског програма и доноси одлуку 
којом се утврђује предлог студијског програма.  

Одлука из става 1 се доставља Наставно-стручном већу Академије на одлучивање а уз одлуку 
се прилажу следећа документа: 

- сагласност Наставно-стручног већа свих одсека на којима се студијски програм 
реализује; 

- елаборат са документацијом која се подноси за акредитацију студијског програма; 

- доказе о испуњености услова за извођење студијског програма у складу са 
Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма. 

Документа из става 1 и 2 овог члана Одсек доставља у штампаној и у електронској форми. 

Члан 8. 

Наставно-стручно веће Академије проверава да ли је достављена документација потпуна и да 
ли садржи све потребне податке за доношење одлуке. 

У случају да је документација непотпуна, Наставно-стручно веће Академије налаже Наставно-
стручном већу одсека да комплетира документацију у року од пет дана. 

Одлука Наставно-стручног већа Академије о усвајању студијског програма је коначна. 

Одлука Наставно-стручног већа Академије се доставља Одсеку у року од седам дана од 
доношења одлуке. 

Члан 9. 

Академија (односно Одсек) дужан је да поднесе захтев за акредитацију донетог студијског 
програма сагласно Закону. 

 

3. Измене и допуне студијског програма 

Члан 10. 

Измене и допуне одобреног, односно акредитованог студијског програма ради његовог 
усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке и уметности не сматрају се новим 
студијским програмом. 

Измене и допуне студијских програма врше се по поступку за њихово доношење. 

Члан 13. 

Мање измене и допуне студијског програма, за који је Академија добила дозволу за рад, не 
сматрају се новим студијским програмом и врше се у складу са чланом 52 Закона о високом 
образовању. 
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Мање измене студијског програма су оне којима се суштински не мења структура студијских 
програма а којима се обезбеђује квалитетна и несметана реализација студијског програма (на  
пример: измена  појединих  наставних  јединица;  измена  литературе;  увођење  нових 
изборних предмета; ангажовање нових наставника уколико за тим постоји потреба на 
годишњем нивоу; избор у виша звања. 

 

4. Укидање студијског програма 

Члан 14. 

Веће Академије може, уз претходно прибављено мишљење Већа одсека, донети одлуку о 
укидању студијског програма. 

Уколико у три узастопне школске године, у првом уписном року, није уписана, у просеку, 
најмање трећина акредитованог броја студената на одређеном студијском програму (или 
његовом модулу) Веће Академије доноси одлуку да се у наредној школској години не врши 
уписивање студената на том студијском програму (или његовом модулу).  

У случају из става 2 овог члана, Веће Академије налаже катедри и одсецима на којима се 
студијски програм реализује спровођење корективних мера (редизајн и реакредитацију 
студијског програма или његовог модула, смањивање броја акредитованих места или укидање 
студијског програма). 

У случају укидања студијског програма, Академија је дужна да затеченим студентима омогући 
завршетак студија по започетом студијском програму и правилима студија у складу са законом.  

Академија доставља Министарству просвете одлуку о укидању студијског програма, ради 
уношења промена у регистар акредитованих високошколских установа и у регистар 
акредитованих студијских програма, у року од 30 дана од дана доношења одлуке. 

Члан 15. 

У случају да Академија не поднесе захтев за редовну акредитацију у року утврђену Законом, 
дужна је да донесе одлуку о укидању тог студијског програма у року од 30 дана од дана истека 
акредитације. 

 

5. Завршне одредбе 

Члан 16. 

Академија води евиденцију о донетим, односно акредитованим студијским програмима. 

Евиденција из става 1. овог члана води се и у електронској форми. 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на огласној табли 
и интернет страници Академије.  
                                                                                  
                                                                                

                                                                                    Председник Наставно-стручног већа Академије 

                                                                                                                     
                                                                                    Др сци. мед. Светлана Карић, проф. 
 

Правилник о доношењу студијских програма, број 01/20/1-13/2021 од 29.06.2021.године, 
објављен је  дана 30.06.2021.године, ступа на снагу 09.07.2021.  године. 


