
ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 Висока пословна школа струковних студија Нови Сад, модерном и функционалном 
организацијом, савременим наставним програмима, расположивом опремом, стручним и 
педагошким капацитетима тежи потпуном испуњавању захтева окружења, користећи 
најсавременије методе и технике како би обезбедила поверење и задовољство корисника. 
  

Основни принципи на којима се заснива Политика обезбеђења квалитета Школе: 
 
1. Обезбеђивање високог нивоа квалитета: 

- сталним праћењем резултата рада и откривањем и отклањањем недостатака 
- сталним усавршавањем и максималним залагањем запослених  
- сталним унапређивањем и осавремењавањем начина рада и услова за рад и 

студирање 
-  сталним унапређивањем сарадње са другим високошколским установама, 

привредним и ванпривредним субјектима и другим институцијама. 
 
2. Одговрност за квалитет је обавеза свих запослених и студената Школе. Посебну 

одговорност за спровођење Политике обезбеђења квалитета имају: руководство 
Школе, Комисија за обезбеђење квалитета и самовредновање, катедре и Наставно 
веће школе. 

 
3. Висок ниво квалитета обезбеђује се у областима:  
 - студијских програма 
 - наставног процеса  

- уџбеничке и друге грађе 
- рада библиотеке  
- успешности студирања 
- стручног рада и напредовања наставника и сарадника  
- техничких и просторних услова за рад и студирање 
- рада стручних служби и ваннаставног особља 
- сарадње са другим образовним и пословним субјектима 
- процеса управљања.  
  

4. Обезбеђивање високог нивоа организационе културе, засноване на  узајамном 
поверењу и поштовању, поштењу и правичности, размени знања и искустава, 
тимском раду и усвојеним вредностима и нормама понашања.  

 
5. Области стручног рада и усавршавања свих запослених су у функцији сталног 

стручног и личног напредовања наставног особља и коришћења резултата њиховог 
рада, као и  најновијих научних, техничких и технолошких достигнућа, у процесу 
сталног осавремењивања студијских програма и наставног процеса и активног 
укључивања у размену знања и израду и реализацију пројеката на свим нивоима.  



B?ICOKA TIOCJIOBHA IIIKOJIA
CTPyKOBHT4X CTyAT4JA
HOBI4 CAA
BPOJ: 1- 75

IATYM: 06.01 .2012. rot.

I,I3JABA O KBAIIITETY

Bracoxa [oclroBHa rrrKoJra crpyxoBur4x cryavja HosIa Ca4, uaxcLIMzIJIHLIM 3aJlararbeM Ir

craJrHr.rM ycaBprrraBarreM cBlrx 3arrocJreHlrx, [p[Merbyjyhu najcanpeueuuje uetoAe y paAy,

o6es6eluje Br{coK Hr,rBo KBilr[Tera y cnuu o6nacrr.rMa cBor,{eJroBarba.

Bracor<a rocJroBHa rrrKoJra crpyKoBHr,rx cryauja Honu Cag, ocrnapyjyhn 6nucxy caparlmy
ca cpoAHr,rM crpyKoBur,rM, uayuuo-o6pa3oBHlrM, [pr.rBpeAHriM zncruryuujalra u ApyrI,IM
acoqujaqzjaua LB 3eMJbe u rrHocrpaHcrBa, o6*6e!yje ao6pe rpeAycnoBe 3a craJIHo
yuanpe! erre KBaJrr,rrera cnoj nx rpoqeca paAa.

O6es6efznameM v craJrHr,rM ynaupeluealreM KBturr4rera, rurapehu reopujcxa u
[paKTHuHa 3Halba, :reNuheuo Aa crplrleMo I,I olpaB.qaBaMo noBepelbe cry,(eHara, rIocJroBHpIx

cy6jerara r4 Apyrux KoprrcHr{Ka.

Haua nusuja je:

TPMI,IMO KYJITYPY }I3BPCHOCTI,I HA KPEATUBHOCT}I U
PA3JIIIqT4TI,IM TIP}ICTYIII4MA Y PEIIIABAIbY TIPOEJIEMA CTPYKE, A HE HA
PA3JII4KAMA, PA3JIIIKAMA MEby JbyAI,IMA, KAKO EIICMO yIIIJII4 y
APyIIITBO HAJEMI,IHEHTHVLJTLX CTPyKOBHI,IX IITKOJIA PEII4OHA rr IllIPEr
OKPYXEtf,A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА  

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  

НА ОСНОВНИМ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА 

У ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТАНДАРДИ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАДА   

НА ПРЕДМЕТУ 
 

  

  Сврха плана рада  

План рада на предмету је документ намењен свим учесницима у реализацији и 

контроли наставног процеса.  

Сврха Плана рада на предмету је: 

 Информисање студената о садржини предмета, начину и динамици рада, 

литератури, облицима провере знања и оцењивању на предмету.  

 Систематичан и плански приступ раду на предмету и групи сродних предмета 

чиме ће се повећати ефикасност рада наставника, као и атрактивност самог 

предмета.  

 Ефикаснија контрола квалитета наставе на предмету јер ће упоређивање 

прецизно планираног и оствареног обима, структуре и начина рада омогућити 

процену степена реализације циљева предмета.  

Садржај плана рада 

План рада за сваки наставни предмет мора бити стандардизован и обухватати 

заглавље (са основним подацима о предмету) као и  компоненте у којима се указује на 

циљ предмета, исход, садржај, метод рада, литературу, оцењивање, прецизан Програм 

рада (реализације) и податке о наставницима и сарадницима на предмету.  

Садржај појединих компоненти дат је у табели Плана рада на предмету. 

 

Техничко упутство за израду  плана  рада  на  предмету 

Форма и изглед Плана рада су стандардизовани и наставници морају да их 

поштују. Општа правила за изглед Плана рада су: 

 Формат А4 

 Маргине: све по 2 цм    

 Фонт (слова): Times New Roman 

 Величина слова 

- Заглавље: велика слова, 12pt, bold 

- Остало:  назив компоненте: мала слова 11pt, bold; текст: мала слова, 11pt,  

нумерација римским бројевима 

 Наглашавање: курзив (italic)  

 Нумерација страна: доле десно 

 Дужина текста: максимално 3 стране 



 

Табела Плана рада на предмету 
 

Студијски 

програм  

 

Назив предмета  

Наставник  

Статус предмета  

Број ЕСПБ  

Услов  

Циљ предмета 

Студентима треба објаснити шта је основни циљ предмета и указати на место и улогу предмета 

у укупном образовању студената економије и бизниса и на његову повезаност са осталим 

сродним предметима. 

Исход предмета  

Знања и вештине које се стичу изучавањем предмета које су од посебног значаја за праксу. 

Садржај предмета 

Сваки предмет обухвата одређену научну област која се обично може структурирати у више 

целина. Студентима треба представити основне области науке или струке које покрива 

предмет. 

Литература  

Наставник у Плану рада обавезно наводи уџбеник по коме ће се радити на предмету, а поред 

тога, може да презентира студентима и краћи списак додатне литературе корисне за рад на 

предмету. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: Вежбе: 

Методе извођења наставе 

Настава и вежбе се одвијају кроз већи број разноврсних облика рада.  Облици рада на вежбама 

могу бити, на пример: анализа примера из праксе, израда задатака, освежавање градива и 

провера знања студената, симулације и игре, индивидуални и групни пројекти и презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

Вредновање рада студента у току наставе (предиспитне обавезе) и на завршном испиту врши се 

према усвојеним стандардима оцењивања у зависности од типа предмета и броја ЕСПБ 

 

ПРОГРАМ РАДА НА ПРЕДМЕТУ 

Недеља Предавања Вежбе 

I   

II   

...   



XIV   

XV   

 

Програм рада са динамиком извођења наставе по темама (датуми предавања 

тема). Централни део Плана рада треба да буде план предавања са тематским 

јединицама по датумима. Треба дати прецизни план предавања и вежби тако што ће се 

за сваку тематску јединицу одредити термини њене обраде на предавањима, као и на 

вежбама. Термине навести по седмицама, тако да се за сваку тему одреди радна 

седмица (једна или више) у којој ће тема бити обрађена.  

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету. У Плану рада се дају имена, 

време пријема, локација кабинета и телефони у кабинету свих наставника и сарадника 

на предмету и e-mail адресе наставника и сарадника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 
 

 

I   ПРЕДАВАЊА 
 

Реализација плана рада 
 

1. Наставник је дужан да предавања на предмету изводи у свему према Плану 

рада који је утврдио пре почетка наставе. 

2. Тематске   јединице  предавања   се   морају   обрађивати   по   редоследу   и   по 

датумима   који   су   предвиђени   Планом   рада  на  предмету,   уз  дозвољено 

одступање у терминима од максимум 20%. 

3. Наставник је дужан да наставу одржава у временским терминима предвиђеним 

распоредом часова односно да час наставе започне и заврши на време. 

Наставник и сарадник могу у договору са студентима и студентском службом 

променити место и термине одржавања наставе. 

 

Садржај предавања 
 

1. Садржај предавања мора да покрива најмање 80% градива предвиђеног 

наставним програмом предмета и предвиђеног за испитну материју. 

2. Садржај предавања  мора  бити  тако  обликован  да  она  буду  корисна  за 

савладавање градива и припрему испита. 

3. Препоручује се да се један део предавања посвети примерима, илустрацијама, 

задацима и другим облицима примене теоријског знања. 

 

Методе предавања 
 

1. Наставник мора да долази припремљен на предавања. 

2. Наставник треба да предаје разумљиво и јасно. 

3. Наставник треба да предаје на начин који држи пажњу слушалаца. 

4. Наставник треба да подстиче укључивање студената у наставни процес. 

5. Наставник  треба да  предаје  на  начин  који  стимулише  критичко размишљање 

студента. 

 

 

II  ВЕЖБЕ 
 

Реализација плана рада 
 

1. Наставник или сарадник је дужан да вежбе на предмету изводи у свему према 

Плану рада који је утврдио пре почетка наставе. 

2. Тематске јединице вежби се морају обрађивати по редоследу и по датумима 

који су предвиђени Планом рада на предмету, уз дозвољено одступање од 

највише 20%. 

3. Наставник или сарадник је дужан да наставу одржава у временским терминима 

предвиђеним распоредом часова, односно да час наставе започне и заврши на 

време. 

 



Садржај вежби 
 

1. Садржај вежби мора да покрива  најмање 80% градива предвиђеног наставним 

програмом предмета и предвиђеног за испитну материју. 

2. Садржај вежби мора бити тако обликован да оне буду корисне за разумевање 

дисциплине коју покрива предмет, за савладавање градива и припрему испита. 

3. Часови вежби се не могу користити за предавања материје коју студенти нису 

до тада обрађивали на предавањима. 

4. Вежбе обавезно морају да укључе следеће облике рада са студентима: 

 

- Освежавање знања из уџбеника и са предавања. Наставници и сарадници су 

дужни да на вежбама понове основне елементе градива и материје која је 

обрађена на предавањима. 

- Примена знања. Главни део вежби мора бити посвећен неком од облика примене 

знања стечених на предавањима и читањем уџбеника. Облици примене знања 

могу бити разноврсни: анализа примера из праксе, обрада теоријских примера и 

илустрација, израда задатака, симулације, игре, квизови, групне дискусије 

проблема, индивидуалне и групне презентације студената. 

- Провера знања. Наставници и сарадници су дужни да на вежбама континуирано 

проверавају знање студената. Провера знања се врши у складу са Стандардима 

оцењивања, а наставник или сарадник дефинише различите облике активности 

као што су: учешће у дискусијама, радионице, подела улога, квизови, 

прелиминарни тестови, самостална израда задатака, есеји, итд. 

 

Методе вежби 
 

1. Наставник или сарадник мора да долази припремљен на вежбе. 

2. Наставник или сарадник треба да предаје разумљиво и  јасно. 

3. Наставник или сарадник треба да држи вежбе на начин који држи пажњу 

студената. 

4. Наставник или сарадник мора на вежбама да користи разноврсне и интерактивне 

облике рада: дискусије, игре улога, израда задатака, анализе примера из праксе, 

групно решавање проблема и сл. 

5. Наставник или сарадник мора на вежбама да обезбеди активно учешће што већег 

броја студената на часу и да обезбеди двосмерну комуникацију са студентима. 

6. Наставник или сарадник треба да држи вежбе на начин који стимулише 

критичко размишљање студента. 

 

Стандарди понашања предавача 
 

1. Наставник или сарадник мора да одржава коректан однос према студентима.       

2. Наставник или сарадник мора да се пристојно понаша и долази обучен тако да 

својим изгледом не скреће пажњу студената. 

3. Стил  изражавања  наставника  или  сарадника мора бити  такав  да га  студенти 

разумеју. Треба избегавати коришћење страних, као и сувише ускостручних 

речи и израза које студенти не разумеју. 

4. Стил изражавања наставника или сарадника треба да буде неутралан, 

професионалан и не сме садржавати ласцивне, увредљиве или 

дискриминаторске изразе према било ком појединцу или друштвеној групи. 

 



 

ПРОЦЕДУРА И ПОСТУПЦИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА  

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  

 
ПРОЦЕДУРЕ ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА  

ПЛАНА РАДА НА ПРЕДМЕТУ 
 

Члан 1. 

Наставници и сарадници израђују јединствени План рада на предмету.  

План рада на предмету израђује се у форми и према елементима утврђеним 

Стандардима израде Плана рада.  

Наставник на предмету дужан је да План рада за наредну школску годину изради или 

модификује најкасније до 01. 09. текуће школске године.  

Уколико наставу на предмету реализује више наставника, овлашћени предлагач Плана 

рада на предмету је наставник, односно наставници, у највишем звању. 

 

Члан 2. 

Наставник на предмету на основним и специјалистичким струковним студијама 

доставља План рада катедри којој припада тај предмет.  

Катедра оцењује План рада са аспекта квалитета његовог садржаја и форме и усваја га. 

Катедра може да тражи од наставника на предмету да измени План рада што је 

наставник дужан да учини у року не дужем од седам дана. Након што наставник 

достави Катедри измењени План рада, Катедра га поново разматра и усваја. 

Шефови катедри састављају писани извештај о усвајању планова рада и евентуалним 

проблемима и достављају га Комисији за наставу, Комисији за специјалистичке студије 

и помоћнику директора за наставу и то најкасније до 15.07. за наредну школску годину. 

Евентуалне проблеме у изради планова рада решава помоћник директора за наставу у 

консултацији са шефовима катедри.  

Настава на предмету не може почети док Катедра не усвоји План рада. 

Члан 3. 

Школа обједињује и штампа усаглашене планове рада на предметима по годинама 

студија основних и специјалистичких струковних студија и ставља их на увид 

студентима приликом уписа године. 

Члан 4. 

Наставници су обавезни да се придржавају објављеног плана рада. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА И ПОСТУПЦИ КОНТРОЛЕ  

РЕАЛИЗАЦИЛЕ ПЛАНА РАДА НА ПРЕДМЕТУ 
 

Члан 1. 

Контрола одржавања наставе према усвојеном Плану рада и календару наставе обавља 

се кроз поступак контроле Дневника рада и кроз студентску анкету. 

 

Анкетирање студената 
 

Члан 2. 

Саставни део контроле квалитета и реализације плана рада на предмету је анкетирање 

студената о квалитету рада на предмету. Кроз анкету се проверава реализација Плана 

рада, доступност литературе, поступак оцењивања у току наставе и даје оцена 

квалитета реализације активности. 

Анкетни образац израђује Комисија за наставу, а усваја Наставно веће Школе. 

Анкету спроводе и резултате обрађују надлежне стручне службе Школе, под контролом 

Комисије за наставу и Комисије за обезбеђење квалитета и самовредновање.  

Члан 3. 

Анкета се спроводи у последње две недеље наставе у сваком семестру. Извештај о 

резултатима анкетирања у зимском семестру доставља се најкасније до почетка наставе 

у  следећем семестру, а у летњем семестру најкасније до 30.07. текуће школске године. 

Члан 4. 

Резултате анкете Комисија за наставу доставља Комисији за обезбеђење квалитета и 

самовредновање, катедрама за наставне предмете који припадају тој катедри и 

Комисији за специјалистичке студије за наставне предмете на специјалистичким 

струковним студијама.  

Комисија за наставу врши анализу резултата анкете и извештај доставља Наставном 

већу Школе. Након усвајања од стране Наставног већа Школе, резултати анкете се 

достављају Студентском парламенту и стављају се на увид јавности.  

Члан 5. 

Евалуација анкетних образаца врши се на крају сваке школске године. 

 

Контрола Дневника рада 
 

Члан 6. 

На крају семестра стручне службе, Комисија за наставу и Комисија за специјалистичке 

студије врше контролу реализације планова рада на предмету упоређујући за сваки 

предмет план рада са обрађеним тематским јединицама и достављају извештај 

надлежним катедрама, Комисји за квалитет, руководству Школе и Наставном већу. 

Члан 7. 

Наставник и сарадник је дужан да после сваког одржаног часа упише у Дневник рада:  

1. врсту наставе: предавања или вежбе  

2. број одржаних часова  

3. назив теме предавања или вежби. 



Члан 8. 

Студентска служба периодично током семестра прати уписивање часова од стране 

наставника и сарадника. У случају да се часови не уписују, служба о томе обавештава 

надлежну катедру и помоћника директора за наставу. Шеф катедре којој припада 

предмет на коме се не уписују часови у Дневник рада, као и помоћник директора за 

наставу упозоравају наставника или сарадника који не уписује часове да то чини.    

Члан 9. 

Студентска служба у року од 15 дана од дана завршетка наставе у семестру закључује 

Дневник рада, контролише уписане часове по датумима и темама и саставља извештај о 

одржаној настави на сваком предмету. Извештај садржи податке о броју и датумима 

одржаних часова и темама које су обрађене на тим часовима и доставља се катедри 

којој припада предмет и помоћнику директора за наставу. 

Шеф катедре и помоћник директора за наставу упоређују датуме и теме одржане 

наставе на сваком предмету са Планом рада предмета и утврђују одступања од плана 

рада. Сва одступања од Плана рада већа од 20% шеф катедре и помоћник директора за 

наставу су дужни да размотре са предметним наставником и са њиме договоре мере 

како би се убудуће избегла слична одступања. 

Шеф катедре је дужан да о свим одступањима од утврђеног плана рада на предметима 

из надлежности катедре већим од 20% као и о предузетим мерама извести помоћника 

директора за наставу, Комисију за наставу и Комисију за обезбеђење квалитета и 

самовредновање. 

Члан 10. 

Катедре врше анализу извештаја Студентске службе о упоређивању Плана и Дневника 

рада као и извештаја о резултатима студентске анкете. 

У случају евентуалних одступања реализованог од планираног рада на предмету 

катедре доносе следеће одлуке:  

а)  да се наставнику наложи да се у следећој школској години стриктно придржава 

Плана рада који је сам донео  

б)  да се препоручи наставнику промена плана рада у следећој школској години.  

Уколико Катедра закључи да је дошло до неоправданог одступања од Плана рада на 

предмету или евентуалних других проблема у реализацији наставног процеса чиме је 

настала штета по студенте и Школу, може да предложи директору Школе доношење 

дисциплинске мере против наставника и сарадника на предмету.  

Извештај о контроли реализације планова рада на предметима који јој припадају 

Катедра доставља Комисији за наставу, Комисији за специјалистичке студије и 

Комисији за обезбеђење квалитета и самовредновање. 

Члан 11. 

Наставно веће врши анализу извештаја катедри, Комисије за специјалистичке студије и 

Комисије за обезбеђење квалитета и самовредновање о реализацији Плана рада и 

анализу резултата студентске анкете, доноси закључке и препоручује директору Школе 

потребне мере. 

 
 



 

ПРОЦЕДУРА И ПОСТУПЦИ КОНТРОЛЕ  

КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 
 

 

Члан 1. 

Контрола квалитета педагошког рада наставника, садржаја и метода наставе обавља се 

кроз студентску анкету. Анкета студената резултира у оценама квалитета наставе на 

предмету и то за сваког наставника или сарадника појединачно.  

Анкетирањем се оцењују садржај предавања и вежби, литература, поступак оцењивања 

у току наставе и даје оцена педагошког рада наставника. 

Анкетом се такође утврђује да ли се наставник или сарадник придржава Плана рада на 

предмету. 

 

Члан 2. 

Анкетирање студената се изводи у последње две недеље наставе у сваком семестру за 

предмете из тог семестра. Анкету организује и спроводи Комисија за наставу у сарадњи 

са стручном службом и Комисијом за квалитет према Правилнику о студентском 

вредновању. 

 

Члан 3. 

Резултати анкетирања студената достављају се помоћнику директора за наставу, 

шефовима катедри за предмете из састава катедри, као и наставницима и сарадницима 

за наставу из предмета које они изводе, најкасније до почетка наставе у следећем 

семестру, а у летњем семестру најкасније до 30.07. текуће школске године. 

Члан 4. 

Евалуација анкетних образаца врши се на крају сваке школске године. 

 

Члан 5. 

По добијању резултата анкете, шеф катедре обавља, појединачно, разговор са оним 

наставницима и сарадницима на основним и специјалистичким струковним студијама 

чија је просечна оцена наставе испод 8.  

Шеф катедре, након обављених разговора са свим наставницима и сарадницима чији је 

рад у настави ниже оцењен, саставља извештај о утврђеним узроцима негативних оцена 

и договореним мерама за њихово унапређење и доставља тај извештај помоћнику 

директора за наставу, Комисији за наставу, Комисији за специјалистичке студије и 

Комисији за обезбеђење квалитета и самовредновање. 

Помоћник директора за наставу обавља, уз присуство шефа надлежне катедре, посебан 

разговор са наставницима и сарадницима чији је рад у настави посебно лоше оцењен у 

анкети студената односно чија је просечна оцена испод 7,5.  

Током разговора утврђују се могући узроци лоших оцена квалитета наставе, као и мере 

за унапређење тога квалитета. 

 

Члан 6. 

Контрола резултата наставног процеса обавља се и кроз анализу резултата оцењивања 

рада студената у току наставе и на завршном испиту према Процедури и поступцима 

конроле квалитета оцењивања. 

 



CTAHAAPAU I,I3PME rI KOHTPONE KBAJIITTETA
CEMr{HAPCKT{X PMOBA

Ilu.rrenn r.r3paAe ceMrrHapcKor paAa

I{u.menu rrcpa,qe ceMruapcKor paAa cy:

' Yno3HaBarbe cryAeuTa ca oApefeHonr o6naruhy crp1"fie Ar,rcrlurrJrrrHe Kpo3

4era-rsuujy paspaay je.(He reMe ras re o6nacrr.

' flpuupeMa cryAeuTa sa flficarbe caMocraJrHrirx paAoBa: eceja, crpytruor pa[a,
cuequj anzcrr,rrrxor papla Lr cn.

Telra ceMr{Hapcrcor paAa

Terraa paga Moxe 6trru:
. Teopujcrcra upo6neu
. flpanrrlriran npo6neu yoqeH y fl,rreparypr4rtrrr rrpaxcrn

Teua pa,ua Moxe 6urz o6palerra Ha ABa Har[.rHa:

' arroeuT Moxe .{a [pLIKyrr]I, o6paAn, crpyxTypr{pa Lr rpe3euTr,rpa ca3*arua vr3

nHTepaType peneBaHrHa 3a TeMy rLeroBor pa,qa.

' 
"rroeur 

Moxe Aa [pHMeHLI 3uarbe crerreHo o6paAorr,r nr{Teparype H rroKaxe KaKo ce
HeKr.r Kouxperarr npo6neM Moxe pemlrrr.r.

Caqpxaj paAa:

Ceuunapcrra pa'4 cryAeHTa caApxi,r: HacnoBrry crpaHy, ca4pxaj, yBor, TeKcr,
3aKJb) raK, nr,rTepaTypy.

HacnosHa cr"paua rpe6a Aa caApxI,I ocHoBHe rroAarKe Kao rrrro cy: Bucoxa fiocnoBrra
IITKoJIa crpyKoBrrlrx cry4raja, CEMI4HAPCKI4 PAI I43 (HA3I4B IIPEAMETA), urrre u
npe3rrMe KanI;r4xara n 6poj HHAeKca, lrMe H rrpe3]rMe HacraBH]rKa xojra pyKoBoALr r,BpaAoM
paAa, Mecro rr Aarylu rrcpaAe. Y carypNajy cy HaBeAeHr{ ocHoBHr.r AenoBr{ Kpo3 xoje je
crpyKTypl{paH ceMlauapcKu pa.q (uacnonv r [o.(Hacnonra), rao u 6pojenra crpaHa na xojunaa
Ce TI,I .{eJIOBLI HiIIIase.

Y ynognorra Aeny pa4a rpe6a yBecru rII,ITaorIa y reMy, rrpe3eHT[parrz sua.raj reMe r,r

pa3nor s6or xojer je crygenr o4a6pao ga o6pagu 6alu ry reMy, Kao r{ rperneA rcxcra xojr.r
cneAfi.

Y ruanirolra AeJry paAa cryAelrr o6palyje reMy paAa. Ou ca4pNr,r rplrrei reoprjcxr.rx
(ocnorne 4eSuuuquje) N npaxrruurx (unycrparr{BHr{ rrprluuepr{, rro rpaBr.rJry opzrruannz)
pe3ynrara xojrE ce oAHoce Ha saAary reMy. Onaj .qeo paAa rpe6a ta 6yte crpyxryplrprrH Kpo3
BI{Itre rorlrrlurx qenI,IHa o3naqeHr{x oAroBapajyh-pru nacnoBr{Ma r{ rroAnacnoBr{Ma.

Ha xpajy paAa IrztrIiBLI ce 3aKJbfrax y KoMe ce [oHurBJbajy ocuonua ca3Harf,a 4o xojux
je cry4eut Aoltrao Kpo3 r,BpaAy ceMrrHapcKor paAa r,rJrr{ pemaBarbe flpaKTrlrirnor npo6leua.

Crrn nacarra Mopa 6tlnu y cr<naAy ca yo6r.rajerrrrM craHAapA[Ma araAeMcxor
rTvcaEba.

*



Литература коју је кандидат користио при изради рада наводи се на крају рада. 

Кандидат је дужан да приликом израде свог рада користи најмање три извора који не 

спадају у обавезну уџбеничку литературу на редовним студијама у Новосадској 

пословној школи. Посебно је пожељно коришћење извора на страним језицима као и 

Интернет сајтова.  

 

 Форма рада  
 

Дужина рада: најмање 8, а највише 15 страна. 

Формат текста: А4, маргине све по 2.5 цм, проред 1, фонт Times New Roman 12. Рад 

мора бити штампан и повезан, али не и укоричен. 

Рад се предаје у једном примерку.  

Референце (цитирање): 

- Навођење извора: користити фусноте или ендноте. Уколико се користе фусноте 

на крају рада је обавезна литература (абецедним редом по презименима аутора, 

са потпуним подацима о библиографској јединици). 

- Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: презиме, прво слово 

имена, (година издања), назив дела (књига: italic; часопис или зборник радова: 

назив чланка се пише нормалним словима, а назив часописа, односно зборника 

italic стилом), место издања: издавач, за часопис и број стране на којој се у 

часопису или зборнику чланак налази.   

Слике, табеле: 
- Означавање слика и табела у тексту: наводи се број слике (табеле), а затим и 

назив слике или табеле. 

- Навођење извора података испод табела и слика (графикона) - наводи се цео 

извор: презиме, прво слово имена, (година издања), Назив дела, место издања: 

издавач. Користи се фонт Times New Roman 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ ИЗРАДЕ И КВАЛИТЕТА 

СЕМИНАРСКИХ РАДОВА 
 

 

 

Члан 1. 

Студент је обавезан да у току студија на основним струковним студијама изради и 

одбрани два семинарска рада. Један од ова два рада студент је обавезан да изради на 

трећој години студија из једног од обавезних предмета на студијском програму, а један 

на прве две године студија. 

Уколико покаже интересовање, студент на основним струковним студијама може 

бирати и додатне теме за израду семинарских радова и на неком од изборних предмета 

на студијском програму. 

Студент је обавезан да у току студија на специјалистичким струковним студијама 

изради и одбрани два семинарска рада, по један у сваком семестру. Један од ова два 

рада студент је обавезан да изради на неком од обавезних предмета на студијском 

програму. 
 

Члан 2. 

Сваки наставник утврђује листу тема за семинарске радове у току једне школске 

године.  

Листе тема за семинарске радове наставника који реализују наставу на истом предмету 

се могу, али и не морају, поклапати у потпуности или делимично. 
 

Члан 3. 

Листу тема за семинарске радове наставници достављају 15 дана пре почетка школске 

године.  

На основним и специјалистичким струковним студијама Катедра, пре почетка школске 

године, анализира и прихвата листе тема за семинарске радове на сваком предмету који 

улази у њен састав и доставља их Комисији за обезбеђење квалитета и самовредновање 

и Студентској служби. 

Студентска служба штампа листу прихваћених тема и области, доставља их 

наставницима и сарадницима на предмету и обезбеђује њихову доступност студентима. 

Члан 4. 

Листа тема је полуотворена што значи да она има одређени број унапред дефинисаних 

тема као и један број слободних тема које представљају слободан простор за 

испољавање инцијативе студената као и развоја дисциплине у дефинисању тема.  

„Слободне теме“ морају бити у областима које покрива предмет. „Слободних тема“ 

које се баве теоријским проблемом не може бити више од 20% од укупног броја тема на 

листи, док је број „слободних тема“ које се односе на проблеме и питања из праксе 

неограничен. 

„Слободне теме“ за израду семинарског рада надлежна катедра прихвата у току 

реализације наставе. 

 



Члан 5. 

Максималан број тема за семинарске радове по наставнику/сараднику у току једне 

школске године на основним струковним студијама је 30, укључујући и слободне теме. 

На специјалистичким струковним студијама, максималан број тема за семинарске 

радове по наставнику/сараднику је 20, укључујући и слободне теме. Руководство 

Школе сваке године преиспитује максималан број семинарских радова по наставнику и 

усклађује га са бројем студената. 

 

Члан 6. 

Студент се јавља наставнику или сараднику са захтевом да му се одобри тема за израду 

семинарског рада. Студент има право да ради семинарски рад на предмету уколико је 

тај предмет предвиђен наставним планом на студијском програму на коме се налази 

студент, било као обавезни било као изборни, у складу са чланом 1. Семинарски рад 

студент ради током реализације наставе на предмету. 
 

Члан 7. 

Наставник одобрава рад на теми и уписује име студента на Листу тема поред назива 

теме коју је студент узео, као и датум одобравања теме. Наставник о одобреној теми 

обавештава остале наставнике и сараднике на предмету. 
 

Члан 8. 

Наставник дискутује са студентом предложену тему како би се уверио да је студент 

разумео тему, упућује га у начин израде рада, саветује о потребној литератури.  

Наставник уручује студенту Упутство за израду семинарских радова. 
 

Члан 9. 

По истеку школске године односно по почетку наредне школске године, 

све теме одобрене за семинарски рад претходне школске године се поништавају и 

студент не може да изабере рад на такву тему. 
 

Члан 10. 

Завршен рад студент доставља наставнику или сараднику који је одобрио тему. 

Наставник или сарадник је обавезан да, у року од недељу дана, прочита и оцени рад и 

обавести студента о прихватању рада. 

Члан 11. 

Одбрана рада мора бити заказана највише у року од недељу дана од дана прихватања 

рада од стране наставника. 

Одбрана рада састоји се у усменом презентовању рада од стране студента, постављању 

питања од стране наставника или сарадника у вези са темом рада или практичним 

проблемом и одговарањем студента на та питања.  

Члан 12. 

Уколико има примедби на рад и уколико оцени да рад није задовољио, наставник или 

сарадник ће позвати студента да рад допуни, унапреди или поправи. 

Члан 13. 

Након позитивне оцене одбране рада наставник или сарадник уписује у индекс 

студента и у одговарајући образац Студентске службе за семинарски рад да је студент 

успешно одбранио рад. 



Наставник или сарадник уписује датум одбране рада на листу тема за семинарске 

радове и  области и тема за практичне радове. 

Наставник или сарадник је дужан да израђене и одбрањене радове студената чува 

годину дана. 

Члан 14. 

Наставници и сарадници су дужни да на крају школске године попуњене листе тема за 

радове доставе студентској служби и надлежној катедри. 

 

Члан 15. 

Стручне службе и Комисија за квалитат праве анализу радова тако што утврђују број 

семинарских радова по наставницима и предметима и упоређују број прихваћених 

радова из своје евиденције (на основу извештаја студентске службе) са бројем 

прихваћених радова са листе коју доставља наставник. 

Комисија за обезбеђење квалитета и самовредновање саставља извештај о евентуалним 

уоченим неправилностима (број семинарских радова већи од максимално дозвољеног 

броја, непоклапање тема и области са онима са листе, итд.) и тај извештај доставља 

катедрама и Комисији за наставу и Комисији за специјалистичке студије. 
 

Члан 16. 

Катедре дискутују извештај о семинарским радовима на основним струковним 

студијама и доносе корективне мере уколико је то потребно. Катедра може да захтева 

објашњење од наставника у вези са одступањем од процедуре, као и промену праксе на 

предмету на коме је примећено одступање од предвиђене процедуре. 

Извештај о семинарским радовима на специјалистичким струковним студијама 

разматра Комисија за специјалистичке студије и, у случају одступања од предвиђене 

процедуре предлаже корективне мере. 

Члан 17. 

Процедура ступа на снагу од школске 2007/08., док Упутство за израду семинарских 

радова, које је саставни део ове процедуре, ступа на снагу даном усвајања на Наставном 

већу. 



 

 

СТАНДАРДИ ИЗРАДЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
 

 

Циљеви израде специјалистичког рада су: 

 Упознавање студента са одређеном облашћу стручне дисциплине кроз детаљнију 

разраду једне теме из те области. 

 Доказ да је студент овладао знањима и стекао компетенције потребне за самосталан 

рад у одређеној стручној области и дисциплини. 

 Оспособљавање студента за самосталан истраживачки и практичан рад у одређеној 

области. 

 Тема специјалистичког рада односи се на практичан проблем уочен у литератури 

или пракси. У изради специјалистичког рада студент примењује знање стечено обрадом 

литературе и показује како се неки конкретан проблем може решити. Он то може учинити 

кроз анализу примера из праксе или литературе, обраду задатка, емпиријско истраживање 

или на неки други практичан начин.  

Садржај специјалистичког рада: 

Специјалистички рад садржи: насловну страну, садржај, увод, текст, закључак, литературу. 

Насловна страна треба да садржи основне податке као што су: ВИСОКА ПОСЛОВНА 

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: 

(НАЗИВ ПРОГРАМА), РАД ИЗ (НАЗИВ ПРЕДМЕТА), наслов рада, име кандидата и број 

индекса, име наставника који руководи израдом рада, место и датум израде. 

Следи садржај у коме су наведени основни делови кроз које је структуриран 

специјалистички рад (поднаслови), као и бројеви страна на којима се ти делови налазе. 

У уводном делу специјалистичког рада треба увести читаоца у тему, презентирати значај 

теме и разлог због кога је студент одабрао да обради баш ту тему, као и преглед текста 

који следи. 

У главном делу специјалистичког рада студент обрађује тему рада. Он садржи приказ 

теоријских (основне дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу 

оригинални) резултата који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде 

структуриран кроз више логичних целина означених одговарајућим насловима и 

поднасловима. 

На крају рада налази се закључак у коме се понављају основна сазнања до којих је студент 

дошао кроз израду специјалистичког рада. 

Литература коју је кандидат користио при изради рада наводи се абецедним редом по 

презименима аутора, са потпуним подацима о библиографској јединици. Кандидат је 

дужан да приликом израде свог рада користи најмање десет извора, од којих најмање три 

морају бити на страном језику. Посебно је пожељно коришћење Интернет сајтова. Стил 

писања мора бити у складу са уобичајеним стандардима академског писања. 



Форма специјалистичког рада: 

Дужина рада: најмање 40 - највише 60 страна  

Формат текста: А4 (210x297 мм), маргине све по 2.5 цм, проред 1, фонт Times New 

Roman 12. Рад мора бити штампан и повезан, али не и укоричен. 

Рад се предаје у 5 примерака.  

Референце (цитирање) 

 Навођење извора: користити фусноте или ендноте. Уколико се користе фусноте на 

крају рада је обавезна литература.            

 Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: презиме, прво слово имена, 

(година издања), Назив дела (књига: италиц; ако је часопис или зборник радова у 

питању назив чланка се пише нормалним словима, а назив часописа одн. зборника 

италиц стилом), место издања: издавач, број стране на којој се у часопису или 

зборнику чланак налази. 

Слике, табеле 

 Означавање слика и табела у тексту: наводи се број слике (табеле), а затим и назив 

слике или табеле.  

 Навођење извора података испод табела и слика (графикона) - наводи се цео извор: 

презиме, прво слово имена, (година издања), Назив дела, место издања: издавач. 

Користи се фонт Times New Roman 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I,

TIP OIIEAYPA I,I3 PAAE I4 K OHTP O JIE KBAJII'ITE TA
CTIE I{L\ JAJII,I C TI,ITTI(ID( PMOB A

9nan 1.

Crygenr r.rMa rrpaBo Aa p4rr cnequjarncrlrmfi pal Ha rrpeAMery yKoJIlIKo je raj rpeAMer
upe4nrlen HacraBHraM rrrraHoM ua cry4ujcKoM rrporpaMy Ha KoMe ce Hurl3yr cryAeur, 6uno xao

o6asesnx 6aro rcao ias6opriu.
Cry.uenr ce jan.na HacraBHlrxy ca 3axreBoM Aa My ce o4o6prE crequjarncrurrrcLl paA Ha [pe4Mery.

y goronopy ca rpeAMernraM HacraBHr{K"r:fff.1 nprajasryje reMy cnequja-nwcru.rcor para
Cry4enrcxoj crryx6n llkore.
Crygenr uMa rrpaBo 4a npujasu reMy 3a cnequjarucrlrrrKrlr paA yKonr,rxo je yrucao II (apyru)

' ceMecrap na cuequjar[cr]rrrr.rM crygujamav. og1pawuo uajuarre jeAaH ceM]IHapcK]I par.

r{nan 3.

Cry4enrcxa crryx6a AocraBJra Konauczjn sa cneqzjanrrcrr.rqr(e cryluja upzjany reMe cryAerTa vI

lorBp4y o rrcflyrbeuocrl,I ycnoBazanpujasJBrlBarLe cnequjalucrl,IrlKot paAa.

Korr,rraczja sa cneqnjanlrcrnrrxe cryauje o.qo6pana reuy cnequjtulllcrl{qror pa1a, urraenyje MeHTopa

a Korrrvcujy sa og6pauy cuequjanl{crutrKor paAa.

r{nas 4.

Hacranuvx gaje upe4nor i0 TeMa 3a cneqrajanucrl{trrce paAoBe y roKy je4ne IrrKoJIcKe roAIaHe.

Ctygeur, raxofe, Moxe y AoroBopy ca [peAMerHoM HacraBH]IKy Aa rlpe.qnoxl4 TeMy 3a

cueqr.rja-nrcrurrxr4 paa. Yrynan 6poj o4o6pennx reMa rlo HacraBHI,IKy y roKy je4ne ITIKoJIcKe

roAr{He He Moxe ga6yle B}IItre ol 15.

Korrrucnja sa cneqrajarncrrrqKe cryAr{je cBaKe roAI,IHe upercnutyje MaKcI,IMaJIau 6poj ogo6peurx
cnequj arrzcrl,Iqrllx paAoBa rlo HacraBultry.

rlnan 5.

Hacrannux-MeuTop gncxyryje ca cryAeHToM [peAnoxeHy reMy KaKo 6u ce yBepl{o 4a je cry4eur
pa3yrueo reMy, ynyhyje ra y Hartrau rcpaAe pa4a, caaeryje o uorpe6uoj ni.Ireparypz. Hacrannur

Wyqyj e cryAeHry Craugap4e v3p4e cnequja-uucrl'IrlKor paAa.

Y rory rzs,p4e pa1a cryAeHT ce rcoucynryje ca HacraBrrLtxoM. Yxorrrxo LIMa rrpuMeg6u rua pag,

rracraBu[Ix he uognarrn cTyAelrra lapryAorryn[, yHzIrIpeA]I ]IJI]I [onpaBLI.

rfuan 6.

Pox sa r,r3pa1y cuequjalucrr,rrrKor paAa jecre go rpaja HapeAHe mKoncKe roArIHe y oAHocy Ha ony
rrrKoJrcKy roAtrHy y rojoj je terraa o4o6peua.

Inan7.
Korvracaja 3a o46pauy cuequja-uucrrrrKor pa1a je y o6inesn ra ca-rrurr I4enemraj o

cnequjarucrrrrrroM pa,(y cryAerTav AaLrcrur,uocraBr,I Kouucujr sa cuequjanucrl,IrlKe cryluje ua
pa:iMarpalLe u ycnaj arre.

. Cry4enr r,rMa rrpaBo Aa rrpeAa paA yromxo je noJlo>rl{o cBe I{crlrIre npe4nuleue cry,4lrjcrru
rporptrMoM cneqNj arucrr{rrKr{x cry guj a.

3anprreu cneqrajarzcrrrFrKrrr paA cryAeHT AocraBJla cryAenTcxoj crryx6ra TIIxone, a cryAeuTcra
cnyx6a paA AocraBra Kouucuju za cneqzjarnacrlrttr(e cry4uje ys nparehy goxyrraenraqrajy

(usneuraj Korvrucnje sa o46pary cue4lrjalucrrrrtr(or paaau lp.).

*



r{-uan 8.

Korraucilja 3a cuequjarucrlarlxe cry4nje pa3Marpa rsnemraj Korvrracuje 3a o46pany
, cneqrjanncr[rlKor pa.pla:z HaKoH mro r,rcrr,r ycnoju craBJba pa.q Ha ynr.r4 jannocrr4 Ha rrep]roA oa 10

Aaraa, rcru.ryhra o6anemrerLe Ha oruracHoj ra6.uu u cajry L[xone.
Yxormxo na cuequjarprcrllqKl{ paA HeMa npraue46v januocru, Kourcrja sa cuequjanprcrr,rrtr{e
crygnje rplrxBara cuequja-uucrrcru pa,q KauArrAara r.r 3axa3yje oa6pany pa1a.
O46paua pa.qa Mopa 6uru o1asJbeua y poxy ol,7 - 15 aarta, oA r.rcreKa pora o6janrbyrBaruapara
jannocrra.

rfuas 9.

O46pana cuequjanucrl{rrxor paga o6ane3Ho ce o6anra [pe.q rpor{JraHoM xorrlucujou xojy vuHe
HacraBHlIK MeHrop r joru .qBa qJraua, og xojux je uajuarre jeaau upoQecop, AoK Ipyrr uoNe 6ratr.r

rpeAaBarl BI,IcoKe IrIKoJre crpyroBHlrx cryaiaja. Og6paua cnequjalucrurrxor paaa je jansa.
O46paua crequjanvcrr.rrrKor paAa cacroj:a ce y ycMeHoM rrpeseHToBauy pa1a oA crpaHe cryAeuTa,
locraBJbarry rrLrran,a oA crpaHe qraHoBa rouuciaje y Be3r,r ca reMoM pa1a Lr y oAroBaparf,y
cryAeuTa Ha ra [LITaIba. I{ur oa6pane jecre la ce xolrucnja yBepu 4a je cryaeHr caMocrrrJrHo
w3pap;fio pr caBna,qao reMy crleqzjaructuuxor pa,qa. Kouucuja AoHocr.r oAnyxy o og6pallra

, cuequja-rurcrr,IqKor pa.ua BefuanoM ffracoBa rbeHrrrx qrraHoBa.

rlnan 10.

Harou rIo3r{T}IBHe orleHe og6paue cueqiEjaxucrrrrrxor pa.pla HacraBHr,rK-MeHTop riorryrbaBa
fiporrr4caHe @opruynape o og6panu cuequjanracrr,rqKor papla u l,nucyje y vHAeKc cry4enra 4a je
ycrremHo o46panuo cnequj alucrurrxr pa.q.

Hacranuur-MeHTop je y o6ase3il Aa BoAr,r eB[Aenqujy o ogo6peru{M reMaMa n og6pamennu
pa,uoBiaMa sa cBaKy rrrKoncKy ro.qlruy v Aa Ha Kpajy rrrxoJrcKe roAlrue (oa 01-10. orro6pa) ony
enagenqujy AocrirBr,r crygenrcxoj crryN6u.
Oa6parrenu cneqnja-nlrcrr{qKu pa,qonu cry.qeHara.ryBajy ce y Bu6ru{orerlr lllxone uajlraarre gne

ro.4lrHe.

rfuau 1 1.

Cry1eurcxa ctyx6a cacraarba nsnemraj o 6pojy o4o6peuux reMa cnequjalrucrrlr{Kl{x pa,qoBa rlo
HacraBHlrrIVMa y roxy je4He rtrKoJrcre roAraHe I,r cacraBJba usnemmj o eBenTyam{o yoqeHLIM.

HerrpaBlrnrocrrrMa (6poj pagona nehv oA MarclrManHo Ao3Borenor) Lr Lrcrtr AocraBJba Kounciaju sa

, cnequjaru4crr4rtrce cryry je.

r{rau 12.

Korvrucuja sa cueqnjaruacrr{gxe crygerje pa3Marpa rasnemraj o cneqnjanucrrqxuM pa,qoB}rMa LI

[pe4y3lrMa KopeKr]rBHe Mepe. Koiraucnja 3a cueqrjarucr]rrrKe cry4uje Moxe Aa saxreBa

o6jamrreme oA HacraBur.rKa y Be3r,r ca oAcrynarLeM o.q [poqe4ype, Kao IE rlpoMeuy rlpaKce Ha

[peAMeTy na xorrae je upr.rrueheno oAcTyrraEe o4 npe4uafeHe fipor{eAype.

9;rau 13.

Cacraenr,r Aeo oBrirx llpoqe.4ypa cy o6pacqu y rpllnory: o6pasaq 6p. 1, o6pasaq 6p.2, o6pasaq 6p.
3, rao u (foprvra zsneuraja o 3aBpmeuou cuequjarrrcr[qKoM paAy.

h



BI,IC OKA IIOCJ]OBHA IIIKOJIA
crPyKoBHI,D( CTyAI4JA
HOBr4 CAI
EPOJ: 

--1

IATYM: roAr4He

3AfIrICHI,IK
cA CACTAHKA KOMITC}IJE 3A CITETIpIJAJwICTUIqKE CTyAITJE TKOJrE

Kouracrja ea cnequjarurcrr{rrKe cryluje TTTx619, r{MeHoBaHa Ognyxovr Hacrasnor neha 6p.

ro,quHe, Ha cacTaHKy oApxaHoM _
roAlrHe, KoMe cy [pr4cycTBoBaJr]r:

gouenaje cne4ehy

oAnvKv
G)

' Cryaeury ogo6pana ce reMa cuequjarvcrr,rqKor

paAa IIoA Ha3uBoM:

rz uueuyje ce MeHTop rB pep:a HacraBu]rKa ITTxone, u ro:

IrlnaeHyje ce Korvrracraja sa o46pauy cueqrajanflcrl4rrKor pa4ay cacraBy:

1.

2.

a

, MeHTOp

qJIAH

IUIAH.

Halaxe ce Korvrucrjn sa o46pany cnequjanacrlltlKor pa4a r\a onoj Korvrrcuju 4octankr rrurcv,eulr

Nsneurraj o cnequjarirrcrr4rrKoM pq4y lrMeuoBaHor cryAeHTa, y Sopuu pnpleuoj oA crpaHe

HacrasHor seha f[xore.

Pox sa uzpa./iy r npe.{ajy cneqrajariucr}Irlxor paga je roArrrre.

(r)
Oxfuja ce flpe.qnor reue cueqzjaJll{crlluKor pa4a noA Ha3pIBoM:

j&
, npHJaBJbeHe oA cTpaHe cTyAeHTa

u o4o6pene oA crparle [peAMerHor HacraBHrrxa

Ir3 pa3nora

Te ce Ha[4.)Ke

, (uenorpe6no npeuprarr,r: ra.l.I r.rnr II) llpe4ce4nzr Kouuczje:



BI4COKA fIO CIIOBI{A IIIKOJIA
CTPyKOBHITCTyilvTJA
HOBr4 CAI
BPOJ:

AATYM: IOAI,IHE

O6pa:aq 6p. i

fipxana pgberba

Agpeca: Tene$ou:

Cry4ujcxrz rporpaM:

Bpoj zngexca:

Ilprj any rpeAao cryAeur:

IIPEJABA TEME CIEIIPTJ AJILICTI,IIIKOT PATA
1. floAar{u o cryAerrry:

I,Ive, uue je4uor polr.rreJEa, npe3r{Me:

Aaryrur po$ema:

Mecro r olrrrrr4Ha pofema

2. florrp4a rrpeAMerHor rracraBHr.rxa o o4a6panoj TeM[r sa cueqnjafl11crgrrKr paA

I4ve u [pesr{Me HacraBHprKa xoju o4o6pana reMy:

Hagw HacraBHot rrpeAMera:

Tenaa cueqzj zurracrn.nror paAa:

O4o6puo HacraBHr.rK:

,*

3. IfornpAa cryAerrrcrce c.rryx6e
cueqnja.rucrfirrKu paA

o rrcrryEerrocrrr ycJroBa 3a upujany reMe 3a

Cry4enr , 6p. uu4exca

w op6parrtr'o _ ceMrzHapcxra pan.

)rrr,rcao Je
Apyru ceMecTap rrrK.

Pe$epenr cryAeurcKe cnfx6e:



BI4COKA IIOCJIOBHA IIIKOJIA
CTPyKOBHT4X CTyAI4JA
HOBr4 CAI
EPOJ: 1

IATYM: roArIHe

O6pa:au 6p. 2.

TIPIIJABA 3A TIOKPETABE IOCTYTIKA OIIEHE II OAEPAHE
c IIE IIUJAJII,I C TUrIK O r PAAA

1. floAarln o cryAeHTy:

Irlrrae, uue jeAHor poAI{TeJba, npe3I'IMe:

,{aryu poberba:

Mecro ir

Agpeca:

oflrtrTuua pofeira .{pNanapofema

Tere(fon:

Cryaujcrn rporpaM:

Bpoj uu4exca:

Ilpe4ajerra Ha oqeHy cneqtja-uucrllr{Kl{ paA (5 upuuepaxa) IIoA Ha3rIBoM:

Meurop:

PaA ripe.uao cryAeHr:

2. IlornpAa cryAerlTcKe c;ryx6e
cneqnj a;rncr[rrKor PaAa

Cry.uerir

Je cBe uc[I{Te npe4nra! eHe cry.uzj crzrrt

ECIIE.

o ncrryIbeHocrrr ycJroBa 3a orleHy kt og6pauy

, 6p. un4erca IIonoxuo

[porpaMoM cneqrij alucrllrlrltx crpyKoBHI'Ix cry EuJa Ll

ocTBapI{o

Pe(pepeur cryAeurcre clYx6e :



BMCOKA TIO CNOBHA IIIKOJIA
cTPyKOBHrry, CTyAT4JA
HOBr4 CAA
EPOJ: -3

IATYM: roAr,rHe

3Aft[ICHI4K
' Ca cacrani<a Kouracuje sa cuequjanucrr.rrrKe cry4raje lflr<one oApxanor AaHa

roAr{He, KoMe cy flpucycrBoBanr.r cneAehfi .{raHosu:

Korvrr,rcuja 3a cneqaja-uucrlrqKe cryazje je pa3Morpr{na usnemmj Kouzcuje 3a o.q6pauy

crrerlHJirnucTHqKor paAa cTyAeHTa , noA Ha3IIBOM

, re je roneJra cne4ehy

oAnyKy
(D

Ilpaxnata ce Irlsneumaj Korrrracuje 3a o46pany cnequjanucrr.rrrxor pa1a cryAeHTa

IIoA Ha3uBoM

, frpeMa TeKcTy flp]rnoxeHoM y3 oBaJ 3arr[cHr,rK, Kao ]5eroB cacTaBHLI Aeo.

Cneqaja-nncrr,rrrKrr pa4 ce craBJba Ha ynzg jaanocru y repi.roAy oA

rolr{He.

(ID

Irlsneinraj Korrrucuj e sa o46pany cnequj arucrr.rlrKor pa.qa cryAenra

, fro.{ Ha3tIBoM

.4O

*

Moxte [praxBaTr.rTr,r I{3 pa3nora:

Te ce

HAJIZDKE:

(nenotpeOuo npeuprarr,r: ra.r.I uau rav.ll) Ilpe4cegHur Kovrucnj e :



BI4 COKA ilOCJIOBHA IIIKOJIA
CTPyKOBHT4X CTyAI4JA
HOBr4 CAA
EPOJ: -4

,4ATYM: roAr,rHe

3ATII4CHHK
Ca cacranra Korraucnje sa cneqrjanr{cr}rqKe cryrujelllxone oApxauor AaHa

roAr.rHe, KoMe cy rrpucycrBoBanr{ cne.qehr.r qnanosu:

O6pasaq 6p. 3.

Iloumo nuje 6uno npunaeg6a na creqrEjal[crr,rrrxr4 paA cryAer{Ta

rlo.4 Ha3HBOM

Korr,rracraja sa cnequjallrcrrrqxe cryguje gonena je cnegehy

(D

oAnyKy
Ilpraxn ara ce cnequj an v crLrrlKtr paA cryAeuTa IIoI Ha3r4BOM

n saxa:yje og6pauy pa1a lana foAr.rHe y rlacoBa.

Pasirrorpurmu [pr.rMeA6e na cneqzj anucTr,rrrKrr pa,4 cTyAeHTa

IIo.4 Ha3r,rBoM

' Korrrucr{a sa cuequjarr{crur{Ke cryg}de je Aorrena cne4ehy

(ID

o,4nyKy
*

(nenotpe6uo npe{prarr,r: 'raq.I unura.r. II) Ilpegceguzr< Kouucaj e :



BI4C OKA TIOCIIOBHA IIIKOJIA
crPvKoBHI{X CTyAI4JA
HOBr4 CAA
BPOJ: -5

IATYM: roAr,IHe

OAE PAHA I,I OIIEHA C IIE IIIIJAJII4C TI,IIIKOT PAAA

Kouucuja ra o46pany cnequjallEcrl{r{Kor paray cacraBy:

1.

2.

Je AaHA

, MeHTOp

, IUIAH

pala noA HacJIoBoM

rogr{He, HaKoH IasBpmeHe og6pane }I [pe3eHTaquje cueqnjaIIIIcTIIqKor

qJIAH

6p. ungerca

oA crpaHe cryAeHTa

, AoHeJra cnegehy

oAnvKv
o og6panu Il oIIeHI,I cuequjanucrurlKor paAa

t

HyMEPI4T{KA OIIEHA:

Korrtucuja:



Bucorca [ocJroBHa mKoJra crpyrcoBHrrx cryArrJa

Honu Cau
Kouncuja sa og6pauy cneqnja.rucrurrKor paAa

,{aryru:

Korvrucuju sa cnequjaJrrrcrrrrrKe cryxuje

Ha ocnoay qJraHa 7. flpoue,rypa r,BpaAe [r KoHTpoJIe KBzIIIrrrera cneuujalucrHqKl{x PaAosa

Bncore [ocJroBHe rrrKoJre crpyKoBHrD( cryguja y Horor,a Cuxy, nourro cMo npoyrHnl'I 3aBpIueHr'I

clerIHJ aTIHCTI{tIKH paA KaHI['IAara

IIoA HaCJIOBOM

loAHocHMo ueAehu

I43BEIIITAJ

1. Ocnosu[ no.qaq[ o KaHAIrAary r cuequja.rtrcrurlnoM paAy:

@-ueueumpgg [o.(aqu o Karr.(HAary, HacJroBy crreqllJancl.IrfiqKor paA4 rreuou o6uuy u 6u6rurorpa$crnrt'r

noxaquua).

2. Ilpegrvrer ll qI{Jb cuequjaaucr[rrKor paAa:

(florcasaru Aa ce reMa cueqnja-rrucrr,rrrKor pa,qa oAHocH Ha npaKrHrrau npo6leu yorleHoM y nllTeparypE YIITH

npar<cu)

3.Onuc caqpxaja (crpyrrype ro roHraBJburvra) cuequja.nucru'rrcor paAa:

4.3ax;ryuar:
(Hanec'ru 4a je cnequjarlucTquKu PaA Ypaben y cBeMy npeMa o.[o6peHoj npujanu H npeMa rporucaHllM

TexglrrrKr,rM craHAapAI{M a, Aa Je cryAeHT pBnaAao o4peleuurra 3HarLI{Ma I{ crerao xotrluerenqzje norpe6ue :a

caMocruurrilr paA y crpy*roj oltruwulryucrlulrJTuHu rc roje je cneqnjan[IcrI'IEIKII pal' s Aa cy ce creKJI]r

ycnoBn sa jaany o,q6paHy cnequjalNctutrKor paAa)'

Kornlucuja sa og6palry cnequjalucruqKor paAa:

1.

2.
J.

L

FIAIIOME}IA:

Vro.nuxo je peu o euunpr,rjcxolr,r HcrpiDrorBarf,y rao rrpe.qMsry cneqltja:uacru'rxor par4 fopca raqzrra l- 4, u:aeumj 'rpe6a ca'apxara u raqKe:

l. OorosHe xmorese oa rojm he ce nona3l{Tr'I y ucrpola4Barly:

2. Mcroae roje he ce y uclpaxuBany np[MeH[TE:



BI,IC OKA TIO CJIOBHA IIIKOIA
crPvKoBHr{x crvAI{JA

HOBI,I CAX

fIPABI4 ITHI4K
O OUEIbI{BAIbY VI IIPOBEPI4 3TIAIbA

CTI/AEHATA
BI4COKE IIOCJIOBHE IIIKOJIE CTPYKOBHI,IX CTYNI{JA Y HOBOM CANY

Hosu Cag., Aerlenrda p, 2007 . roAr.rHe



BI4C OKA IIOCJIOBHA IIIKOJIA
CTPYKOBHI,IX CTYilIlJA
HOBI4 CAN
HacraeHo sehe
EPOJ: 1-1153/3

IATVM: 11.12.2007 . rot.

I,I3BOA r{3 3AfrI{CHmKA
ca VI ceAHHqe HacraeHor eeha Bucone rrocr'roBHe rrrrcoJre crpyKoBHr.rx cryauja y Honom
Caly, oAplxaHe laua 11.12.2007, roAr.rHe, y npocropujaua LUxo:re, ca roqerxona y 13,oo
qacoBa.

/ ue nompe 6 uo uto c m aemeuo/

3. ,{oHoruene flpaenrHuKa o olreFbllBarby
rrrKone crpyKoBHr4x crylraja y Honou Caly;

/uenompe 6uo usocmaemeuo/

H npoBepu 3HarLa cryAeHara Bucoxe [ocJroBHe

onnvKA

louocu ce llpanzlHr4K o orrerbr4Balf,y u npoBepl4 3Halba cryAeHara
crpyxoBHr.rx cry1uja y Hoeon Cary, npeMa reKcry rlpunoxeHoM
cacTaBHH Aeo.

/ue no mp e 6u o us o c m ae"+, e uo /

Bzcoxe [ocJroBHe rxKoJre

y3 oBy O4nyxy, Kao rreH

TIPEACEAABAJYhII:

llpo1p. Ap PaAoeaH Tonuh, c.p.

rrpaBHU



Ha ocnony qr. 89 3aroHa o Br{coKoM o6pa-:onarry (,,C:ryx6eHH rJracHlrx PC" 6poj 76105) u

u:r. 88, 'ar.233. Crary:ra Bucore [ocJroBHe rrrKoJIe crpyKoBHllx cryluja y Honon'r Cary,
HacraeHo Behe llkoJre, Ha ceAHr4ur4 o4pNanoj Aana 1 I.12.2007 . forl{He, loHelo je:

fIPABUTJtrHI{K
O OUEIbI{BAII'Y II fIPOBEPII3HAIbA CTYAEHATA

Il,rarl.1.

Onulr flpanu.nnuKoM perynrrrrre ce Harr:lrH, rlocrynaK u o6ttuuu rlpoBepe 3HaFr'a cryAeHara

Bucore rrocJroBHe rrrKoJre crpyKoBHr{x cryauja y Honorr Caay (y AaseM TeKcry: lllxo:ra).

I{ll'a.2.

O6:ruuu lpoBepe 3Harla cryAeHara cy'. vanvrn, xorornujyMlz, ceMIlHapcKI4 kr Apyrv paAoBIr,

upoj exruz 3ailarJLr u Apy rrr o 6nuqu npe4elaf eHx cry4uj crcrrM rp o rp aMoM.

9,ran 3.

HacraeHrax Bprrru npoBepy 3Harba u oqemyje 3nalbe cryAeHTa y roKy cBaKor o6:ruxa HacraBe,

a KoHaqHa oIIeHa rlpoBepe 3Halba yrnpfyje ce Havcrrury.

Ycneurnocr cryAeHTa y caBnaAaBany uoje4lrHor rlpeAMera KoHTI4HyI{paHo ce [parn y roKy

HacraBe v vspalnaBa ce y (ECIIE).

ZcnymerreM rrpeAr4crrrrrHr{x o6aBe3a Ir rIoJIafaIteM l{crIHTa cryAeHT Moxe Aa ocrBaplr

Hajnrarue 100 ECflE.

rlnau 4.

Cry4ujcxnM nporpaMou yrnpfyje ce cpa3Mepa noeHa creqeHlrx y rpeAr{cnllrHrrM o6aeesax4a

u Ha vcrrzrry, rrpu qeMy [peAr4crr]rrHe o6aeese yuecrnyjy ca uajuame 30, a Hajnrzrue 70

ECIIE.

rlnan 5.

Yxynna oueHa cryAeHTa Ha npeAMery ce cacrojlr oA ABa eJreMeHTa:

1. oIIeHe paAa cryAeHara roKoM HacraBe I4

2. oueHe 3Harba cryAeHara IIoKa3aHof Ha 3aBpIxHoM I4crllrry.

9"ras 6.

Bpe4Honarr,e paqa cryAeHara roKoM HacraBe BpIrrI4 ce Ha ocHoBy pe3ynrara rlocrlrfHyrl4x
rrcnyrbaBarreM rrpeAr.icrrrzTnrrx o6anesa cryAeHara. flpe4acnrlrHe o6aee:e uory 6zra:

1. [poBepa crer{eHof 3Harr,a ua roloxnujyMl4Ma:
2. llpzcycrno Ha rlpeAaBarbuMaLr next6alra;

3. Pasr.{uru o6:ruqu aKTrrBHocrr4 Kao rrrro cy: yueurhe y arcxycujaMa, paruoHlrrle,

fIoAeJIa yJlora, KBIT3OBII, npenl{MI{HapHII TeCTOBII, CaMOCTAnHa !I3pAI1 3aI.UrAKa,

eceiu;



4. Vqenrhe cry.4eHara y paAy Ha rrpeAaBaEbilMa u seN6aNaa (uugusugyaJrHlr vrv rr{McKIr

pa4) : npe4aBarbe, npe3eHTallraj e, cerrarznapcKl4 Par, u
5. CauocralaH pa.r cryAeHTa: npojercar, [paKTr4r{aH paA, caMocraJrHa cryilrrJa c.nyuaja.

9.tattT.

Vgeo npegHoBarba noje4lrHauHux aKTrrBHocrr4 y BpeAHoBarby pag.a cryAeHTa y roKy HacraBe

Ha ocHoBHrrM crpyKoBHr{M crylzjalra Bprrru ce y 3aBr.lcHocrlr oA 3acrynJbeHocrli reopujcxzx
r'r npaKTrrqHr{x 3Harba y roKy pea,rn:aquje HacraBe.

Bo4onarre [pe.urrcrlrrHIrx aKTLIBHocTH ce Bplrn [peMa c:regehoj ra6e.r'u'.

r{,ran 8.

Cry4enr crrrqe npaBo Aa rronax{e r4cnr4T KaAa r.r3Bprrrrr cBe [peArrcnrrrue o6ane:e yrnpleHe
lpofpaMoM HacTaBHof frpeAMeTa, oBepH ceMecTap 14 ucnyHLI ycnoBe [ponl4caHe IlpofpaMoM
HacraBHor [pe.qMera, y cKnaAy ca cry4njcKl4M rlporpaMoM.

On"namheno nrrqe fllxo:re lorrrr4coM Lr frer{aroM oBepaBa ceMecrap, noA ycnoBoM Ia cryAeHT

r4Ma rrorrrrrc HacraBHr.rKa r.r3 cBr4x HacraBHr{x [peAMera r<oje je r4Mao y roM ceMecrpy.

rlrau 9.

Vlcnur:nu poKoBrr cy: janyapcKlr, alplrJlcxu, jyHcxz, cenreu6apcKr{ r{ oxro6apcru.
Llcrturuu por< rpaje Hajruame rrervpu HeAeJbe.

tr4cnu'r ce orplKaBa y rpocropt1axra flko-rre.
Wcnu.r ce rroJrare rrpeA rIpe.qMerHLIM HacraBHIrKoM.

MarccuMa,'l au 6poj 6oAoea :a npe4rr.r! eue o6,rnrce

BDE,IIHOBATbA PAAA CTV-IIEHATA Y TOKY HACTABC

HacrasHa KTHBHoOT Moae:r I Moaen II Moaen III Moaen IV
llponepa 3Harba y roKy Hacrase(v:rau 6.

raqr<a l.)
20 30 30 40

flpucycreo Ha npeAaBarrlrMa tr
eex6alaa( qras 6. rauxa2.)

5 5 5 5

Pasru.{urn o6ruqu aKTrzBHocru(vrau
6. rauxa 3)
Y.{emhe cryAeHara y pary Ha

rrpeAaBarLr4Ma v eeN6aN4a (u:ran6.

ra.rxa 4.)

l0 10 t0 10

flparrauau pag: caMocraJlHa v3pa4a
cryauje ctyuala
(.ranaH6. rauxa 5)

10 10

VxynHo 6oAoea y BpeAHoBaIr,y y roKy
HACTABE

3s 45 55 65



rlran 10.
3salre cryAeHara Ha 3aBprrrHoM Lrc[r{Ty rrpoBepaBa ce Ha je4au oA c:rerehLrx Haqr4Ha'.

III{CMCHO IZJIII III4CMEHO I4 YCMCHO,

lftacrr,r eHra 14 crrrrr :

- Tecr: O6.nur ucrrvrra y KoMe cryAeur y xparrcoj $opuir, nvcanoj $opurz, Ha narupy
vnv y eneKTpoHcrcon o6nlrxy, olroBapa Ha oApefenu 6poj rrv'tar$a rrnla perraBa
o4pefeHu 6poj sa.qarara. llpe 3aBplxHof vcrrrra Mopa ce oApeAarr,r: 6poj nuralra
xoju he caAplKarll recr, o6ruKe H Bpcry Illrrarba. Y c,ryvajy eneKrpoHcKor recrr4parba
Mopa ce yHarrpeA u3paAr4TH cKyn nr4rarLa ur xojer ce [r4TarLa nocran,lsajy.

- Ecej: HacraeHlzx Mopa yHanpeA Aa oApe.qr4 6poj reua u lrarepzjy na xojy ce reMe
onHoce.

- lluciueHo pelxaBarLe 3aAaraKa: O6nux 3aBprxHof ucnura y KoMe cryreHT y nracanoj

$opruH pelrraBa HeKoJIITKo I,IJIIT Bl{rre rocraBJbeHVX 3a1araKa. Hacrannur ruopa
yHarlper ra o4pe4u 6poj ra rpr4poAy 3a4arana u warcpujy Ha rojy ae 3ara\Lr oAHoce.

Yclaenu rrcrrvrr:

O6:rur vcnvra y KoMe cryAeHr ycMeHLIM nyreM (o4ronapa Ha yHarrpeA 3a1urn 6poj nrzrama,
yo6uuajeHo 2 unu 3 ) ntm pemaBa 3aAarKe.

rl"uan I1.

Malccurra,raH 6poj 6oAosa 3a rlpeABr.rfeue o6nuKe BpeAHoBaLr,a paqa cryAeHara y roKy
HacraBe 14 Ha 3aBpIrrHoM IzclLITy, Ha ocHoBHr4M crpyKoBHr.rnr crylnjaMa, Aar je cnegeholl
ra6erov:

I{rala 12.
Oqenunarre y roKy HacraBe Ir Ha 3BpIilHoM r.rcrrrry, Ha ocHoBHr.rM crpyKoBnr{l,r cry4ujaua,
rrpeMa npelnoxeHr4M MoAeJrr{Ma Moxe 6nrn:

- orrrrrre- o6pa:onuu npeAMerv no uo4eny (I)
- crpytlHn npeAMeru, ca 5 u 6 ECIIE rro MoAeny (lI). a ca 7 ECIIE no uoaeny (iII)
- crpyr{Ho-arrJrr.rKarr.rBHr4 npeArraer, ca5 u 6 ECIIE no MoAeny (III), a ca 7 ECIiB no

Mogery (IV)
O6:rux npoBepe 3Harba y roKy HacraBe 14 TepMr4H o6asma=,a npoBepe 3Harba Ha cBaKoM
rlpelMery vopa 6Nrv yHarlpel rlo3Har z yiruooprraau sa je4au rrpeAMer r.r yHer y fltan paka
Ha npeAMery.

Maxcul,ra:ran 6poj 6oAoea 3a npe4nleue o6rurxe
BpeAHoBarLa pal.a cTyAeHTa y ToKy HaCTaBe rr Ha

3ABDIIIHOM IICTIITV

Moae:r I Mo4en II Moae,r III Mole:r IV
Bpe4uosarue paAa y rorry HacraBe 35 45 55 65
3aepilrHra vcrtprr 65 55 45 35

Yrynno 6oloea 100 100 100 100



rl"rran 13.
CryAeur ce rcna,rz$raxyje 3a rroJrarame Hcrrura ocnajarreu MTTHHMyM 50% 6o4ona y
orlerbr.rBarLy y ToKy HacTaBe.

fia 6u ycnelxHo noJIo)KLIo praillrr cryAeHT Mopa Aa oceoju Br.rrre ol 50o/o 6o4oea Ha
3aBpuHoM r4ctrvTy.

rlran 14.
I4.cnu.r je:auoveo KaA ce cryAeHTy caorlrrre rrr4Tarra. a 3aBprrraBa ce yilucvBameM orleHe y
3anr4cHlrK o rlonararSy ucnvra Iz rlorrrr{cuBaFbeM 3aIIIrcHVKa O noJlafarsy ilcnvra oI crpaHe
HACTABHIIKA.

Axo cryAeHT He .4obe y 3aKa3aHo BpeMe Ha Ircrrrr cMarpa ce 4a je oAycrao oA Hcrrrrra.

Y,ras.15.
Ilucnaenu vetrvr rro frpaBr4ny rpaje p.Ba cara.
YcueHI.t vcrrur rlo npaBl4ny rpaje ao 30 MrrHyra no cryAeHTy, ? To ce orHocrr r4 Ha
npe3euTarlvje ceuzuapcKrrx paAoBa u c;l4suo.

V,ras 16.
Yxolzr<o cryAeHT He troJlortrz r4crrvrr rrpr4 rrpBoM r{3J]acKy, HMa rrpaBo ga nj :acrTr4T rrorra}Ke
joui 4na rryra y roKy rrcre rrrKoJrcKe roAlrHe.

?Isyseruo, cryAeHT r<olre je [peocrao je4au Henono)KeH Lrctrur uz cryguju(of [pofpaMa
y[rlcaHe roAIrHe I4Ma rlpaBo 5a raj vcrru.f TIoJIa)Ke y HaKHaAHoM r4crrrrrHoM poKy Ao rrorrerKa
HapeAHe rrrKoncKe roAr4He.

Ocrnapenu rIoeHIr y npeAI4crIIrrHL{M o6ane:alra cryreHry ce npz:Haj y rpLl cBaKoM rr3nacKy
lualacrrvr't roKoM rrrKoJrcKe foArrHe y xojoj je re noeue ocrBaprro.

Cryleur xoju He noJroxu LrcrTur u: o6aeesHof [perMera ro ilorrerKa HapeAHe rrrKoJrcKe
foAI4He, ynucyje r4crr{ npeAMer.

Cry.ueHr xojn He fIoJIoxI4 u:6opHu irpreMer Ao [orrerKa HaperHe rrrKoJrcKe foAr4ne Moxe
rroHoBo yrrvcurr4 trc'tv vru ce orrpeAenuru 3a ilpyrLr us6opuz [peAMer.

rfuaH 17.
Wcnntu cy janHra.

flpe4lreruu HacraBHr4K je o6anesaH ra ro3Bolir januocr Ha ycMeHoM ucrttrry.
Ha ycnrenoM r{cnrrry, uopajy 6urunpucyrHa jour Hajvarre rBa cryreHra.
Y cnyuajy 4a neo6es6e4u janHocr, cryreHr rrMa npaBo ra 3axreBa oczfyparbe janHocru Ha
vcrrvry krnv Ia He rlpl{cryrlu rloJlararby ycMeHor [enar4crrlrra AoK ce iannocr neo6e:6e.qu.

9,ran 18.
Pesy:rrare ycMeHor ucrrura HacraBHr{K caonrxraBa Ha caMoM prctrLrryr a pe3ynrare rrr4cMeHor
Lrcrrprra, HacraBHI{K je 4yNaH ga o6janu y poKy oA 5 laua oA AaHa olp}(aBarba nerrvra,
r.rcrr4rlameM pe3ynrara ua or:racuoj ra6nu Lllxo.ne urrurHa cajry lUro:re..

llpano yBlrila y ucnarHe pe3ynrare rlMa Jrr{qe xoje ra ro AoKalKe npaBHr4 rrHTepec.



9nan 19.
Hacrannralc je o6ane:aH ra 3anIrcHI{K o rronararby vcilula u [onyrreHe npr,rjane 3a rronafarbe
ucnvra rocraBl4 cryAeHrcxoj c-rryx6z y poKy o4 5 (ner) AaHa oA AaHa 3aBpuerKa r4cnara.

Y cnyuajy HeoryrapHocrpl oueHe yHere y cryAeHrcKy KrLr4x{r4uy ( raH4exc) u npv4any za
IloJlafarre ,rcilLrr1 eepo4ocrojna je oueHa yHera y npujauu, oAHocHo y 3arrvcHr4K o
rronafarby krcnvTa.

V,ran 20.
Vcnex cryAeHara LBpa)KaBa ce oueHoM oa 5(ner) ao 10 (Aecer), n ro:

rrpeAr,rcnr4TnraNr o6as e 3aMa rr ucnr4Ty.

npeAr4crrrrrnzu o6ane 3aMa u ucnlrry.

npe.4racflrrrHurr,r o6ase 3aMa vr ucrrury.

npe.4r4crrrrrnlrM o6ase 3aMa v vcrru'ty.

[peAr{cilrrtruNl o6ase 3aMa u vcnvry .

rrpeArrclrrrnnNl o6ase 3aMa v ucrrury.

Htala2l.
HacrasHr.{r he oqeHurn Hcilrrr cryAeHTa orIeHoM (5) u xaaa cryAeHT:

- Harlycrrr Ilpocropujy y rcojoj ce olpll(aBa r4cnLrr urru ilLrcaHr4 Aeo uctrLrra urruI
oAycraHe ol neh 3arror{eror ycMeHof ucilu'ta;

- HaKOH nr4CaHOr 4enavcilLrTa He rrprrcTyrrlr ycMeHoM leny ncnv-ta;
- Paln HeAonuqHor rloHalrralba, oMerarra Apyrrrx cryleHara r4rru lcopuruherra

H eAo rIyIrITeH Izx rI o M a r axa 6y ge yA il,'T, eH c a r4crrur a

I{,l.alg 22.
HacranHzr< je AyxaH ra ce npanlrKoM ouerbr{Barba cryreHara rrpr44p}KaBa c:re4ehnx
craH&apAa:

i. oqenrrBarLe Mopa 6llru o6jerrr4BHo r4 Henpr.crpacHo.
2. HacrasHIzIC ce roKoM oIIeIbLIBaIra Mopa nprrAp)KaBaru jacnux 14 yHa[peA rro3Harax

xpurepajyrraa roju cy caApxanz y OnnrrlrM aKrrrMa LLIxo:ie u fl.nauy paila Ha
rrpeAMery.

3. HacraeHlax Mopa Aa KopI4crLI rlcre Kpr.rrepzjyirae y ctsuM ncrrr4'rHprMpoKoBuMa.
4. HacrasHlax He cMe BpIrrIrrI4 ALIcKpLIMT.{Haur{jy npunr{KoM ouerbrzBarr,aHvrt4 no je4uolr

ocHoBy ( no noly, Harl[roHaJrHoj, nepcxoj [p]rrraAHocru u gp.)
5. llponepe 3Halr'a roKoM HacraBe 14 Ha 3aBprrrHoM r{crr{Ty uopajy ce peanrr3oBa-rh y

yHarlpel o4peleHralr repMI4HI4Ma, rlpe3eHTr.rpaHr4M y llnauy palaHanpeAMery.
6. Oqemunatr'e y roKy HacraBe rvopa 6uru januo, a crer{eHu 6poj 6oaoBa rro3Har

CTY.4EHTI{MA,



I{nara23.
OqeHe ce ynacyjy y LtH.4eKc, 3aIII4cHI4K o llorrararr,y r4crrtrra 14 Marrzr{Hy Krbrrry cryAeHara.
Ouena 5 (ner) ce He ynr4cyje y un4exc.

I{lrala 24.
Cryleur I4Ma rlpaBo rlpufoBopa Ha pe3ynrare r4cnvr4 aro uvje 3araBoJbaH [ocrr{fHyroM
oueHoM Ha uanzry, o.4HocHo aKo cMarpa tra vcnLrr uzje o6aereH y cKna4y ca 3arconolr rz

orrrrrrr4M aKTHMa LLIxo:re.

Cry,ueur y nprzroBopy HaBoArr o6pasloxenr.r pa3nor'[o.qHorrrerba rrpuroBopa.
flpuronop ce rroAHocrr .qrrpeKTopy Ilko:re y poKy or 2 Aana oA rana o6jannunan a
pe3ynTaTa, oAHocHo oI caonlrTerba orleHe.

[rzperrop LUxo:re y poKy or,2 Aana oA raHa AocraBJ'barLa npr4roBopa, pa3Marpa rrpr4roBop, r4

no npu6an,IbenoM MLIIIrJberby rlpeAMerHor HacraBHraKa, AoHocu ornyKy no npr.rroBopy.

Yxo:ruxo ycnojra rpl4roBop cryleHra, ALIpeKrop Lflro"rre o6pa:yje Konarzcyjy oA rpr{ qrrala, a
uuju upe4ceAHlrK He Moxe 6utvt sacraBHrrr ca uzjou oueHoM cryAeHT uuje 6uo 3aAoBo,tsaH
Ir cryAeHT IIoHoBo rIoJIaiKe vcnr4T y poKy oA 3 Aaua oA AaHa upujenra oAnyr(e rro flp]rroBopy,
y oKBr4py r.rcTor r4cfrprTHor poKa.

Yroluro je cry4enr ucrrr'I IIoJIafao ilIrcMeHo ncrn uehe rrouoBo noJrararr4 npe4 Konrucujou,
Hero he ra oHa noHoBo rIeHHTr{, 14 AoHerrr ornyKy eehuHoNa fJracoBa.
O4.nyxe Al4peKropa rz Kolrucnje ro rpufoBopy cryAHera r{3 craBa 3.-5. oeor qnaHa cy
KOHaqHe y ynpaBHoM rrocTyrrKy.

Hran25.
Cry.ueur Moxe rroHr{rrrrrrrr.r rro3arrrBHy oueHy 4o6ujeny Ha r4crrrrry.

3axren 3a nouunraj rIo3IrrI4BHe oueHe cryAeHr noAHocrr ArrpeKTopy llfxo,re nyreM
cryAeHTcKe clyN6e, y poKy oL 3 Aaua oI .4aHa rroJrararLa r4crrr4Ta, yKonr{Ko je uctu noJrarao
ycMeHo, krnu y poKy or 3 rana oA AaHa o6jannunaea pe3ynrara ca rucMeHor lrcrrr4Ta, o
treMy ce o6asemrana [pelMerHr4 HacraBHrrK.

flo :axreny r.{3 craBa 2. osor qraHa ArrpeKTop AoHocu oAnyKy y poKy or3 ra:na oA noAHeror
3axreBa, rojaje KoHaqHa y ylpaBHoM rrocryrrKy.

Vceajarrelr 3axreBa cryreHTa, cMarpa ce Aa cryreHT r{clrrr Huje nz rroJrarao.

Porcosv vB craBa2. u3. oBof rrJraHa He reKy y HepaAHe AaHe.

I{.tan26.
Oapea6e onor fIpau4JrHHKa rlplrMerbuBahe ce Ha orlen,rzBarbe rr ilpoBepy 3Harba cryAeHara oA
rrrKorrcKe 2007 12008. fonvHe.

I{tala27.
Onaj flpanr.rJrHrrK cryna Ha cHary y poKy oA 8 AaHa og ganaAdip.d,wergata o6jaBJ'T,r{Barba.
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