
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ВИСОКА 
ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, са седиштем у ул. Краља Петра
II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је стандарде за 
акредитацију високошколске установе, прописане Правилником о стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени 
гласник РС“ број 106/06, 112/08).

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-00099/2012-04

Београд, 27.04.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је 
стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА, у оквиру Образовно-научног поља Техничко- 
технолошких наука, област Електротехника и рачунарство, и то за 120 (стодвадесет) 
студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-00099/2012-04

Београд, 27.04.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00099/2012-04 

27.04.2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 27.04.2012. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Основне струковне студије РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА, у оквиру 
Образовно-научног поља Техничко-технолошких наука, област Електротехника и 
рачунарство, и то за 120 студената у седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, је дана 23.01.2012. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА у оквиру Образовно-научног поља Техничко- 
технолошких наука, област Електротехника и рачунарство, под бројем 612-00- 
00099/2012-04.

Уз захтев за акредитацију достављена је документација, која је прописана чланом 
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу



квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЈ1Е 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у Блацу, и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм Основних струковних студија Рачунарство и 
информатика припада Образовно-научном пољу Техничко-технолошких наука и 
области Електротехника и рачунарство. Назив дипломе Струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства је у складу са листом звања коју је утврдио 
Национални савет.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа дана 12.12.2011. године. Дужина 
студија од 3 (три) године је у складу са законом и има 180 ЕСПБ.

Сврха студијског програма ОСС Рачунарство и информатика је стицање 
највишег нивоа знања из рачунарских, комуникационих и мултимедијалних 
технологија, спајајући савремена знања из наведених области са потребама у привреди. 
Студенти се оспособљавају да могу обављати сложене послове у домену производње и 
одржавања рачунарске опреме, одржавања, пројектовања и развоја рачунарских 
програма, пројектовања, инсталирања и одржавања рачунарских мрежа и пројектовања, 
реализације и одржавања информационих система.

Основни циљ студијског програма ОСС Рачунарство и информатика је да 
припреми студенте за успешне и продуктивне носиоце струке информационих и 
рачунарских технологија у индустрији, јавним предузећима, државним органима, 
здравству и образовним институцијама, способне за задовољење потребе друштва.

Свршени студенти студијског програма ОСС Рачунарство и информатика 
оспособљени су за следеће послове: систем аналитичар, програмер, администратор базе 
података, администратор рачунарских мрежа, веб дизајнер и активни учесник развоја 
модула електронског пословања.

Структура курикулума је усклађена са законом са одговарајућим бројем часова 
активне наставе: укупно предавања и вежбе за прву годину 22/21, за другу 22/21 и за 
трећу 22/18, што чини 1890 часова. У курикулуму је исказана и стручна пракса са 90 
часова и завршни рад са 180 часова.

Установа је приложила Књигу предмета, у којој је сваки предмет спецификован, 
тј. садржи: опис предмета са називом, типом предмета, годином и семестром студија, 
бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предусловима за похађање предмета, садржајем предмета, 
препорученом литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и 
оцењивања.

Заступљеност група предмета у структури студијског програма је одговарајућа: 
академско-општеобразовни 16,67% , стручни 39,71% и стручно-апликативни 43,63%.

Студијски програм ОСС Рачунарство и информатика је усклађен са 
савременим светским токовима и стањем струке и науке у одговарајућем образовно- 
научном и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским 
установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.



Акредитација се тражи за упис 120 студената у прву годину студија. Упис 
кандидата врши се на основу Конкурса и Правилника о процедури пријема студената. 
На прву годину студија може се уписати лице које има завршено средње образовање. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на 
студијском програму Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из 
Математике и Информатике.

Успешност студената у савладавању предмета се прати током наставе и 
изражава се поенима. Да би добио одговарајући број ЕСПБ бодова студент мора да 
скупи најмање 55 поена. Поени се стичу испуњавањем предиспитних обавеза и 
испитних обавеза. Сваки предмет има јасан начин стицања поена.

У реализацији студијског програма Школа ангажује 22 наставника, од тога 3 
редовна професора, 2 ванредна професора, 2 доцента, 4 професора струковних студија, 
9 предавача и 2 наставника. Од укупног броја наставника, 13 наставника је запослено са 
пуним радним временом, 2 наставника са непуним радним временом и 7 наставника је 
ангажовано по уговору. Оптерећење наставника на овом студијском програму је 3,09 
часова недељно, а на установи 6,42 часова. Ни један наставник нема оптерећење веће од
12 часова недељно. Проценат наставе који држе наставници запослени са пуним 
радним временомје 72,06%.

На студијском програму су запослена 3 сарадника, сви са пуним радним 
временом. Просечно оптерећење сарадника на студијском програму је 3,0 часа 
недељно, а на установи 9,99 часова недељно.

Школа располаже укупним радним простором од 10.151 м2, што за укупан број 
од 2. 305 студената на свим годинама студија износи 4,4 м2 по студенту. Простор 
Школе обухвата 35 учионица, 7 амфитеатра, 5 рачунарских кабинета, библиотеку и 2 
читаонице. Укупан број рачунара којима Висока пословна школа струковних студија 
располаже је 157 РС рачунара - радних станица и 3 сервера.

У саставу Школе ради библиотека. Тренутно библиотечки фонд чини 4300 
библиотечких јединица, од који 377 за овај студијски програм.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о самовредновању и 
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и установљавањем 
органа обезбеђења и контроле квалитета -  Комисије за самовредновање и праћење 
квалитета, Школа је обезбедила институционалне оквире за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења 
квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем 
у Блацу, за студијски програм Основне струковне студије РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА у оквиру Образовно-научног поља Техничко-технолошких наука, 
област Електротехника и рачунарство, испуњава стандарде у погледу квалитета 
студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку



за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено: 11РЕДСРЈДНИК

- високошколској установи . /  ’•

- архиви КАПК Проф. др Вера Вујчић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМ ИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА Ш КОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ са
седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, 
испунио је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник 
РС“ број 106/06, 112/08), за акредитацију студијског програма Специјалистичке 
струковне студије - КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука и то за 50 студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Београд, 23.11.2012. године

Број: 612-00-994/2011-04



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-994/2011-04

23.11.2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 23.11.2012. године, донела је

О Д Л У К У  

о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 
БЛАЦУ са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Специјалистичке струковне студије - КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ у оквиру 
поља друштвено-хуманистичких наука и то за 50 студената у седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА У БЛАЦУ са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, је дана 13.07.2011. 
године поднела захтев за акредитацију студијског програма Специјалистичке 
струковне студије - КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука под бројем 612-00-994/2011-04.

Студијски програм специјалистичких струковних студија Корпоративно 
управљање траје једну годину, 2 семестра, где оптерећење студената износи 60 ЕСПБ. 
У складу са правилником Националног савета за високо образовање Србије након 
завршетка студија стиче се звање специјалиста струковни економиста.

Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана чланом 
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).



На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената, о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије, који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЈ1А 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЈ1АЦУ и предлог одлуке, достављени су Комисији за 
акредитацију и проверу квалитета.

У поступку утврђивања испуњености прописаних стандарда за акредитацију 
студијског програма констатовани су недостаци описани у образложењу Акта 
упозорења број: 612-00-994/АУ/2011-04. Комисија за акредитацију и проверу квалитета, 
утврдила је, у првобитном одлучивању, да студијски програм специјалистичких 
струковних студија Високе пословне школе струковних студија у Блацу, не испуњава 
стандарде у погледу квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 08.06.2012. 
године, упутила је  упозорење о отклањању недостатака који су констатовани у 
поступку утврђивања испуњености прописаних стандарда за акредитацију студијских 
програма и одредила рок за отклањање истих. Високошколска установа је доставила 
документацију у прописаном року и доказе о отклањању недостатака. Извештај 
поткомисије о извршеној анализи достављене документације као и предлог одлуке, 
достављени су Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је на седници, одржаној
23.11.2012. године, да Висока пословна школа струковних студија у Блацу, у оквиру 
поља друштвено-хуманистичких наука, испуњава стандарде у погледу квалитета 
студијског програма. Према достављеној документацији Висока пословна школа 
струковних студија у Блацу је  у целости поступила по примедбама из образложења акта 
упозорења:

У Стандарду 4. Компетенције дипломираних студената: Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета констатовала је следеће:

Установа је  пршожша Додатак дипломи (Пршог 4.1.) који није попуњен свим 
потребним елементима.

Уважавајући ову, примедбу Установа је  приложила Додатак дипломи (Прилог 
4.1.) који је попуњен свим потребним елементима.

У Стандарду 5. Курикулум: Комисија за акредитацију и проверу квалитета 
констатовала ј е следеће:

Проблем са курикулумом се састоји у  називу програма. Пословна економија је  
изузетно широка област која није у  довољној мери покривена курикулумом од 8 
предмета. Наиме, у  структури курикулума недостају неке есенцијалне 
дисциплине пословне економије, као што су стратегијски менаџмент, 
организациона теорија ши организационо понашање, лидерство, пословна етика, 
управљање људским ресурсима, итд. Курикулум представља јединствену целину 
која припада савременој, актуелној области корпоративног управљања. У том 
смислу Установи се препоручује да промени назив програма у  Корпоративно 
управљање.



Уважавајући препоруку Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Наставно 
веће Високе пословне школе струковних студија у Блацу донело је Одлуку о 
промени назива студијског програма Пословна економија у Корноративно 
управљапе, (одлука у прилогу).

У Стандарду 8. Оцењивање и нанредовање студената: Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета уочила је следећу неправилност:

У Табели 5.1.А: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за 
студијски програм другог нивоа студија, специјалистички рад носи 12 ЕСПБ, док 
према Књизи предмета (Прилог 5.2.) специјалистички рад носи 10 ЕСПБ. Од 
установе се захтева да исправи уочену неправилност и да усклади податке у  
Табели и Књизи предмета.

У складу са уоченом грешком Висока пословна школа струковних студија у Блацу 
ускладила је податке у Књизи предмета са Табелом 5.1А, што се може видети у 
прилогу.

У Стандарду 9. Наставно особље: Комисија за акредитацију и проверу квалитета 
констатовала је  следеће:

За оцену испуњености овог стандарда Установа није доставша електронски 
формулар. Потребно је  да Установа достави електронски формулар. У вези са 
референцама наставника истиче следеће:
1. Наставник Сретко Рибаћ нема адекватне референце за предмет Управљање 
инвестицијама. Наставник треба да повећа број референци за предмете које 
држи.
2. Наставник Милица Круљ-Младеновић нема референце за предмет 
Компанијско право. Наставник треба да повећа број референци за предмете које 
држи.

У прилогу ове документације достављен је електронски формулар који је урађен 
за процес поновне акредитације, где је био укључен и овај програм. У том 
процесу Висока пословна школа струковних студија у Блацу је на основу Одлуке 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-295/2012-04 од
27.04.2012. акредитовала шест студијских програма (5 на основним струковним 
студијама и 1 на специјалистичким студковним студијама).

Поступајући по Упозорењу за отклањање недостатака Висока пословна школа 
струковних студија у Блацу је уместо др Сретка Рибаћа ангажовала проф. др 
Срећка Милачића, редовног професора Економског факултета Универзитета у 
Приштини. За проф. др Срећка Милачића прибављена је и сагласност матичног 
факултета. У прилогу се налази сагласност и Табела 9.1. Научне, уметничке и 
стручне квалификације наставника и задужењау настави.



Установа је  доставила уверења да је наставник мр Милица Круљ-Младеновић у 
периоду од подношења документације за акредитацију студијског програма па до 
данашњег дана повећала број референци за предмете које држи (Табела 9.1. у 
прилогу).

У Стандарду 12. Студије на даљину: Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета констатовала је следеће:

1. Да ли је  овај програм предложен као студије на даљину -  прецизирати у  
одговору на Акт упозорења. У том смислу и средити комплетно документацију 
за акредитацију.
2. Да ли је  програм предложен као програм који се изводи у  центру -  

прецизиратиу одговору на Акт упозорења.
3. Наводе се два истурена центра за консултативну наставу. За њихово 
постојање потребно је  затражити посебну акредитацију.

Према плану Високе пословне школе струковних студија у Блацу из новембра 
месеца 2011. године, студијски програм специјалистичких струковних студија 
Корпоративно управљање није предвиђен да се одвија на даљину.

После достављања документација о отклањању уочених недостатака из Акта 
упозорења, Комисија за акредитацију и проверу квалитета је установила да је 
ВИСОКА ИОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука отклонила поменуте 
недостатке из Акта упозорења и те да ИСПУЊАВА прописане стандарде у погледу 
квалитета студијског програма.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ за
студијски програм Специјалистичке струковне студије - КОРПОРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука испуњава стандард у 
погледу квалитета студијског програма прописане Правилником о стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:

- високошколској установи

- архиви КАПК



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ са
седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, 
испунио је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник 
РС“ број 106/06, 112/08), за акредитацију студијског програма Специјалистичке 
струковне студије - ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука и то за 50 студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05,100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-994/2011-04

Београд, 23.11.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-994/2011-04

23.11.2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 23.11.2012. године, донелаје

О Д Л У К У  

о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 
БЛАЦУ са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Специјалистичке струковне студије - ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА у оквиру поља 
друштвено-хуманистичких наука и то за 50 студената у седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА У БЛАЦУ са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, је дана 13.07.2011. 
године поднела захтев за акредитацију студијског програма Специјалистичке 
струковне студије - ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука под бројем 612-00-994/2011-04.

Студијски програм специјалистичких струковних студија Фискална политика 
траје једну годину, 2 семестра, где оптерећење студената износи 60 ЕСПБ. У складу са 
правилником Националног савета за високо образовање Србије након завршетка 
студија стиче се звање специјалиста струковни економиста.

Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана чланом 
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06,112/08).



На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената, о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије, који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЈ1А 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ и предлог одлуке, достављени су Комисији за 
акредитацију и проверу квалитета.

У поступку утврђивања испуњености прописаних стандарда за акредитацију 
студијског програма констатовани су недостаци описани у образложењу Акта 
упозорења број: 612-00-994/АУ/2011-04. Комисија за акредитацију и проверу квалитета, 
утврдила је, у првобитном одлучивању, да студијски програм специјалистичких 
струковних студија Високе пословне школе струковних студија у Блацу, не испуњава 
стандарде у погледу квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 08.06.2012. 
године, упутила је упозорење о отклањању недостатака који су констатовани у 
поступку утврђивања испуњености прописаних стандарда за акредитацију студијских 
програма и одредила рок за отклањање истих. Високошколска установа је доставила 
документацију у прописаном року и доказе о отклањању недостатака. Извештај 
поткомисије о извршеној анализи достављене документације као и предлог одлуке, 
достављени су Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је на седници, одржаној
23.11.2012. године, да Висока пословна школа струковних студија у Блацу, у оквиру 
поља друштвено-хуманистичких наука, испуњава стандарде у погледу квалитета 
студијског програма. Према достављеној документацији Висока пословна школа 
струковних студија у Блацу је у целости поступила по примедбама из образложења акта 
упозорења:

У Стандарду 5. Курикулум:

Већина предмета је  представљена на задовољавајући начин. Изузетак је предмет 
Избегавање двоструког опорезивања будући да се не може наћи реално 
оправдање да ово буде самостални предмет.

Само 23% предмета је  изборно.

У складу са уоченом грешком, Висока пословна школа струковних студија у 
Блацу је  извршила измену и предмет Избегавање двоструког опорезивања 
заменила предметом Пореска и буџетска контрола и ревизија. Приложен је 
програм за предмет Пореска и буџетска контрола иревизија (Табела 5.2.).

Према извештају Комисије само 23% предмета је изборно, а Школа напомиње да 
су, у електронском обрасцу у структури студијског програма фактор изборности 
према позицијама где студент бира предмете, односно фактор изборности према 
додатним (алтернативним) предметима које обезбеђује институција укључујући и 
завршни рад заступљени су са 43,33%, па је самим тим и препорука Комисије 
испоштована и проценат изборности се знатно повећао. Као прилог наведен је



електронски образац за студијски програм и Установу који ће бити приложен као 
Прилог уз Стандард 9. у складу са препоруком Комисије.

Како је Комисија имала примедбу (у Стандарду 9.) да наставник мр Јелена Ристић 
нема референце за предмет Фискални деликти, а како од свих наставника који су 
запослени у Школи не постоји нико ко има адекватне референце за поменути 
предмет, Висока пословна школа струковних студија у Блацу је извршила измену 
и предмет Фискални деликти заменила предметом Фискална економија и 
менаџмент јавног сектора, а за наставника који ће реализовати наставу из овог 
предмета одредила др Оливеру Ђурић која има све потребне квалификације и 
референце.

У прилогу се налази програм за предмет Фискална економија и менаџмент јавног 
сектора (Табела 5.2.)

У Стандарду 8. Оцењивање и напредовање студената: Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета уочила је следећу неправилност:

Оцењивање и напредовање студената: У Табели 5.1.А: Распоред предмета по 
семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија, 
специјалистички рад носи 12 ЕСПБ, док према Књизи предмета (Прнлог 5.2.) 
специјалистички рад носи 10 ЕСПБ. Такође, према подацима у  Табели 5.1.А 
специјалистичка пракса носи 6 ЕСПБ, док према Књизи предмета носи 8 ЕСПБ. 
Од установе се захтева да исправи уочену неправилност и да усклади податке у  
Табели и Књизи предмета.

У складу са уоченом грешком Висока пословна школа струковних студија у Блацу 
ускладила је податке у Књизи предмета са Табелом 5.1. А.

У Стандарду 9. Наставно особље: Комисија за акредитацију и проверу квалитета 
констатовала је следеће:

За оцену испуњености овог стандарда Установа није доставила електронски 
формулар. Потребно је  да Установа достави електронски формулар.

Нареференце одређених наставника могу се истаћи одређене примедбе:

1. Наставник дрДраган Јеринић —у  списку референци наведени су само наслови, 
без осталих битних информација. Потребно је да се картон овог наставника 
допуни свим информацијама које се односе на наведене референце.
2. Наставник мр Милица Круљ-Младеновић нема референце за предмет 
Компанијско право.
3. Наставник др Јасминка Ђуровић нема референце за предмет Избегавање 
двоструког опорезивања.
4. Наставник мр Јелена Ристић нема референце за предмет Фискални деликти.



У прилогу документације Установа је доставила електронски формулар који је 
урађен за процес акредитације у 2012. години. У том процесу Висока пословна 
школа струковних студија у Блацу је на основу Одлуке Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-295/2012-04 од 27.04.2012. године акредитовала 
шест студијских програма (5 на основним струковним студијама и 1 на 
специјалистичким студковним студијама).

Поступајући по Упозорењу за отклањање недостатака Висока пословна школа 
струковних студија у Блацу извршила је допуну картона наставника др Драгана 
Јеринића, што се може видети у Табели 9.1. (у прилогу).

Установа наводи да је наставник мр Милица Круљ-Младеновић је у периоду од 
подношења документације за акредитацију студијског програма па до данашњег 
дана повећала број референци за предмете које држи што се може видети у 
Табели 9.1. (у прилогу).

Установа наводи да је наставник др Јасминка Ђуривић је у периоду од подношења 
документације за акредитацију студијског програма па до данашњег дана 
докторирала и повећала број референци за предмете које држи што се може 
видети у Табели 9.1. (у прилогу).
У Стандарду 5 -  Курикулум, предмет Избегавање двоструког опорезивања због 
непостојања реалног оправдања да буде самостални предмет замењен је новим 
предметом - Пореска и буџетска контрола и ревизија, док је наставник др 
Јасминка Ђуровић од подношења документације до данашњег дана знатно 
увећала број адекватних референци за предмет па је самим тим отклоњен 
недостатак и уважено упозорење Комисије. Прилог - Табела 9.1.

С обзиром на то да наставник мр Јелена Ристић, као ни остали наставници 
запослени у Школи, немају адекватне референце за предмет Фискални деликти, 
Висока пословна школа струковних студија у Блацу је донела одлуку да навадени 
предмет замени новим Фискална економија и менаџмент јавног сектора, а за 
наставника који ће реализовати наставу одређена је др Оливера Ђурић чије 
научне, уметничке и стручне квалификације налазе у прилогу (Табела 9.1).

У Стандарду 11. Контрола квалитета: Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета констатовала је следеће:

Захтеви овог стандарда су на самој граници прихватљивости. Наиме, документ 
Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (Прилог 11.1.) 
више задовољава форму него садржај. Стратегија обезбеђења квалитета 
(Прилог 11.2.) је  конципирана само на две странице, потписана је  од стране 
декана и у  њој доминирају циљеви, али не и инструменти за њихово остваривање
-  ставови, начела, принципи или критеријуми, све оно што чини срж једне



квалитетне стратегије. Правшник о издавачкој делатности (Прилог 11.3.) је  
више нацрт него правшник. Овај документ није потписан.

Уважавајући примедбе у вези са Стандардом 11 -  Контрола квалитета, Установа 
је приложила документа која су, у складу са сугестијама, претрпела одређене 
промене:
Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (Прилог 11.1). 
Стратегија обезбеђења квалитета (Прилог 11.2)

- Нови Правилник о издавачкој делатности (Прилог 11.3)

После достављања документација о отклањању уочених недостатака из Акта 
упозорења, Комисија за акредитацију и проверу квалитета је установила да је 
ВИСОКА ИОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука отклонила поменуте 
недостатке из Акта упозорења и те да ИСПУЊАВА прописане стандарде у погледу 
квалитета студијског програма

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ за
студијски програм Специјалистичке струковне студије - ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА у 
оквиру поља друштвено-хуманистичких наука испуњава стандард у погледу квалитета 
студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:

- високошколској установи

- архиви КАПК



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је 
стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма Специјалистичке струковне студије 
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено- 
хуманистичких наука, област Менаџмент и бизнис, и то за 25 (двадесетпет) студената у 
седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-00099/2012-04 

Београд, 27.04.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
Број: 612-00-00099/2012-04

27.04.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 27.04.2012. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма 

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Специјалистичке струковне студије ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, у оквиру 
Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Менаџмент и 
бизнис, и то за 25 студената у седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е  

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, је дана 23.01.2012. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма Специјалистичке струковне 
студије ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено- 
хуманистичких наука, област Менаџмент и бизнис, под бројем 612-00-00099/2012-04.

Уз захтев за акредитацију достављена је документација, која је прописана чланом 
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06,112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.



Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у Блацу, и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм Специјалистичких струковних студија ПОСЛОВНО 
УПРАВЈБАЊЕ, припада Образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука 
и области Менаџмент и бизнис. Назив дипломе Специјалиста струковни менаџер је у 
складу са листом звања коју је утврдио Национални савет.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа дана 12.12.2011. године. Дужина 
студија од 1 (једне) године је у складу са законом и има 60 ЕСПБ.

Сврха студијског програма ССС Пословно управљање је образовање студената 
у области организације и управљања људским ресурсима на нивоу специјалистичких 
струковних студија које обезбеђује стицање знања и вештина потребних за обављање 
професионалних менаџерских задатака у предузећима.

Програм специјалистичких струковних студија Пословно управљање 
омогућава образовање студената за рад у привреди, како производним, тако и 
услужним предузећима, профитним и непрофитним организацијама, домаћим, 
међународним, мултинационалним и глобалним компанијама, истраживачким и 
консултантским фирмама, као и агенцијама које се баве пружањем професионалних 
услуга, привредним министарствима и државној управи, привредним коморама, 
пословним асоцијацијама.

Студијски програм ССС Пословно управљање има за циљ стварање 
компетентних висококвалификованих струковних менаџера-специјалиста, који ће моћи 
самостално да раде на високосложеним управљачко - организационим пословима, који 
захтевају струковно специјалистичко образовање, било да је реч о малим и средњим 
предузећима, јавном сектору и осталим привредним организацијама.

Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског програма ССС 
Пословно управљање односе се на концепцијско-техничке вештине: коришћење 
концепата, метода и алата савременог бизниса и менаџмента, интерперсоналне и 
комуникативне вештине: тимски рад, комуникација, решавање конфликата, мотивација, 
преговарање, развој међуљудских односа, вредновање резултата, лидерство, 
аналитичко презентационе вештине: аналитичке и вештине артикулације проблема и 
проналажења решења, оперативно управљање, креирање пословних политика.

Структура курикулума је усклађена са законом са одговарајућим бројем часова 
активне наставе: укупно предавања и вежбе 24/18, што чини 270 часова. У курикулуму 
је исказана и специјалистичка пракса са 90 часова и завршни рад са 180 часова. 
Проценат изборних предмета је 43,33%.

Установа је  приложила Књигу предмета у којој је сваки предмет спецификован, 
тј. садржи: опис предмета са називом, типом предмета, годином и семестром студија, 
бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предусловима за похађање предмета, садржајем предмета, 
препорученом литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и 
оцењивања.

Студијски програм ССС Пословно управл»ање је усклађен са савременим 
токовима и стањем науке и струке из области организације и менаџмента људских 
ресурса и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским



установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. Студијски програм је 
усаглашен са више одговарајућих студијских програма из европских образовних 
институција, као и са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и 
начина студирања.

Акредитација се тражи за упис 25 студената у прву годину студија. На студијски 
програм специјалистичких струковних студија Пословно управљање могу се уписати 
кандидати који су завршили основне струковне или основне академске студије, 
остваривши најмање 180 ЕСПБ. Редослед кандидата за упис у прву годину 
специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене 
остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном 
испиту.

Кандидат који је основне студије завршио на високој школи струковних студија 
или на факултету на сродном (несродном) студијском програму за пријемни испит 
полаже Основе менаџмента, Менаџмент људских ресурса и Стратешки менаџмент. 
Кандидат који има положен испит из наведених предмета или њима сличним на 
претходним студијама, ослобађа се полагања пријемног испита и рангира се на основу 
просечне оцене.

Успешност студената у савладавању предмета се прати током наставе и 
изражава се поенима. Да би добио одговарајући број ЕСПБ бодова студент мора да 
скупи најмање 55 поена. Поени се стичу испуњавањем предиспитних обавеза и 
испитних обавеза. Сваки предмет има јасан начин стицања поена.

У реализацији студијског програма ССС Пословно управљање Школа 
ангажује 7 наставника, од тога једног редовног професора, два ванредна професора, 
једног доцента, 6 професора струковних студија, 10 предавача и 3 наставника. Од 
укупног броја наставника, 4 наставника је запослено са пуним радним временом, један 
наставник је запослен са непуним радним временом и 2 наставника су ангажована по 
уговору. Оптерећење наставника на овом студијском програму је 2,75 часова недељно, 
а на установи 6,42часова. Ниједан наставник нема оптерећење веће од 12 часова 
недељно. Проценат наставе који држе наставници запослени са пуним радним 
временом је 71,59%.

9 *Школа располаже укупним радним простором од 10.151 м , што за укупан број 
од 2. 305 студената на свим годинама студија износи 4,4 м2 по студенту. Простор 
Школе обухвата 35 учионица, 7 амфитеатра, 5 рачунарских кабинета, библиотеку и 2 
читаонице. Укупан број рачунара којима Висока пословна школа струковних студија 
располаже је 157 РС рачунара - радних станица и 3 сервера.

У саставу Школе ради библиотека. Тренутно библиотечки фонд чини 4300 
библиотечких јединица, од којих 38 за овај студијски програм.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о самовредновању и 
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и установљавањем 
органа обезбеђења и контроле квалитета -  Комисије за самовредновање и праћење 
квалитета, Школа је обезбедила институционалне оквире за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења 
квалитета.



Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ИОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем 
у Блацу, за студијски програм Специјалистичке струковне студије Пословно
управљање, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, 
област Менаџмент и бизнис, испуњава стандарде у погледу квалитета студијског 
програма прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:
- високошколској установи
- архиви КАПК

ПРЕДСјБДНИК

Проф. др Вера Вујчић /



чж >т;Ч Ј Г
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 
ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
ул. Краља Петра II бб, БЈ1АЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је 
стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма Основне струковне студије ТУРИЗАМ, 
у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област 
Економских наука, и то за 40 (четрдесет) студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-00099/2012-04

Београд, 27.04.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
Број: 612-00-00099/2012-04

27.04.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 27.04.2012. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма 

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Основне струковне студије ТУРИЗАМ, у оквиру Образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука, област Економских наука, и то за 40 студената у 
седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е  

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА, са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЈ1АЦЕ, је дана 23.01.2012. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
ТУРИЗАМ, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, 
област Економских наука, под бројем 612-00-00099/2012-04.

Уз захтев за акредитацију достављена је документација, која је прописана чланом 
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.



Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у Блацу, и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм Основних струковних студија ТУРИЗАМ, припада 
Образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука и области Економских 
наука. Назив дипломе Струковни економиста је у складу са листом звања коју је 
утврдио Национални савет.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа дана 12.12.2011. године. Дужина 
студија од 3 (три) године је у складу са законом и има 180 ЕСПБ.

Студијски програм ОСС Туризам образује струковне економисте који ће бити 
оспособљени за различите послове из домена туристичке привреде. Студијски програм 
ће као крајњи исход пружити и омогућити студентима стицање адекватних 
применљивих знања, вештина и способности и оспособити их за самосталан рад у 
струци непосредно по дипломирању.

Циљ извођења програма студија на студијском програму ОСС Туризам је да 
свршени студенти знају и имплементирају различите моделе пословања туристичке 
привреде, знају и примењују позитивна искуства из других земаља и исте прилагоде 
националним туристичким дестинација од локалног до националног нивоа, знају да 
интегришу основна економска, правна, информациона и техничка знања у складу са 
потребама туристичког услужног сектора у савременој економији, савременој локалној 
и државној управи и јавним службама, знају да руководе пословима у туристичким 
агенцијама, пословима у хотелијерству, образовању, локалној и државној управи и 
јавним службама, знају да користе и управљају природним ресурсима и развијају свест 
код студената о значају општег одрживог развоја друштва и, у оквиру тога, свест о 
значају заштите и очувања животне средине друштва и појединца приликом обављања 
туристичких делатности.

Структура курикулума је усклађена са законом са одговарајућим бројем часова 
активне наставе: укупно предавања и вежбе за прву годину 27/18, за другу 23/19 и за 
трећу 23/19, што чини 1935 часова. У курикулуму је исказана и стручна пракса са 120 
часова и завршни рад са 180 часова. Проценат изборних предмета је 23,33%.

Установа је приложила Књигу предмета, у којој је сваки предмет спецификован, 
тј. садржи: опис предмета са називом, типом предмета, годином и семестром студија, 
бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предусловима за похађање предмета, садржајем предмета, 
препорученом литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и 
оцењивања.

Заступљеност група предмета у структури студијског програма је одговарајућа: 
академско-општеобразовни 19,51% , стручни 36,59% и стручно-апликативни 43,9%.

Студијски програм ОСС Туризам је усаглашен са савременим светским 
токовима и стањем струке и науке у одговарајућем образовно-научном и упоредив је са 
сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора. Студијски програм је усаглашен и са више 
одговарајућих студијских програма из одговарајућих европских образовних 
институција, као и са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и 
начина студирања.



Акредитација ее тражи за упис 40 студената у прву годину студија. Упис 
кандидата врши се на основу Конкурса и Правилника о процедури пријема студената. 
На прву годину студија може се уписати лице које има завршено средње образовање. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на 
студијском програму Туризам полажу пријемни испит из два предмета од понуђених 
шест: математика, економика предузећа, економија, статистика, социологија и 
информатика.

Успешност студената у савладавању предмета се прати током наставе и 
изражава се поенима. Да би добио одговарајући број ЕСПБ бодова студент мора да 
скупи најмање 55 поена. Поени се стичу испуњавањем предиспитних обавеза и 
испитних обавеза. Сваки предмет има јасан начин стицања поена.

У реализацији студијског програма ОСС Туризам Школа ангажује 23 
наставника, од тога једног редовног професора, два ванредна професора, једног 
доцента, 6 професора струковних студија, 10 предавача и 3 наставника. Од укупног 
броја наставника, 15 наставника је запослено са пуним радним временом и 8 
наставника је ангажовано по уговору. Оптерећење наставника на овом студијском 
програму је 3,45 часова недељно, а на установи 6,42часова. Ниједан наставник нема 
оптерећење веће од 12 часова недељно. Проценат наставе који држе наставници 
запослени са пуним радним временом је 73,4%.

На студијском програму су запослена 4 сарадника, сви са пуним радним 
временом. Просечно оптерећење сарадника на студијском програму је 3,67 часа 
недељно, а на установи 9,99 часова недељно.

2 *Школа располаже укупним радним простором од 10.151 м , што за укупан број 
од 2. 305 студената на свим годинама студија износи 4,4 м2 по студенту. Простор 
Школе обухвата 35 учионица, 7 амфитеатра, 5 рачунарских кабинета, библиотеку и 2 
читаонице. Укупан број рачунара којима Висока пословна школа струковних студија 
располаже је 157 РС рачунара - радних станица и 3 сервера.

У саставу Школе ради библиотека. Тренутно библиотечки фонд чини 4300 
библиотечких јединица, од којих 286 за овај студијски програм.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о самовредновању и 
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и установљавањем 
органа обезбеђења и контроле квалитета -  Комисије за самовредновање и праћење 
квалитета, Школа је обезбедила институционалне оквире за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења 
квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем 
у Блацу, за студијски програм Основне струковне студије ТУРИЗАМ, у оквиру 
Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Економских наука,, 
испуњава стандарде у погледу квалитета студијског програма прописане Правилником 
о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку



за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено Је 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено: ПРЕД^ЕДНИК
- високошколској установи ! г
- архиви КАПК Проф. др Вера Вујчић /



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је 
стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
МЕНАЦМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА, у 
оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Менаџмент 
и бизнис, и то за 180 (стоосамдесет) студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Београд, 27.04.2012. године

Број: 612-00-00099/2012-04



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00099/2012-04

27.04.2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 27.04.2012. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Основне струковне студије МЕНАЦМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС 
АДМИНИСТРАЦИЈА, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких 
наука, област Менаџмент и бизнис, и то за 180 студената у седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА, са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, је дана 23.01.2012. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА, у
оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Менаџмент 
и бизнис, под бројем 612-00-00099/2012-04.

Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана чланом 
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу



квалитета образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, са седиштем у Блацу, и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм Основних струковних студија МЕНАЏМЕНТ И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА, припада Образовно- 
научном пољу Друштвено-хуманистичких наука и области Менаџмент и бизнис. Назив 
дипломе Струковни менаџер је у складу са листом звања коју је утврдио Национални 
савет.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа дана 12.12.2011. године. Дужина 
студија од 3 (три) године је у складу са законом и има 180 ЕСПБ.

Сврха студијског програма ОСС Менаџмент и интернационална бизнис
администрација је образовање студената у области менаџмента и међународне 
пословне администрације на нивоу струковних студија које обезбеђује стицање знања и 
вештина потребних за обављање професионалних менаџерских задатака у националним 
и међународним предузећима.

Циљеви студијског програма ОСС Менаџмент и интернационална бизнис 
администрација су усмерени на стицање основних, теоријских и практичних знања и 
вештина из области менаџмента и међународне пословне администрације. Студијски 
програм омогућава студентима стицање специфичних компетенција за решавање 
проблема менаџмента и међународне пословне администрације. Захваљујући стеченим 
компетенцијама студенти се оспособљавају за обављање различитих послова на 
домаћем и међународном тржишту: истраживање тржишта, управљање производњом и 
услугама, канала дистрибуције, управљање продајом, стратегије наступа на домаћем и 
међународном тржишту, итд. Ови послови су најчешће заступљени у предузећима, 
институцијама и организацијама, државној управи, специјализованим агенцијама.

Структура курикулума је усклађена са законом са одговарајућим бројем часова 
активне наставе: укупно предавања и вежбе за прву годину 27/17, за другу 23/19 и за 
трећу 24/18, што чини 1920 часова. У курикулуму је исказана и стручна пракса са 120 
часова и завршни рад са 180 часова. Проценат изборних предметаје 23,33%.

Школа је приложила Књигу предмета, у којој је сваки предмет спецификован, тј. 
садржи: опис предмета са називом, типом предмета, годином и семестром студија, 
бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предусловима за похађање предмета, садржајем предмета, 
препорученом литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и 
оцењивања.

Заступљеност група предмета у структури студијског програма је одговарајућа: 
академско-општеобразовни 18,57% , стручни 37,14% и стручно-апликативни 44,29%.

Студијски програм ОСС Менаџмент и интернационална бизнис 
администрација је усклађен са савременим токовима и стањем науке и струке из 
области менаџмента и интернационалне бизнис администрације и упоредив је са 
сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора. Студијски програм је усаглашен са више одговарајућих



студијских ирограма из европских образовних институција, као и са европским 
стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина студирања.

Акредитација се тражи за упис 180 студената у прву годину студија. Упис 
кандидата врши се на основу Конкурса и Правилника о процедури пријема студената. 
На прву годину студија може се уписати лице које има завршено средње образовање. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на 
студијском програму Менаџмент и интернационална бизнис администрација полажу 
пријемни испит из два предмета од понуђених шест: математика, економика предузећа, 
економија, статистика, социологија и информатика.

Успешност студената у савладавању предмета се прати током наставе и 
изражава се поенима. Да би добио одговарајући број ЕСПБ бодова студент мора да 
скупи најмање 55 поена. Поени се стичу испуњавањем предиспитних обавеза и 
испитних обавеза. Сваки предмет има јасан начин стицања поена.

У реализацији студијског програма ОСС Менаџмент и интернационална
бизнис администрација Школа ангажује 15 наставника, од тога 2 редовна професора,
1 ванредна професора, 1 доцент, 8 професора струковних студија и 3 предавача. Од 
укупног броја наставника, 10 наставника је запослено са пуним радним временом, један 
наставник је запослен са непуним радним временом и 4 наставника су ангажована по 
уговору. У реализацији студијског програма учествује 11 доктора наука, што је више од 
захтеваних 50%. Оптерећење наставника на овом студијском програму је 3,71 часова 
недељно, а на установи 6,42 часова. Ни један наставник нема оптерећење веће од 12 
часова недељно. Проценат наставе који држе наставници запослени са пуним радним 
временом је  72,16%.

На студијском програму је запослено 7 сарадника, сви са пуним радним 
временом. Просечно оптерећење сарадника на студијском програму је 6,56 часова 
недељно, а на установи 9,99 часова недељно.

Школа располаже укупним радним простором од 10.151 м , што за укупан број 
од 2. 305 студената на свим годинама студија износи 4,4 м2 по студенту. Простор 
Школе обухвата 35 учионица, 7 амфитеатра, 5 рачунарских кабинета, библиотеку и 2 
читаонице. Укупан број рачунара којима Висока пословна школа струковних студија 
располаже је 157 РС рачунара - радних станица и 3 сервера.

У саставу Школе ради библиотека. Тренутно библиотечки фонд чини 4300 
библиотечких јединица, од којих 332 за овај студијски програм.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о самовредновању и 
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и установљавањем 
органа обезбеђења и контроле квалитета -  Комисије за самовредновање и праћење 
квалитета, Школа је обезбедила институционалне оквире за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења 
квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВИА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем 
у Блацу, за студијски програм Основне струковне студије МЕНАЏМЕНТ И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА, у оквиру Образовно- 
научног поља Друштвено-хуманистичких наука и области Менаџмент и бизнис, 
испуњава стандарде у погледу квалитета студијског програма прописане Правилником



о стандардима и постуику за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено: ПРЕД СЕДНИК

- високошколској установи
- архиви КАПК



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је 
стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма Основне струковне студије ПОРЕЗИ И 
ЦАРИНА, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област 
Економских наука и то за 200 (двестотине) студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-00099/2012-04

Београд, 27.04.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00099/2012-04

27.04.2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 27.04.2012. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Основне струковне студије ПОРЕЗИ И ЦАРИНА, у оквиру Образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука, област Економских наука, и то за 200 студената у 
седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА, са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, је дана 23.01.2012. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
ПОРЕЗИ И ЦАРИНА, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких 
наука, област Економских наука, под бројем 612-00-00099/2012-04.

Уз захтев за акредитацију достављена је документација, која је прописана чланом
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу



квалитета, образовала је поткомиеију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у Блацу, и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм Основних струковних студија ПОРЕЗИ И ЦАРИНА,
припада Образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука и области 
Економских наука. Назив дипломе Струковни економиста је у складу са листом звања 
којује утврдио Национални савет.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа дана 12.12.2011. године. Дужина 
студија од 3 (три) године је у складу са законом и има 180 ЕСПБ.

Студијски програм ОСС Порези и царина образује стручни кадар који ће бити 
оспособљен за различите послове из домена пореза и царина. Као свој крајњи исход 
подразумева образовање стручњака који ће бити оспособљени за обављање послова из 
царинског система, царинског управног поступка, спољно-трговинског и девизног 
пословања као и обављање послова утврђивања и наплате јавних прихода, пореског 
књиговодства и евиденције и пореског система и политике. Програм се базира на 
савременим достигнућима изучавања материје из области јавних финансија.

Након завршених основних струковних студија на студијском програму Порези 
и царина студенти су оспособљени за самостално обављање послова у локалним 
управама за обрачунавање и контролу и наплату пореза, царинским управама, 
дирекцијама, царинарницама, царинским испоставама, рефератима и одсецима за 
контролу над царинском робом, спровођењу царинског поступка, обрачуну, наплати 
увозних и других дажбина, праћењу и заштити ауторских и интелектуалних права 
својине, откривању царинских прекршаја, вођењу евиденције, вођењу статистичких 
података о промету, увозу, извозу, отварању и раду у шпедицијама, где се на 
задовољавајући начин обезбеђује фискална и заштитна политика државе у складу са 
препорукама Светске трговинске организације и препорукама Европске уније.

Структура курикулума је усклађена са законом са одговарајућим бројем часова 
активне наставе: укупно предавања и вежбе за прву годину 27/17, за другу 23/19 и за 
трећу 24/18, што чини 1920 часова. У курикулуму је исказана и стручна пракса са 120 
часова и завршни рад са 180 часова. Проценат изборних предмета је 23,33%.

Установа је приложила Књигу предмета у којој је сваки предмет спецификован, 
тј. садржи: опис предмета са називом, типом предмета, годином и семестром студија, 
бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предусловима за похађање предмета, садржајем предмета, 
препорученом литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и 
оцењивања.

Заступљеност група предмета у структури студијског програма је одговарајућа: 
академско-општеобразовни 18,57% , стручни 35,71% и стручно-апликативни 45,71%.

Студијски програм ОСС Порези и царина усклађен је са савременим токовима 
и стањем науке и струке из области пореза и царина и упоредив је са сличним 
програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског 
образовног простора. Студијски програм је усаглашен са више одговарајућих 
студијских програма из европских образовних институција, као и са европским



стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина студирања. Ради 
усклађивања са европским системом образовања извршене су анализе студијских 
програма европских високошколских установа.

Акредитација се тражи за упис 200 студената у прву годину студија. Упис 
кандидата врши се на основу Конкурса и Правилника о процедури пријема студената. 
На прву годину студија може се уписати лице које има завршено средње образовање. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на 
студијском програму Порези и царина полажу пријемни испит из два предмета од 
понуђених шест: математика, економика предузећа, економија, статистика, социологија 
и информатика.

Успешност студената у савладавању предмета се прати током наставе и 
изражава се поенима. Да би добио одговарајући број ЕСПБ бодова студент мора да 
скупи најмање 55 поена. Поени се стичу испуњавањем предиспитних обавеза и 
испитних обавеза. Сваки предмет има јасан начин стицања поена.

У реализацији студијског програма ОСС Порези и царииа Школа ангажује 23 
наставника, од тога једног редовног професора, једног доцента, 8 професора 
струковних студија и 13 предавача. Од укупног броја наставника, 17 наставника је 
запослено са пуним радним временом и 6 наставника је ангажовано по уговору. 
Оптерећење наставника на овом студијском програму је 3,76 часова недељно, а на 
установи 6,42 часова. Ни један наставник нема оптерећење веће од 12 часова недељно. 
Проценат наставе који држе наставници запослени са пуним радним временом је 
73,38%.

На студијском програму је запослено 9 сарадника, сви са пуним радним 
временом. Просечно оптерећење сарадника на студијском програму је 5,24 часова 
недељно, а на установи 9,99 часова недељно.

2 •Школа располаже укупним радним простором од 10.151 м , што за укупан број 
од 2. 305 студената на свим годинама студија износи 4,4 м2 по студенту. Простор 
Школе обухвата 35 учионица, 7 амфитеатра, 5 рачунарских кабинета, библиотеку и 2 
читаонице. Укупан број рачунара којима Висока пословна школа струковних студија 
располаже је 157 РС рачунара - радних станица и 3 сервера.

У саставу Школе ради библиотека. Тренутно библиотечки фонд чини 4300 
библиотечких јединица, од којих 173 за овај студијски програм.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о самовредновању и 
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и установљавањем 
органа обезбеђења и контроле квалитета -  Комисије за самовредновање и праћење 
квалитета, Школа је обезбедила институционалне оквире за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења 
квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем 
у Блацу, за студијски програм Основне струковне студије ПОРЕЗИ И ЦАРИНА, у
оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Економских 
наука, испуњава стандарде у погледу квалитета студијског програма прописане 
Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма.



Имајући у виду да је високошколска установа иепунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:

- в и с о к о ш к о л с к о ј установи
- архиви КАПК

/



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунила је 
стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО, у оквиру Образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука, област Економске науке, и то за 180 (стоосамдесет) 
студената у седишту.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласникРС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Број: 612-00-00099/2012-04

Београд, 27.04.2012. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00099/2012-04

27.04.2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитадију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 27.04.2012. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са
седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, 
испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма Основне 
струковне студије ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО, у оквиру Образовно- 
научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Економске науке и то за 180 
студената у седишту.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА са седиштем у ул. Краља Петра II бб, БЛАЦЕ, је дана 23.01.2012. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма Основне струковне студије 
ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО, у оквиру Образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука, област Економске науке, под бројем 612-00- 
00099/2012-04.

Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана чланом
4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу



квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у Блацу, и предлог одлуке, достављени су 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм Основних струковних студија ФИНАНСИЈЕ И
РАЧУНОВОДСТВО припада Образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука и области Економских наука. Назив дипломе Струковни економиста је у складу 
са листом звања коју је утврдио Национални савет.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа дана 12.12.2011. године. Дужина 
студија од 3 (три) године је у складу са законом и има 180 ЕСПБ.

Студијски програм ОСС Финансије и рачуноводство образује стручни кадар 
који ће бити оспособљен за различите послове из домена финансија и рачуноводства. 
Као свој крајњи исход подразумева стицање адекватних применљивих знања, вештина 
и способности које ће студентима омогућити самосталан рад у струци, као и за даље 
индивидуално стручно усавршавање.

Циљеви студијског програма ОСС Финансије и рачуноводство усклађени су са 
основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија са 
седиштем у Блацу, која своју делатност заснива на теоријском и практичном 
усавршавању студената, при чему се посебна пажња поклања практичним аспектима и 
оспособљавању студената да се одмах по завршетку студија укључе у решавање 
практичних проблема.

Успешном реализацијом циљева студијског програма ОСС Финансије и 
рачуноводство, а на основу усвојених теоријских и стручно -  апликативних знања, код 
студената се формирају опште и предметно -  специфичне компетенције које ће им 
омогућити да адекватно одговоре изазовима и задацима пословног окружења.

Структура курикулума је усклађена са законом са одговарајућим бројем часова 
активне наставе: укупно предавања и вежбе за прву годину 27/17, за другу 23/19 и за 
трећу 24/18, што чини 1920 часова. У курикулуму је исказана и стручна пракса са 120 
часова и завршни рад са 180 часова.

Установа је приложила Књигу предмета, у којој је сваки предмет спецификован, 
тј. садржи: опис предмета са називом, типом предмета, годином и семестром студија, 
бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предусловима за похађање предмета, садржајем предмета, 
препорученом литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и 
оцењивања.

Заступљеност група предмета у структури студијског програма је одговарајућа: 
академско-општеобразовни 18,57% , стручни 40,0% и стручно-апликативни 41,43%.

Студијски програм ОСС Финансије и рачуноводство усклађен је са 
савременим токовима и стањем науке и струке из области финансија и рачуноводства и 
упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а 
посебно у оквиру европског образовног простора. Студијски програм је усаглашен са 
више одговарајућих студијских програма из европских образовних институција, као и 
са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина 
студирања.



Акредитација ее тражи за упие 180 етудената у прву годину студија. Упис 
кандидата врши се на основу Конкурса и Правилника о процедури пријема студената. 
На прву годину студија може се уписати лице које има завршено средње образовање. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на 
студијском програму Финансије и рачуноводство полажу пријемни испит из два 
предмета од понуђених шест: математика, економика предузећа, економија, статистика, 
социологија и информатика.

Успешност студената у савладавању предмета се прати током наставе и 
изражава се поенима. Да би добио одговарајући број ЕСПБ бодова студент мора да 
скупи најмање 55 поена. Поени се стичу испуњавањем предиспитних обавеза и 
испитних обавеза. Сваки предмет има јасан начин стицања поена.

У реализацији студијског програма ОСС Финансије и рачуноводство Школа 
ангажује 25 наставника, од тога 2 редовна професора, 3 ванредна професора, 1 доцент, 
8 професора струковних студија, 10 предавача и 1 наставник. Од укупног броја 
наставника, 16 наставника је запослено са пуним радним временом и 9 наставника је 
ангажовано по уговору. У реализацији студијског програма учествује 13 доктора наука, 
што је више од захтеваних 50%. Оптерећење наставника на овом студијском програму 
је 4,09 часова недељно, а на установи 6,42 часова хедељно. Ниједан наставник нема 
оптерећење веће од 12 часова недељно. Проценат наставе који држе наставници 
запослени са пуним радним временом је 71,56%.

На студијском програму је запослено 9 сарадника, сви са пуним радним 
временом. Просечно оптерећење сарадника на студијском програму је 6,56 часова 
недељно, а на установи 9,99 часова недељно.

'Л #
Школа располаже укупним радним простором од 10.151 м , што за укупан број 

од 2.305 студената на свим годинама студија износи 4,4 м2 по студенту. Простор Школе 
обухвата 35 учионица, 7 амфитеатра, 5 рачунарских кабинета, библиотеку и 2 
читаонице. Укупан број рачунара којима Висока пословна школа струковних студија 
располаже је 157 РС рачунара - радних станица и 3 сервера.

У саставу Школе ради библиотека. Тренутно библиотечки фонд чини 4300 
библиотечких јединица, од којих 206 за овај студијски програм.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о самовредновању и 
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и установљавањем 
органа обезбеђења и контроле квалитета -  Комисије за самовредновање и праћење 
квалитета, Школа је обезбедила институционалне оквире за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења 
квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем 
у Блацу, за студијски програм Основне струковне студије ФИНАНСИЈЕ И
РАЧУНОВОДСТВО, у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких 
наука, област Економске науке, испуњава стандарде у погледу квалитета студијског 
програма прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма.



Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:

- високошколској установи

- архиви КАПК

ПРЕДСЕДНИК /

Проф. др Верк Вујчић I



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00788/2013-04

05.07.2013. године 
Б е о г р а д

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТ АЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са седиштем у 
КРАЉА ПЕТРА I бр. 70, БЛАЦЕ, Г1ИБ: 100985106, Матични број: 09271961, испунио 
је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 
112/08), за акредитацију студијског програма основне струковне студије - 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА -  ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ у оквиру 
поља техничко-технолошких наука и то за упис 30 (тридесет) студената у седишту 
Установе.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05,100/07,97/08,44/10).

Достављено: ПРЕДСЕДНИК
- високошколској установи / ' /  /5
- архиви КАПК Проф. др Ендре Пап



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00788/2013-04

05.07.2013. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 05.07.2013. године, донела је

О Д Л У К У
о акредитацији студијског програма 

основних струковних студија

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I бр. 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 
09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма: 
основне струковне студије - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА -  
ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ у оквиру поља техничко-технолошких наука и то за 
упис 30 (тридесет) студената у седишту Установе.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА са седиштем у КРАЉА Г1ЕТРА I бр. 70, БЛАЦЕ, је дана 12.04.2013. године 
поднела захтев за акредитацију студијског програма основне струковне студије - 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА -  ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ у оквиру 
поља техничко-технолошких наука под бројем 612-00-00788/2013-04.

Уз захтев за акредитацију, достављена је  документација, која је прописана 
чланом 4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06,112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената, о извршеној анализи достављене документације са 
оценом, извештај поткомисије, који садржи и оцену, сачињен након спроведеног



непосредног увида у рад високошколске установе ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЈ1А 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, Блаце и предлог одлуке, достављени су Комисији за 
акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм припада пољу техничко-технолошких наука и области 
електротехника и рачунарство што је у складу са законом и листом области коју је 
утврдио Национални савет. Назив дипломе СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР 
ЕЈ1ЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА је  у складу са листом звања коју је утврдио 
Национални савет, а дужина студија од 3 године је у складу са законом.

Програмје прихваћен 28.03.2013. године од стране Наставног већа Школе.
Студијски програм садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени 

број ЕСПБ. Број ЕПСБ бодова након завршених студија је 180.
Студијски програм обезбеђује стицање компетенција за препознатљиве и јасне 

професије и занимања.
Сврха и циљеви су јасно формулисани и у складу су са задацима установе и 

укључују стицање компетенција и вештина. Додатак дипломи је приложен.
Циљеви садрже одреднице из којих се може закључити зашто је овај програм у 

области електротехнике и рачунарства. Међу циљевима су сви они који се тичу 
стицања знања и компетенција у области електротехнике и рачунарства.

Јасно је наведено које опште и предметно специфичне способности студенти 
стичу савладавањем програма.

Класификација предмета по типу је: Академско-општеобразовни предмети 
16.67%, Стручни предмети 39.71%, Стручно-апликативни предмети 43.63.

Установа је приложила Књигу предмета у којој је сваки предмет специфициран. 
Структура курикулума обухвата опис предмета са називом, типом предмета, годином и 
семестром студија, бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним 
исходима, знањима и компетенцијама, садржајем предмета, препорученом 
литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и оцењивања.

Фактор изборности према предметима које обезбећује институција је 20.00%.
Курикулум одговара назначеном звању и датим компетенцијама у студијском 

програму. Курикулум јасно приказује распоред предмета по семестрима, број ЕСПБ 
бодова и фонд часова. За сваки предмет наведени су мерени циљеци курса са 
очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, реалним предусловима за похађање 
предмета, конкретним и смисленим садржајем предмета, препорученим литературом, 
савременим методима извођења наставе, као и начином провере знања и оцењивања.

Програм је  целовит и свеобухватан и нуди најновија стручна сазнања, усаглашен 
је  са другим програмима на истој установи и усклађен са најмање три програма 
иностраних високошколских установа (Универзитет кооперативних студија у 
Штутгарту, Тесћпо1о§1са1 Ес1иса1;шпа1 1п811Ш1оп оГ Тће88а1ошк1, ХЈшуегзку оГ 8ћеШеМ - 
Ску Со11е§е - Солун).

Програм уписује одговарајући број студената сходно расположивим 
могућностима установе. Конкурс за упис студената садржи: број, услове за упис, 
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и 
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. За упис на 
прву годину студенти полажу пријемни испит.

Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ 
бодова је  утврђен за сваки предмет према оптерећењу студената и према јединственој 
методологији. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано 
се прати током наставе и изражава поенима. Предвиђено је да студент стиче поене на 
предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита 
при чему је минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем



предиспитних обавеза током наставе 30 а максимални 70. Сваки предмет из студијског 
програма има јасан и објављен начин стицања поена: број поена које студент стиче по 
основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем 
предиспитне обавезе и полагањем испита.

Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на 
студијском програму. У реализацији студијског програма укључено је 23 наставника, 
од тога 14 наставника са пуним радним временом и 9 са непуним. Просечно оптерећење 
наставника на студијском програму 1.09 часова недељно. Нема наставника са 
ангажовањем већим од 12 часова недељно. Наставници са пуним радним временом 
држе 72% наставе. Испуњен је захтев да најмање 70% часова од активне наставе држе 
наставници са пуним радним временом.

Број сарадника 6, од којих су сви са пуним радним временом, је довољан да 
покрије укупан број часова наставе на студијском програму. Просечно оптерећење 
сарадника износи 3.00 часа недељно.

Квалификације наставног особља одговарају нивоу њихових задужења и 
документоване су референцама и подаци који су доступни јавности.

Величина група за предавања и вежбе одговара Допуни стандарда за 
акредитацију студијских програма у оквиру поља техничко-технолошких наука.

Обезбеђен је  одговарајући простор за извођење наставе. Укупна бруто површина 
износи 10 151.25 м2 (4.40 м2/студенту). Обезбеђена је неопходна техничка опрема за 
савремено извођење наставе.

Високошколска установа је обезбедила покривеност предмета одговарајућом 
уџбеничком литературом. Наведена листа уџбеника доступна је студентима на 
студијском програму, а листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм 
броји 377 наслова.

Установа је установила процедуре за праћење квалитета студијског програма. 
Установа је формирала Комисију за контролу квалитета која се састоји од 9 чланова. 
Приложени су документи: Извештај о резултатима самовредновања студијског 
програма, Политика обезбеђења квалитета, Правилник о уџбеницима, као и извод 
Сгатута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет.

Програм је прилагођен учењу на даљину и има наставни материјал који одговара 
циљевима образовања. Предвиђени су термини дискусија, подношења урађених 
задатака, као и консултација уживо. Установа је опремљена комуникационо- 
информационом технологијом за реализацију образовних активности на даљину. 
Систем за даљинско учење који установа користи поред подршке разним облицима 
учења садржи подсистем провере знања (самопровере, праћење активности, тестови). 
Завршни испит се одржава у седишту установе, у којој постоји одговарајући простор. 
Наставно особље је квалификовано и компетентно за извођење наставног програма на 
даљину. Именован је одговорни наставник -  руководилац ДЈ1С студијског програма. 
Наставно особље из области које нису уско везане са области рачунарске технике 
прошло је обуку за коришћење софтверске подршке систему ДЛС и наставници су 
успешно у одговарајући софтвер имплементирали наставни материјал, тестове и друге 
активности потребне за омогућавање успешног овладавања знањем. Обезбеђени су 
потребни ресурси за извођење разних облика наставе: подршка разним облицима 
електронских лекција, форума, задатака за самопроверу и проверу знања, евиденција 
приступа, испорука наставног материјала са сервера, консултације са студентима у 
облику дискусионих форума (у реалном времену или прегледом постављених 
дискусија) у оквиру којих се обавља вођено учење. Основни ресурс који обезбеђује 
систем образовања на даљину је софтверски пакет Моос11е (МосМаг Оћјес1-Опеп1е(1



Пупагшс Ееагпјп§ Епукоптеп!). Окружење омогућава комуникацију у реалном времену 
путем дељење презентација, документа и видео материјала.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, Блаце за 
студијски програм основне струковне студије - РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА -  ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ у оквиру поља техничко- 
технолоптких наука испуњава стандард у погледу квалитета студијског програма 
прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено: ПРЕДСЕДНИК
- високошколској установи < •(.. .
-архивиКА П К Проф. др Ендре Пап



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМ ИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
са седиштем у Улици Краља Петра I бр. 70, Блаце, ПИБ: 100985106 Матични број: 
09271961, испуњава стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа а студијских програма („Службени гласник РС“ 
број 106/06, 112/08) за акредитацију студијског програма основних струковних студија -
ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука и то за 
50 студената у ВШЈ у ЈАГОДИНИ.

Ово уверење издаје се на основу члана 16 став 5 тачка 1) Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08,44/10).

Број: 612-00-00624/2014-04 

Београд, 30.05.2014. годике



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00624/2014-04

30.05.2014. године 
Б е о г р а д

: - ; л .•
Г !.-•

Боо; , ч ;;
■ ■?/ ...... . _ ;

На основу члана 14 став 1 тачка 7) и члана 16 став 5 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС” број 76/05 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10 став 3 Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 
112/08), Комисија за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 30.05.2014. године донелаје

О Д Л У К У
о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са
седиштем у Улици Краља Петра I бр. 70, Блаце, ПИБ: 100985106 Матични број: 
09271961 испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
основних струковних студија ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО у оквиру поља 
друштвено-хуманистичких наука, и то за 50 студената у ВШЈ у Јагодини.

О утврђеној акредитацији из става 1 ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е
Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА са седиштем у Улици Краља Петра I бр. 70, Блаце, је дана 02.04.2014. 
године поднела захтев за акредитацију студијског програма основних струковних 
студија ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО у ВШЈ ван седишта у Јагодини у
оквиру поља друштвено-хуманистичких наука под бројем 612-00-00624/2014-04.

Уз захтев за акредитацију достављена је документација која је прописана чланом 
4 Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08).

На основу члана 6 и 7 Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и етуд дјеких програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената о извршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије, који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА



Установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА је
поднела захтев за акредитацију студијског програма ОСС ФИНАНСИЈЕ И 
РАЧУНОВОДСТВО, друштвено-хуманистичко научно поље, који ће бити реализован 
у ВШЈ ван седишта установе оснивача без својства правног лица у Јагодини.

Према документацији коју је Установа приложила, студијски програм ОСС 
ФИНАСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО је акредитован на Установи оснивачу (Одлука бр. 
612-00-00099/2012-04 од 27.04.2012. године) и то за 180 студената у седишту 
(180*3=540).

Студијски програм траје ОСС Финансије и рачуноводство 3 године (6 семестара), 
тражи се акредитација за 50 студената (укупно 50*3=150) у ВШЈ без својства правног 
лица у Јагодини.

Наставно особље: Укуиан број наставника ангажованих на студијском
програму који се реализује на високошколској јединици ван седишта установе без 
својства правног лица у Јагодини је 32, од чега је 25 наставника ангажовано са пуним 
радним временом, док је 7 наставника ангажовано по уговору. Просечно оптерећење 
наставника на овом студијском програму је  0,81 (1,92). Просечно оптерећење 
наставника на свим студијским програмима у Установи укључујући и високошколску 
јединицу је 6,53. Ни један наставник нема оптерећење веће од 12 часова активне 
наставе недељно. Проценат часова активне наставе коју изводе наставници са 100% 
радног времена на овом студијском програму износи 79,67%.

Укупан број сарадника ангакеваних на студијском програму који се реализује на 
високошколској јединици ван егдишта установе без својства правног лица у Јагодини је 
7, од чега је 6 сарадника ангажовано с пуним радним временом, док је 1 сарадник 
ангажован по уговору. Просечно оптерећење сарадника по овом студијском програму је 
0,36 (2,73). Просечно оптерећење сарадника на свим студијским програмима у 
Установи укључујући и високошколску јединицу је 9,98. Ни један сарадник нема 
оптерећење веће од 16 часова активне наставе недељно.

Простор и опрема: Настава на Високој пословној школи струковних студија -  
високошколској јединици без својства правног лица у Јагодини одвија се у Првој 
техничкој школи са седиштем у Јагодини, ул. Књегиње Милице број 101. Простор је у 
складу са потребама извођења програма. За реализацију наставног процеса на 
високошколској јединици без својства правног лица у Јагодини предвиђено је 700м 
простора (Табела 10.1). За наставно и друго особље у јединици обезбеђен је додатни 
простор површине 93м2. За планирани број студената (50*3=150) ова површина 
простора је у складу са стандардима. За реализацију студијског програма обезбеђена је 
и адекватна опрема и 207 библиотечких јединица (Табела 10.3).

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -  ВШ Ј ван седншта оснивача у Јагодини и предлог
одлуке достављени су Комисији за акредитацију и проверу квалитета.



Ненаставно особље: Установа ангажује довољно и адекватно ненаставно 
особље за реализацију предложеног етудијског програма. Ненаставно особље 
Факултета организовано је у стручне службе.

На високошколској јединици у Јагодини је запослен један библиотекар. Такође, 
на високошколској јединици је ангажовано је двоје извршилаца за послове студентске 
службе -  референти за студентска питања. Факултет запошљава једног извршиоца на 
пословима информационог систем -  лаборант за информатику. Високошколска 
јединица у Јагодини има једног техничког секретара.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНа  Ш КОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА из Блаца која 
је  поднела захтев за акредитацију студијског програма ОСС ФИНАНСИЈЕ И 
РАЧУНОВОДСТВО за ВШ Ј ван седишта Установе у Јагодини у оквиру поља 
друштвено-хуманистичких наука испуњава стандарде у погледу квалитета студијског 
програма прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа углавном испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:

- архиви

- в и с ок о шк о лс ко ј установи



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КО М И СШ А  ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

У В Е ?  Е Њ Е 
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
са седиштем у Улици Краља Петра I бр. 70, Блаце, ПИБ: 100985106 Матични број: 
09271961, испуњава стандарде пропиеане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и етудијских програма („Службени гласник РС“ 
број 106/06, 112/08) за акредитацнју студијског ирограма осповних струковних студија -
ПОРЕЗИ И ЦАРИНА у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука и то за 50 студената у 
ВШЈ у ДИМИТРОВГРАДУ.

Ово уверење издаје се на оенову члана 16 став 5 тачка 1) Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08,44/10).

Број: 612-00-00623/2014-04 

Београд, 30.05.2014. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00623/2014-04

30.05.2014. године 
Б е о г р а д

На основу члана 14 став 1 тачка 7) и члана 16 став 5 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС” број 76/05 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10 став 3 Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06,
112/08), Комисија за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 30.05.2014. године донелаје

О Д Л У К У
о акредитацији студијског програма

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА са
седиштем у Улици Краља Петра I бр. 70, Бладе, ПИБ: 100985106 Матични број: 
09271961 испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
основних струковних студија ПОРЕЗИ И ЦАРИНА у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука, и то за 50 ст> дената у ВШ Ј у Димитровграду.

О утврђеној акредитацији из става 1 ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е
Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА са седиштем у Улици Краља Петра I бр. 70, Блаце, је дана 02.04.2014. 
године поднела захтев за акредитацију студијског програма основних струковних 
студија ПОРЕЗИ И ЦАРИНА у ВШ Ј ван седишта у Димитровграду у оквиру поља 
друштвено-хуманистичких наука под бројем 612-00-00623/2014-04.

Уз захтев за акредитацију достављена је документација која је прописана чланом 
4 Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06,112/08).

На основу члана 6 и 7 Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских устаноза к студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.

Извештај рецензената о нзвршеној анализи достављене документације са оценом, 
извештај поткомисије, који сгиржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног 
увида у рад високошколске установе ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА



Установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА је 
поднела захтев за акредитацију студијског програма ОСС ПОРЕЗИ И ЦАРИНА, 
друштвено-хуманистичко научно поље, који ће бити реализован у ВШЈ ван седишта 
установе оснивача без евојства правног лица у Димитровграду.

Према документацији коју је Установа приложила, студијски програм ОСС ПОРЕЗИ И 
ЦАРИНА је акредитован на Установи оснтачу (Одлука бр. 612-00-00099/2012-04 од 
27.04.2012. године) и то за 200 студената. у седишту (200*3=600).

Студијски програм траје ОСС Порези и царина 3 године (6 семестара), тражи се 
акредитација за 50 студената (укупно 50*3=150) у ВШЈ без својства правног лица у 
Димитровграду.

Наставно особље: Укуган број наставника ангажованих на студијском
програму који се реализује нг згсз.шшколској јединици ван седипгга установе без 
својства правног лица у Дкмитровфаду је 33, од чега је 26 наставника ангажовано са 
пуним радним временом, док је 7 наставника ангажовано по уговору. Просечно 
оптерећење наставника на овом етугдјском програму је 0,66. Просечно оптерећење 
наставника на свим студијским програмима у Установи укључујући и високошколску 
јединицу је 6,53. Ни један наставник нема оптерећење веће од 12 часова активне 
наставе недељно. Проценат часова активне наставе коју изводе наставници са 100% 
радног времена на овом студијском програму износи 81,88%.

Укупан број сарадника ангажозаних на студијском програму који се реализује на 
високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица у 
Димитровграду је 14, од чега је 13 еарадника ангажовано с пуним радним временом, 
док је  1 сарадник ангажован ло уговору. Просечно оптерећење сарадника по овом 
студијском програму је 1,03. Просечно оптерећење сарадника на свим студијским 
програмима у Установи укључујући и високошколску јединицу је 9,98. Ни један 
сарадник нема оптерећење веће од 16 часова активне наставе недељно.

Простор и опрема: Настава на Високој пословној школи струковних студија -  
ВШЈ без својства правног лица у Димитровграду одвија се у Гимназији Свети Кирило и 
Методије са седиштем у Дкмитртзгрзду, ул. Ћирила и Методија број 12. Простор за 
извођење наставе је у схлгду га готребама извођења програма. За реализацију 
наставног процеса ка високошколској јединици без својства правног лица у 
Димитровграду предвиђено је 612м" простора (Табела 10.1). За наставно и друго

9 •особље у јединици обезбеђен је доддпи простор површине 164м . За планирани број 
студената (50*3=150) ова површина простора је у складу са стандардима. За 
реализацију студијског програма обезбеђена је и адекватна опрема и 173 библиотечке 
јединице (Табела 10.3).

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. -  ВШЈ ван седишта оснивача у Димитровграду и
предлог одлуке достављени су К ошгсч и  за акредитацију и проверу квалитета.



Ненаставно особље: Установа ангажује довољно и адекватно ненаставно 
особље за реализацију предложеног студијског програма. Ненаставно особље 
Факултета организовано је у стручне службе.

На високошколској једкници у Димитровграду је запослен један библиотекар. 
Такође, на високошколској јединици је ангажовано је двоје извршилаца за послове 
студентске службе -  референти за студентска питања. Факултет запошљава једног 
извршиоца на пословима унформгцжшог систем -  лаборант за информатику. 
Високошколска ј единица у Димитровгоаду има једног техничког секретара.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА Д О Ж Ж Н А  Ш лОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА из Блаца која 
је поднела захтев за акредитацију студијског програма ОСС ИОРЕЗИ И ЦАРИНА за 
ВШЈ ван седишта Уетансве у Лкмитровграду у оквиру поља друштвено- 
хуманистичких наука испуњава стаидарде у погледу квалитета студијског програма 
прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма.

Имајући у виду да је високошколска установа углавном испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прсписане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правгсм сред?тву: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за вгеоко обр'лозање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:

- в и с о к о ш к о л с к о ј устааови
- архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00622/2014-04

30.05.2014. године

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ са
седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични број: 09271961, 
испунио је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник 
РС“ број 106/06, 112/08), за акредитацију студијског програма специјалистичке 
струковне студије -  ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у оквиру 
поља техничко-технолошких наука и то за упис 20 (двадесет) студената у седишту 
Установе.

Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07,97/08, 44/10).

Б е о г р а д

У В Е Р Е Њ Е  
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Достављено:
- високошколској установи
- архиви КАПК



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КО М И СИ ЈА  ЗА АКРЕДИТ АЦИ ЈУ  И 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
Број: 612-00-00622/2014-04

30.05.2014. године 
Б  е о г р а д

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма („Службени гласник РС” број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, на седници одржаној 30.05.2014. године, донела је

О Д Л У К У  
о акредитацији студијског програма 

специјалистичких струковних студија

Утврђује се да ВИСОКА ПОСЛОВНА Ш КОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
У БЛАЦУ са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, ПИБ: 100985106, Матични 
број: 09271961, испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма 
Специјалистичке струковне студије — ПРИМ ЕЊ ЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХ Н О Л О ГИ ЈЕ у оквиру поља техничко-технолошких наука и то за упис 20 
(двадесет) студената у седишту Установе.

О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета издаје Уверење.

О б р а з л о ж е њ е

Високошколска установа ВИСОКА ПОСЛОВНА Ш КОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА У БЛАЦУ са седиштем у КРАЉА ПЕТРА I 70, БЛАЦЕ, је дана
02.04.2014. године поднела захтев за акредитацију студијског програма
специјалистичке струковне студије -  ПРИМ ЕЊ ЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХ Н О Л О ГИ ЈЕ у оквиру поља техничко-технолошких наука под бројем 612-00- 
00622/2014-04.

Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана 
чланом 4. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма („Службени гласник РС” број 106/06,112/08).

На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за 
доношење одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.



Извештај рецензената, о извршеној анализи достављене документације са 
оценом, извештај поткомисије, који садржи и оцену, сачињен након спроведеног 
непосредног увида у рад високошколске установе ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЈ1АЦУ и предлог одлуке, достављени су Комисији за 
акредитацију и проверу квалитета.

Студијски програм припада пољу техничко-технолошких наука и области 
електротехничко и рачунарско инжењерство што је у складу са законом и листом 
области коју је утврдио Национални савет. Назив диломе СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА -  СПЕЦИЈАЛИСТА, је у складу са 
листом звања коју је утврдио Национални савет, а дужина студија једне године је у 
складу са законом.

Програм је прихваћен од стране Наставног већа Високе пословне школе 
струковних студија у Блацу 10.03.2014. године.

Студијски програм садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени 
број ЕСПБ. Број ЕСПБ бодова након завршених студија је 60.

Установа је објавила публикацију о студијском програму: Информатор за 
школску 2013/2014, и подаци су такође присутни на сајту установе \у\у\у.урзкр.ес1дд.г5

Студијски програм обезбеђује стицање компетенција за препознатљиве и јасне 
професије и занимања.

Сврха и циљеви су јасно формулисани и у складу су са задацима установе и 
укључују стицање компетенција и вештина. Додатак дипломе је приложен.

Циљеви садрже одреднице из којих би се могао закључити зашто је овај програм 
у области електротехничког и рачунарског инжењерства. Међу циљевима су сви они 
који се тичу стицања знања и компетенција у области електротехничког и рачунарског 
инжењерства.

Јасно је наведено које опште и предметно специфичне способности студенти 
стичу савладавањем програма.

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова 
и број ЕСПБ. Студенти остварује мин 20 часова активне наставе недељно или 600 
часова годишње, а од тога је мин. 50% предавања.

Активна настава је у просеку 21 час недељно, од тога су предавања 12 часова 
недељно.

Класификација предмета по типу је: Стручни предмети 0.00%, Стручно- 
апликативни предмети 100.00%.

Установа је приложила Књигу предмета у којој је сваки предмет специфициран. 
Структура курикулума обухвата опис предмета са називом, типом предмета, годином и 
семестром студија, бројем ЕСПБ, именом наставника, циљем курса са очекиваним 
исходима, знањима и компетенцијама, садржајем предмета, препорученом 
литературом, методима извођења наставе, начином провере знања и оцењивања.

Установа је  приложила описе везане за стручну праксу и завршни рад.
Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете је 43.33%.
Курикулум одговара назначеном звању и датим компетенцијама у студијском 

програму.
Програм је  целовит и свеобухватан и нуди најновија стручна сазнања, усаглашен 

је са другим програмима на истој установи и усклађен са најмање три програма 
иностраних високошколских установа (Универзитет кооперативних студија у 
Штутгарту, Немачка - Вас1еп, \Уиегиетћег§ Соорега1луе ЗШе Итуегзку 8ШЦ§аг1; 
Универзитет кооперативних студија у Мосбаху, Немачка - Вадеп, \УиегИет1)ег§ 
Соорега1;1уе 5Ше ХЈшуегзћу Мозђасћ; Тгеп! ТЈшуегзку -  МоШп§ћат, Енглеска).



Програм уписује одговарајући број студената сходно расположивим 
могућностима установе. Конкурс за упис студената садржи: број, услове за упис, 
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и 
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине.

Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ 
бодова је утврђен за сваки предмет према оптерећењу студената и према јединственој 
методологији. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано 
се прати током наставе и изражава поенима. Предвиђено је да студент стиче поене на 
предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита 
при чему је минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем 
предиспитних обавеза током наставе 30 а максимални 70. Сваки предмет из студијског 
програма има јасан и објављен начин стицања поена: број поена које студент стиче по 
основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем 
предиспитне обавезе и полагањем испита.

Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на 
студијском програму. У реализацији студијског програма укључено је 11 наставника, 
од тога 7 наставника са пуним радним временом и 4 са непуним радним временом. 
Просечно оптерећење наставника на студијском програму 2.55 часова недељно. Нема 
наставника са ангажовањем већим од 12 часова недељно. Наставници са пуним радним 
временом држе 71.43% наставе.

Испуњен је захтев да најмање 70% часова од активне наставе држе наставници 
са пуним радним временом.

Број сарадника, 16, од тога 2 сарадника са пуним радним временом и 14 са 
непуним радним временом је довољан да покрије укупан број часова наставе на 
студијском програму. Просечно оптерећење од 1.47 часова недељно.

Квалификације наставног особља одговарају нивоу њихових задужења и 
документоване су референцама и подаци су доступни јавности.

Величина група за предавања и вежбе одговара Допуни стандарда за 
акредитацију студијских програма у оквиру поља техничко-технолшких наука.

На студијски програм уписује се 20 студената.
Установа је обезбедила амфитеатре, учионице, лабораторије односно друге 

просторије за извођење наставе, као и библиотечки простор и читаоницу, у складу са 
потребама образовног процеса.

Установа је  обезбедила одговарајући радни простор за наставнике и сараднике.
Обезбеђена је  сва техничка опрема за савремено извођење наставе.
Високошколска установа је обезбедила покривеност предмета одговарајућом 

уџбеничком литературом. Наведена листа уџбеника доступна је студентима на 
студијском програму, а листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм 
броји 205 наслова. Обезбеђена је опремљеност училима и помоћним наставним 
средствима за нормално одвијање наставног процеса.

Установа је установила процедуре за праћење квалитета студијског програма. 
Преко студенских анкета проверава се и утврђује се да ли наставници и сарадници 
имају коректан и професионалан однос према студентима.

Установа је формирала Комисију за контролу квалитета и приложилаје извештај 
о самовредновању и резултате студентске анкете. Приложени су документи: Политика 
обезбеђења квалитета, Правилник о уџбеницима, као и извод Статута установе којим се 
регулише оснивање и делокруг рада Комисије за контролу квалитета. Комисија за 
контролу квалитета се састоји од 9 чланова од којих су 2 члана из редова студената.



Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да високошколска 
установа ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ за 
студијски програм специјалистичке струковне студије -  ПРИМЕЊЕНЕ
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у оквиру поља техничко-технолошких наука 
испуњава стандард у погледу квалитета студијског програма прописане Правилником о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма.

Имајући у виду да је високошколска установа испунила стандарде за 
акредитацију студијског програма прописане Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у 
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:
- високошколској установи
- архиви КАПК



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Број :612-00-01312/2014-04 
Датум:10.11.2014. године 

Београд 
Немааина 22-26

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
- Директору-

18420 БЛАДЕ
Краља Петра I бр .1

У прилогу дописа достављамо Решење о допуни Дозволе за рад Високе 
пословне школе струковних студија из Блаца, за акредитоване студијске програме 
Осиовне струковне студије -  Порези и царина, које ће се изводити у 
високошколској јединици без својства правног лица у Димитровграду, Основне 
струковне студије -  Финансије и рачуноводство које ће се изводити у 
високошколској јединици без својства правног лица у Јагодини и Специјалистичке 
струковне студије -  Примењене информационе технологије које ће се изводити у 
седишту установе.



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Број :612-00-01312/2014-04 
Датум: 10.11.2014. године 

Београд 
Немањина 22-26

На основу члана 42. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
број 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и члана 206. 
став 1. Закона о општем управном поступку ( „Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и 
(„Службени гласник РС“, број 30/10), Министар просвете, науке и технолошког развоја 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

ОДОБРАВА СЕ ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА у Блацу, ул. Краља Петра I бр. 1, обављањеделатности и извођење следећих 
акредитованих студијских програма:

Основне струковне студије -  ПОРЕЗИ Н ЦАРИНА (Високошколска
јединица без својства правног лица у Димитровграду)

Основне струковне студије -  ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО 
(Високошколска јединица без својства правног лица у Јагодини)

Специјалистичке струковне студије - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Комисија за акредитацију и проверу квалигета, Високој пословној школи 
струковних студија из Блаца, је издала:

Уверење број 612-00-00623/2014-04 од 30.05.2014. године о акредитацији 
студијског програма: Основне струковне студије -  Порези и царина, на који се може 
уписати 50 (педесет) студената у прву годину студија у високошколској јединици без 
својства правног лица у Димитровграду,

Уверење број 612-00-00624/2014-04 од 30.05.2014. године о акредитацији 
студијског програма: Основне струковне студије -  Финансије и рачуноводство, на који 
се може уписати 50 (педесет) студената у прву годину студија у високошколској 
јединици без својства правног лица у Јагодини,



Уверење број 612-00-00622/2014-04 од 30.05.2014. године о акредитацији 
студијског програма: Специјалистичке струковне студије -  Примењене информационе 
технологије, на који се може уписати 20 (двадесет) студената у прву годину студија у 
седишту установе.

0 6  р а з л о ж е њ е

Висока пословна школа струковних студија из Блаца поднела је Министарству 
захтев број:. 366/14 од 17.07.2014. године за издавање Допуне дозволе за рад за 
акредитоване студијске програме: Основне струковне студије -  Порези и царина, које ће 
се изводити у високошколској јединици без својства правног лица у Димитровграду, 
Основне струковне студије -  Финансије и рачуноводство, које ће се изводити у 
високошколској јединици без својства правног лица у Јагодини и Специјалистичке 
струковне студије -  Примењене информационе технологије, које ће се изводити у 
седишту установе.

Министарство је 29.06.2007. године Високој школи издало Дозволу за рад број: 
612-00-638/2007-04, за акредитоване студијске програме:

Основне струковне студије -  Рачунарство и информатика,
Основне струковне студије -  Финансије и рачуноводство,
Основне струковне студије -  Порези и царина и
Основне струковне студије -  Менаџмент и интернационална бизнис

администрациј а.
Министарство је 30.11.2010. године Високој школи издало Решење о допуни 

дозволе за рад број: 612-00-01724/2010-04, за акредитовани студијски програм:
Специјалистичке струковне студије -  Администрирање рачунарских мрежа. 
Министарство је 28.02.2014. године Високој школи издало Решење о допуни 

дозволе за рад број: 612-00-01219/2013-04, за акредитоване студијске програме:
Основне струковне студије -  Рачунарство и информатика-образовање на даљину, 
Основне струковне студије -  Финансије и рачуноводство,
Основне струковне студије - Менаџмент и интернационална бизнис

Администрациј а,
Основне струковне студије -  Туризам,
Специјалистичке струковне студије -  Пословно управљање,
Специјалистичке струковне студије -  Корпоративно управљање и 
Специјалистичке струковне студије -  Фискална политика.
Како Дозволом за рад и Решењима о допуни дозволе за рад нису обухваћени 

акредитовани студијски програми: Основне струковне студије -  Порези и царина, које ће 
се изводити у високошколској јединици без својства правног лица у Димитровграду, 
Основне струковне студије -  Финансије и рачуноводство које ће се изводити у 
високошколској јединици без својства правног лица у Јагодини и Специјалистичке 
струковне студије -  Примењене информационе технологије које ће се изводити у 
седишту установе, то је применом члана 206. став 1. Закона о општем управном 
поступку ( „Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01) и („Службени гласник РС, број 
30/10) донето Решење о допуни наведене дозволе за рад.



Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и 
против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду Србије 
у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

Доставити:
-Високошколској установи
- Архиви


