
На основу члана 53. став1. тачка 1 Закона о високом образовању ( „Сл.гл. 

Р.Србије бр. 88/2017, 27/2018-др. закон 73/2018.),Одлука о измени и допуни Статута 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту од 12.07.2018, 

4.09.2018 год., на седници одржаној дана 28.01.2019, Савет Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Пироту доноси 

 

ОД Л У К У о 

усвајању Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Пироту – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 

 

Члан 1.  

 

У Статуту Школе бр. 64-3/2018 од 26.02.2018. године ( у даљем тексту 

СТАТУТ)  члан 23 који гласи: 

Савет бира директора гласањем (начин гласања се одређује на самој седници). 
 
Гласање за кандидата за директора врши се на гласачким листићима. Гласање се врши 

заокруживањем ЗА или ПРОТИВ ( ако се изабере тајно гласање, односно дизањем руку 

ако је изабрано јавно гласање).  

Замењује се се и сада гласи 

 Савет бира директора тајним гласањем. 
 
 Гласање за кандидата за директора врши се на гласачким листићима. Гласање се 

врши заокруживањем ЗА или ПРОТИВ. 

 

Члан 2. 

У Статуту Школе бр. 64-3/2018  чл. 25. који гласи: 

 

Новоизабрани директор ступа на дужност 1. октобра године у којој је изабран. 

Замењује се се и сада гласи: 

 Новоизабрани директор ступа на дужност даном именовања од стране Савета 

Школе, у складу с одредбама ЗОВО 

 

У члану 45 додаје се нови став- став 2. који гласи: 

 

Савет послодаваца чине представници Школе из реда запослених: наставника, 

координатора стручне праксе, наставника вештина, предавача ван радног односа и 

представника предшколских установа у којима Школа остварује стручну сарадњу. 

Савет послодаваца учествује у унапређивању постојећих и развоју нових студијских 

програма у складу са потребама тржишта рада и развоју и реализацији стручне праксе 

студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот.Састав, 

мандат, начин и поступак избора, разрешења и надлежност  овог органа из става 1. овог 

члана уредиће се посебним - општим актом. 

 

Члан 3. 

Члан 54. Који гласи:  

 Рад Студентског парламента финансира се из средстава која су из буџета РС 

одобрена Школи за његово финансирање и из других средстава у складу са одлуком 

Савета Школе.  

Потребан износ средстава из става 1 овог члана утврђује се на годишњем нивоу 

на основу финансијског плана Школе. 



За наменско трошење средстава чији је износ утврђен према ставу 2 овог члана 

Студентски парламент одговара директору Школе и дужан је да подноси извештај 

директору о начину и степену искоришћења одобрених средстава. 

 
мења се се и сада гласи 
 
 Рад Студентског парламента финансира се у складу с одредбама ЗОВО и из 

средстава која обезбеђују студенти реализујући одређене активности у Школи и ван ње. 
Школа може, зависно од материјалних могућности,  финансирати  одређене 

активности Студентског парламента: учешће на стручним скуповима, такмичењима и 
др. сопственим средстава у складу са одлуком Савета Школе. 

 Потребан износ средстава из става 1 овог члана утврђује се на годишњем нивоу 

на основу финансијског плана Школе. 

 За наменско трошење средстава чији је износ утврђен према ставу 2. овог члана 

Студентски парламент одговара директору Школе и дужан је да подноси извештај 

директору о начину и степену искоришћења одобрених средстава. 

 

Члан 4. 

у члану 96 у ставу 4, који гласи: Настава у јесењем семестру почиње, по правилу, 1. 

октобра и траје до 15. јануара, уз новогодишњи и божићни распуст, а у пролећном семестру 

почиње, по правилу, 16. фебруара, а завршава се 1. јуна. 

 Мења се и сада гласи до средине јануара 

Настава у зимском семестру почиње, по правилу, 1. октобра и траје до средине јануара, уз 

новогодишњи и божићни распуст, а у пролећном семестру почиње, по правилу, средином 

фебруара, а завршава се 1. јуна. 

Члан 5. 

 

Члан 107. ст 1. који гласи:  
 У прву годину основних струковних студија, на основу конкурса,  може се 
уписати лице које има средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању. 
 
мења се и сада гласи: 
 
 У прву годину основних струковних студија, на основу конкурса,  може се 
уписивати, до почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку 
матуру лица са завршеним трећим и четвртим степеном стручне спреме. 

 

Члан 6. 

У члану 110 бришу се ст 8. и 9: 

 Незадовољан решењем директора, кандидат може изјавити жалбу Савету Школе 

у року од 24 сата од дана пријема решења из претходног става.  
 Савет Школе решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема. 

  
И сада гласе:и  

По поднетом приговору директор доноси решење по прибављеном мишљењу Комисије 
за упис, у року од 24 сата од пријема приговора.  

Одлука директора по приговору је коначна. 
  

 

 

 



Члан 7 

Члан 114. Статута став 1 који гласи:  

За упис наредне године студијског програма студент који се финансира из буџета мора 

да оствари 48 ЕСПБ бодова из претходне године студијског програма, под условом да 

је рангиран у оквиру броја места из буџета. 
 

Мења се и сада гласи:  

 Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да 

се у наредној школској години финансира из буџета, под условом да је рангиран у 

оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. 

 

Члан 8. 

Члану 127. Статута  после става 1 додајесе нови став 2 који гласи: 

Одлука директора по приговору је коначна. 

 

Члан 9. 

Члан 166 Статута који гласи: 

  Конституисање органа управљања, стручних органа и студентског парламента, 

као и избор директора у складу са законом, извршиће се по истеку мандата тих органа 

конституисаних, односно изабраних по прописима који су важили до ступања на снагу 

овог закона.  

 Поступак избора директора покреће се најкасније шест месеци пре истека 

мандата из става 1 овог члана.  

 У укупан број мандата не рачунају се мандати до ступања на снагу овог закона.  

 

 мења се и сада гласи 

Конституисање органа управљања, стручних органа и студентског парламента, као и 

избор директора врши се у складу с Законом о високом образовању.  

 Поступак избора директора покреће се најкасније шест месеци пре истека 

мандата из става 1 овог члана.  

Члан 10. 

Члан 168 Статута који гласи: 

 Студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању 

(Службени гласник РС, бр. 88/2017) могу завршити студије по започетом студијском 

програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у 

двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, 

рачунато од дана почетка студирања тог студијског програма.  

 Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. 

септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном плану и 

програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2017/2018. 

године.  

 По истеку рока из став 1 овог Статута, студент основних студија може наставити 

студије по студијском програму донетом у складу са Законом, на начин и у поступку 

предвиђеним општим актом Школе. 



 Студенти који су започели студије на вишој школи имају право да наставе 

започете студије по студијском програму који је донет у складу са Законом о високом 

образовању, на лични захтев. 

 Одлуку о еквиваленцији испита новог студијског програма доноси 

Наставно‒стручно веће Школе. 

 

мења се и сада гласи: 

Студенти уписани према прописима до ступања на снагу Закона о високом образовању 

из 2005 године : 

- На основне студије и на студије на вишим школама, могу завршити те студије по 

започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до 

краја школске 2018/19. године 

- Студенти који у последњој години студија имају статус студента који се 

финансира из буџета задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину 

дана од истека редовног трајања студија 

 По истеку рока из став 1 овог члана Статута, студент основних студија може 

наставити студије по студијском програму донетом у складу са Законом, на начин и у 

поступку предвиђеним општим актом Школе. 

 Студенти који су започели студије на вишој школи имају право да наставе 

започете студије по студијском програму који се реализује у Школи, у складу са 

Законом о високом образовању, на лични захтев. 

 Одлуку о еквиваленцији испита новог студијског програма доноси 

Наставно‒стручно веће Школе. 

 

 

 

Члан 11. 

Пречишћеним текстом Статут Високе школе струковних студија за образовање 

вапитача Пирот бр. 22/2018 је усаглашен са Изменама и допунама Закона о високом 

образовању ( Сл. гл. РС 73/2018.) 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача бр. 64-3/2018 од 26.02.2018. године са изменама и 

допунама од 12.07.2018. године и 4.09.2018. године. 

 

Одлука објављена на огласној табли 

и Сајту Школе 29.01.2019. године     

Председник Савета школе 

 

др Љубиша Михајловић с.р.  

 

 


