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2. Основни подаци о Школи и Информатору 
 
Информатор о раду Високе школе струковних студија – Београдска политехника (у даљем тексту: Информатор) 
је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 
гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду 
државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10). 
 
Школа  је  правно  лице  у  статусу  смосталне  високошколске  установе  са  свим  правима, обавезама и 
одговорносима утврђеним Законом о високом образовању и Статутом. 
 
Назив Школе је: Висока школа струковних студија – Београдска политехника 
Скраћени назив Школе је: ВШСС- Београдска политехника 
Оснивач Школе је: Република Србија 
Седиште Школе је: Бранкова 17, 11000  Београд 
Регистрација код Трговинског суда у Београду: број регистарског улошка   5 – 351 – 00, решење број I 
Фи-434/07 од 03.12.2007. године 
Матични број:  07039794 
ПИБ број: 100350269 
Школа није у систему  ПДВ-а 
Назив Школе на енглском језику је: College of Vocational Studies - Belgrade Polytechnic. 
Интернет адреса Школе је: www.politehnika.edu.rs 
Адреса електронске поште Школе је: info@politehnika.edu.rs 
Сeртификован систем менаџмента квалитетом: Школа има сертификован систем менаџмента квалитетом у 
складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015, за област високо образовање. Сертификат о усаглашености система 
менаџмента квалитетом са SRPS ISO 9001:2015 и IQNet сертификат регистарски број Q-1890-IIIR издало je 
JUQS, Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. Сертификати важе до 13.09.2021. године 
 
Лицe одговорнo за правилну израду Информатора, тачност и потпуност података које садржи и његово редовно 
ажурирање је проф. др Марина Стаменовић, директор, у складу са  тачком 8. Упутства за израду и 
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/2010). 
 
О  постављању Информатора на  сајт  стара  се:  Срђан Трајковић, администратор , телефон: 011 64-10-990,  E-
mail: strajkovic@ politehnika.edu.rs. 
 
Информатор о раду је први пут објављен 24.5.2013. године на сајту Високе школе сруковних студија – 
Боградска политехника, на интенет страни:  „ИНФ ОРМАТОР  О  РАДУ  ВИСОК Е  ШКОЛЕ СР УКОВН 
ИХ СТУ ДИЈА –  БЕОГРАД С КА ПО ЛИТ ЕХНИК А ” . 
 
Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји. Интернет страна са које се може 
преузети електронска копија Информатора је: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/informator-o-
radu/ 
 
Заинтересованом лицу, на његов захтев, доставља се последња верзија, одштампани текст Информатора уз 
накнаду нужних трошкова штампања. 
 
Заинтересована лица могу осварити увид у Информатор и набавити штампану верзију у просторијама Школе, 
ул.   Катарине Амброзић 3, Београд, канцеларија К2-6   код Срђана Трајковића. 
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3. Организациона структура 
 

3.1. Организационе јединице Школе 
 

 
 
 

3.1.2. Наративни приказ организационих јединица Школе 
 
Школа, као своје организационе делове у оквиру којих се организује извршавање послова и радних задатака 
према захтевима делатности, успоставља следеће организационе јединице: 
1. Управа; 
2. Сектор наставе; 
3. Сектор за правне и опште послове; 
4. Стручне службе. 
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1.   УПРАВА 

 
Директор школе: проф. др Марина Стаменовић 
Телефон: 011 26-33-127; 32-84-852 
Факс: 011 26-32-341 
Е – мail:  mstamenovic@ politehnika.edu.rs 
Бранкова 17, Београд 
 
У Управи се обављају послови везани за руковођење радом Школе као целином и послови руковођења 
појединим организационим деловима – јединицама Школе. 
 
Послове   руковођења   и   координације   рада   запослених   у   организационим  јединицама обављају: 
 

 
НАЗИВ ПОСЛОВА ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 
 

 
Директор школе Управа и Школа као целина 
Помоћник директора за наставу Сектор наставе 
Руководиоци одсека Одсек у Сектору наставе 
Помоћник директора за правне и опште послове Сектор за правне и опште послове 
Руководилац Студентске службе Студентска служба 
Секретар школе Секретаријат 
Руководилац Службе техничке подршке Служба техничке подршке 
Руководилац Материјално- финанасијске службе Материјално – финансијска служба 
Руководилац Службе квалитета Служба квалитета 
Руководилац Библиотеке Библиотека 

 
2.  СЕКТОР НАСТАВЕ 
 
Помоћник директора за наставу: проф. др Ковиљка Бањевић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: kbanjеvic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
У Сектору наставе обављају се послови који сe односe на:  

1. праћење примене и преиспитивање, редовно и ванредно, студијских програма; 
2.  развој новог или промену постојећег студијског програма;  
3. припрему и израду књига наставних програма предмета по студијским програмима, књига планова 

извођења наставе по студијским програмима и информатора студијских програма; 
4. одређивање бодовне вредности предмета, додељивање шифре предметима;  
5. планирање, организовање, извођење и контролу извођења свих облика наставе (предавања, вежбе, радне, 

односно стручне праксе, стручних пројеката,  практичне наставе, консултације са студентима, 
менторство у изради семинарских и завршних радова);  

6. обезбеђивање радног простора, средстава и осталих услова за реализацију наставе;  
7. праћење рада студената; проверу знања, испитивање и оцењивање студената;  
8. праћење реализације испитних рокова и напредовања студената;  
9. анализу и извештавање о реализацији наставе и свих других активности у наставном процесу;  

10. вредновање образовног процеса; 
11. учествовање у стручном и истраживачком раду наставника и сарадника, као и примену резултата тог рада 

у наставном процесу;  
12. стручно усавршавање наставника и сарадника, активно учешће на скуповима  научног, стручног и 

уметничког карактера и сл;  
13. обезбеђивање уџбеника и других публикација потребних за наставни процес;  
14. благовременом  и  потпуном  обавештавању  наставника,  сарадника  и  студената  о питањима из 

делокруга наставе (сајт Школе, огласне табле и сл.);  
15. координацију наставног процеса са осталим службама  Школе; одлагање документације која настаје у 

раду Сектора.     
 
У Сектору наставе, као уже организационе јединице формирају се одељења са одсецима ради остварива 
ња студијских програма из сродних дисциплина, и то: 
 
2.1. Одељење за технологије, у оквиру кога раде: 

mailto:brodic@politehnika.edu.rs
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2.1.1.  Одсек за графичко инжењерство 
 
Руководилац одсека: проф. мр Миодраг Тодоровић 
Телефон: 011 64-10-990,Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: mtodorovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 

 
На Одсеку се организују и изводе студијски програми за:  

 -   основне струковне студије: Графичко инжењерство;  
-     специјалистичке струковне студије: Графичка производња 

 
2.1.2. Одсек за безбедност и здравље на раду 

 
Руководилац одсека: проф. др Драгослав Угарак 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: dugarak@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организују и изводе студијски програми за:  

−   основне струковне студије: Безбедност и здравље на раду  
−   специјалистичке струковне студије: Заштита на раду 
 

2.1.3. Одсек за заштиту животне средине 
 
Руководилац одсека:  др Ивана Матић Бујагић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: imatic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организује и изводи студијски програм за:  

− основне струковне студије: Заштита животне средине 
− специјалистичке струковне студије: Управљање отпадом 

 
2.1.4. Одсек за менаџмент квалитетом 

 
Руководилац одсека: проф. др Драгутин Јовановић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: djovanovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организују и изводе студијски програми за:  

− основне струковне студије: Менаџмент квалитетом;  
− специјалистичке струковне студије: Оцењивање усаглашености производа и услуга. 

 
2.1.5. Одсек за рециклажне технологије 
 
Руководилац одсека: проф. др Марина Стаменовић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: mstamenovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организује и изводи студијски програм за:  

− струковне студије: Рециклажне технологије 
 
2.2.   Одељење за дизајн, у оквиру кога раде: 
 
2.2.1  Одсек за графички дизајн 
 
Руководилац одсека: проф. мр Душко Трифуновић 
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Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 38-09-731 
Е – мail: dtrifunovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организује и изводи студијски програм за:    

− основне струковне студије: Графички дизајн; 
− мастер струковне студије: Графички дизајн; 

 
 
2.2.2. Одсек за Модни дизајн производа од коже 
 
Руководилац одсека: мр Раде Пејовић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: rpejovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 

На Одсеку се организује и изводи студијски програм за:   
− основне струковне студије: Модни дизајн производа од коже 

 
2.2.3. Одсек  за дизајн индустријских производа 
 
Руководилац одсека: Александар Кутрички 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: akutricki@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организује и изводи студијски програм за:  

− основне струковне студије: Дизајн индустријских производа. 
 
2.2.4. Одсек  за концепт и карактер дизајн 
 
Руководилац одсека: проф. мр Александра Шарановић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: asaranovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
На Одсеку се организује и изводи студијски програм за:  

− основне струковне студије: Концепт и карактер дизајн. 
 
3. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 

Помоћник директора за правне и опште послове:  
Телефон: 011 26-33-127; 32-84-852, Факс: 011 26-32-341 
Е – мail:  
Бранкова 17, Београд 
 

У Сектору за правне и опште послове обављају се правни, кадровски, управно-правни и административни, 
стручни и општи послови  и други послови који обезбеђују услове за несметано одвијање наставног, научног, 
стручног и уметничког рада у Школи. У Сектору се образују уже организационе јединице, и то: 
 
3.1. Студентска служба 
 
Руководилац Студeнтске службе: Љиљана Вуковић 
Телефон: 011 64-11-630, 33-46-620, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: ljvukovic@ politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
У Служби се обављају стручни и административни послови који се односе на:   

1.  пријем, евидентирање и контролу документа поднетих на конкурсу за упис студената у  прву  годину 
и учествовање у свим пословима везаним за упис судената у прву годину студија;   

2.  пријем  и  проверу  основаности  испитних  пријава  студената,  обраду  пријава  и састављање 
испитних записника;   
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3.  утврђивање  тачности  оцена  код  неслагања  оцена  уписаних  у  индекс  и  испитни записник, 
достављање испитивачима индекса на увид а потом путем обрасца врши исправку; 

4.  упис студената у наредне године студија;  
5.  упис студената по решењима за одобрење прелаза са других високих   школа и/или факултета, 

других студијских програма у Школи;  
6.  проверу испуњености услова за упис код свих врста уписа;  
7.  установљавање  и  вођење  досијеа  студената;  одлагање  документације  у  досијеа; закључивање 

досијеа када студенти дипломирају и/или када се испишу;  
8.  евидентирање свих промена статуса студента (личног или породичног имена, адресе стана, промену 

одсека, промену студијског програма, мировање права и обавеза и све остало по решењу надлежних 
органа);  

9.  исписе студената, уз проверу положених испита и сравњивање оцена унетих у индекс са испитним 
записницима, издавање исписнице;  

10.  спровођње поступка издавања дупликата индекса;  
11.  послове везане за пријаву и одбрану дипломских радова студената;  
12.  пријем  захтева  и  издавање  разних  врста  уверења  (о  упису  или  обнови  године, о положеним 

испитима и слично);  
13.  пријем, евидентирање и обраду захтева студената за доделу стипендија, кредита и студентских домова;   

издавање чекова на име кредита и стипендија; повраћај неуручених чекова за студентске кредите и 
остало;  

14.  друге послове у вези стипендија, кредита, студентских домова, повлашћене вожње и исхране 
студената (коресподенција са надлежним органима и студентима, достављање документације 
студентима за исправку захтева и сл.);  

15.  све статистичке прегледе података у вези студената;  
16.  пријем разних молби студената, провера тачност навода, доставља надлежним органима  Школе  на  

решавање  и  обавештавање  студената  о  решењу  (молбе  за мировање права и обавеза, молбе за 
повраћај новца, молбе за плаћање трошкова у више рата, молбе за полагање испита пред комисијом, 
молбе за убрзано студирање и сл.); сређивање примљених и решених молби студената и одлагање истих 
у досијеа;  

17.  припремне радње за израду уверења о дипломирању и диплома, које се састоје у упоређивању 
оцена из испитних записника са оценама унетим у индекс студента; припрема податке за издавање 
уверења о дипломирању и дипломе;  

18.   рад са странкама-студентима на шалтеру свакодневно у време одређено за рад са студентима;  
19.  провера података на основу регистра и досијеа дипломираних студената за припрему одговора који се 

достављају надлежним органима и организацијама које врше проверу издатих уверења и диплома за 
своје запослене;  

20.   унос свих податка о студентима у електронску базу података;  
21.   ручно вођење матичних књига и других евиденције о студентима, које се ручно воде; 
22.  одлагање документације која настаје у раду Службе. 

 
 
3.2. Секретаријат 
 
Секретар: Душан Марковић 
Телефон: 011 26-33-127; 32-84-852, Факс: 011 26-32-341 
Е – мail: dmarkovic@ politehnika.edu.rs 
Бранкова 17, Београд 
 

У Секретаријату се обављају послови који се односе на:  
1.  праћење  доношења закона, подзаконских аката и других прописа, њихових измена и допуна и 

указивању надлежним органима на потребу измена и/или допуна општих аката ради усаглашавања са 
изменама и допунама закона, подзаконских аката и других прописа, као и на потребу доношења нових 
општих аката;  

2.  израду општих аката Школе;  свих врсти одлука, решења, уговора у којима се Школа појављује као 
уговорна страна;  

3.  правно-техничке послове у вези избора органа управљања и других органа у Школи;  
4.  израду планова и програма рада Школе, извештаја о извршењу планова;  
5.  стручне послове у вези свих врста уписа Школе у одговарајуће регистре, земљишне књиге и друге 

прописане евиденције;  
6.   вођење евиденције о употреби печата и штамбиља у Школи; спровођење поступка набавке нових  

печата  и  штамбиља;  спровођење  поступка  оглашавања  печата  и штамбиља неважећим; спровођење 
поступка уништења печата и штамбиља који су оглашени неважећим;  
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7.   вођење архиве Школе,   уписивање регистратурског материјала у архивску књигу и достављање 
копије архивске књиге надлежном архиву;    спровођење поступка излучивања  и уништења безвредног 
регистратурског материјала по добијеној дозволи надлежног архива; 

8.  статистичке и извештајне послове из делокруга свог рада и рада Секретаријата;  
9.  вођење  персоналне  евиденције  запослених  и  радно  ангажованих  лица  у  Школи: матичну књигу, 

кадровски картон и друго;  
10.  формирање и вођење досијеа запослених и радно ангажованих лица;  
11.  обављање административно-техничких послова у вези спровођења конкурса и огласа, пријаве 

запослених на пензијско-инвалидско осигурање, пријаве запослених и чланова њихових породица на 
здравствено осигурање; пријаве промена у току осигурања;  

12.  вођење свих евиденција из области рада прописаних законом; вођење кадровске базе података у 
електронској форми;  

13.  организацију седница органа управљања и сручних органа Школе, припрему одлука, вођење 
записника; достављање одлука и закључака органа управљања и стручних органа надлежним службама 
ради реализације истих; 

14.   послове писарнице: завођење аката у основне евиденције; пријем поште; екпедицију поште; 
15.   обавештавање наставног и  ненаставног особља  о  одржавању састанака и  седница органа Школе и 

о другим важнијим догађањима слањем СМС порука;  
16.   обавештавање студената о додели диплома и другим важнијим догађањима телефоном или слањем 

СМС порука;  
17.   вођење евиденције пројеката који се у Школи реализују;  
18.  издавање уверења судентима; припрему и издавање уверења о дипломирању и диплома студентима;  
19.  израду  свих  врста  одлука,  решења,  закључака  којима  се  одлучује  о  правима  и обавезама 

судената;  
20.   рад са странкама-студентима на шалтеру свакодневно у време одређено за рад са студентима;  
21.   одлагање документације која настаје у раду Секретаријата. 

 
 
4. СTРУЧНЕ СЛУЖБЕ 
 
У оквиру стручних служби обављају се рачуноводствено-материјални, техничко-набавни послови, послови 
обезбеђења и одржавања система менаџмента квалитетом Школе, послови у вези сарадње Школе са другим 
установама и привредним друштвима на реализацији стручних и научно-истраживачких пројеката, послови 
обезбеђења безбедности и здравља на раду запослених и студената. 
 
4.1. Служба техничке подршке 
 
Особа за контакт: Светозар Софијанић, руководилац службе техничке подршке 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: ssofijanic@politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
У Служби се обављају послови који се односе на:  

1. инвестиције;  
2. одржавање објеката, наставних средстава и  опреме,  информационих система,  свих инсталација и 

остале опреме;      
3. санитарно-хигијенско  одржавање  просторија,  наставних  средстава,  инсталација  и опреме и други 

послови у вези одржавања и очувања објекта и имовине Школе;  
4. јавне набавке; 
5. штампање уџбеничке литературе и других графичких производа; 
6. послове скриптарнице;  
7. одлагање документације која настаје у раду Службе. 

 
 
4.2. Материјално финансијска служба 
 
Руководилац Материјално финансијске службе 
Телефон: 011 26-33-127; 32-84-852, Факс: 011 26-32-341 
Е – мail:  
Бранкова 17, Београд 

mailto:ssofijanic@politehnika.edu.rs
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У Служби се обављају послови који се односе на:  

1. припрему финансијских планова;  
2. састављање периодичних и годишњих извештаја о пословању;  
3. састављање тромесечних обрачуна и завршног рачуна;  
4. вођење пословних књига; израду налога за књижење и књижење, на основу налога за књижење и 

приложене документације, свих пословних промена на средствима и изворима средстава Школе у 
главној књизи и аналитичкој евиденцији; сравњивање дневника и картица главне књиге  и  
усклађује  стање  по  истима;  усклађивање аналитике  са  главном  књигом; обраду и контирање 
књиговодствене документације и контролу исправност исте; 

5. обрачун амортизације и књижење отписа вредности појединачно за свако средство;  
6. обрачун ревалоризације и књижење резултата  ревалоризације и друго;  
7. израду ППП образаца и достављање надлежним органима ван Школе;  
8. контролу улазних и излазних фактура;  
9. припрему налога за плаћања;  

10. обрачун зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених;  
11. вођење евиденције о зарадама, накнадама и другим примањима запослених и спољних сарадника;  
12.  израду образац М-4 и достављање надлежним органима ван Школе;  
13. обрачун и  исплату  по  уговорима о  делу,  уговорима о  привременим и  повременим пословима, 

ауторским уговорима и другим уговорима;  
14. благајничко пословање;  
15. издавање поврда и уверења запосленима из делокруга рада службе;  
16. одлагање документације која настаје у раду Службе. 

 
 
4.3. Служба квалитета 
 
Руководилац Службе квалитета: мр Александра Настасић 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: anastasic@politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
У Служби се обављају послови који се односе на:  

1. пројектовање система квалитета Школе у складу са одабраним моделом;  
2. израду планова квалитета, оцену спровођење усвојених планова;  
3. конципирање форме и садржаја документације СК, израду општих упутстава за израду докумената СК, 

разврставање документа СК по нивоима и врстама;  
4. конципирање и разраду документа првог нивоа, координацију   и сарадњу на изради осталих нивоа и 

врста докумената СК;  
5. усмеравање активности на верификацији и озваничењу докумената СК;  
6. учествовање у дефинисању обележавања докумената СК;  
7. ажурирање докумената СК;  
8. израду шеме архивирања документације;  
9. прописивање  начина  управљања  документима  СК,  усаглашавање  места  и   начина 

дистрибуирања докумената СК;        
10. анализирање постојећег  стања у Школи у погледу обезбеђења и управљања квалитетом у односу на 

прописе  и захтеве стандарда из те области;  
11. праћење   информација   о   домаћим   и   светским   овлашћењима   за   акредитацију   и сетификацију;  
12. иницирање  покретања  активности  и  предузимања  мера  ради  усклађивања  захтева квалитета са 

светским стандардима;  
13. консултацију спољних стручњака по свим питањима везаним за обезбеђење квалитета; 
14. праћење практичне инплементације СК,  указивање  на  неусаглашености у  односу  на пројектовани 

систем квалитета, разматрање могућности и разраду мера за побољшање СК; 
15.  планирање  и   учествовање      у   спровођењу  интерних   провера   постављеног      СК, анализирање 

резултата интерних провера, информисање руководиоца и предлагање покретања мера за усаглашавање;  
16. праћење наменског функционисања постављеног СК, указивање на неопходне услове и ресурсе за 

ефикасно и ефективно функционисање СК;  
17. припрему документа за верификацију СК;  
18. предлагање спровођења корективних мера према захтевима екстерних провера;  
19. обуку запослених из области квалитета и система обезбеђења квалитета;  
20. учествовање у закључивању и изради уговора са трећим лицима са аспекта квалитета; 
21. одлагање документације која настаје у раду Службе. 
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4.4. Библиотека 
 
Особа за контакт: Мирјана Нешић, руководилац библиотеке 
Телефон: 011 64-10-990, Факс: 011 78-09-731 
Е – мail: mnesic@politehnika.edu.rs 
Катарине Амброзић 3, Београд 
 
У Библиотеци се обављају послови који се односе на:  

1. активно праћење домаће и стране  издавачке делатности;  
2. набавку, пријем, обраду и чување библиотечке грађе;  
3. рад са корисницима: учлањење; давање на коришћење   књига и друге библиотечке грађе, у 

Библиотеци или преко електронске мреже; резервацију библиотечке грађе; продужавање рокова 
коришћења библиотечке грађе; претраживањем база података по захтеву корисника и друге послове у 
вези рада са корисницима;  

4. пријем, обраду и чување обавезног примерака штампаних публикација које Школа издаје у 
обављању издавачке делатности;  

5. пријем,  обраду  и  чување  дипломских-завршних  радова студената;  магистарских, мастер и 
специјалистичких радова и докторских дисертација наставника и сарадника; зборника радова у којима су 
објављни радови наставника и сарадника;  

6. изградњу и развој библиотечко-нформационог система;   
7. заштиту библиотечке грађе;   
8. обављање послова редовне ревизије, расхода и отписа библиотечке грађе;   
9. међубиблиотечку позајмицу и размену библиотечке грађе;  

10. обуку  корисника  за  коришћење  библиотечких  ресурса  (подизање   информационе писмености);  
11. редовно ажурирање каталога, заједничког и посебних, као и других евиденција које је Библиотека у 

обавези да води;  
12. обављање послова евалуације рада библиотеке;  
13. активно праћење националних и међународних стандарда везаних за рад  Библиотеке, као и стандарда 

за рад високошколских библиотека;  
14. информисање корисника, матичне библиотеке, органа Школе;  
15. издавање  потврда  да  је  лице  које  тражи  потврду  измирило  своје  обавезе  према Библиотеци;  
16. одлагање документације која настаје у раду Библиотеке. 

 
Број и врста систематизованих послова 
 
Детаљнији приказ систематизованих послова   по организационим јединицама утврђен је Правилником  о 
организацији и систематизацији послова који се може преузети са интернет стране: 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/ 
 
Број запослених 
 
Особље Школе, према одредби члана Закона о високом образовању, је наставно и ненаставно. Наставно особље 
чине наставници и сарадници. Ненаставно особље чине лица која остварују стручне, административне и 
техничке послове. Број наставног и ненаставног особља, у току школске године и семестра може се мењати и 
зависи од броја судената, норматива и стандарда рада, плаћеног и неплаћеног одсуства запослених, боловања 
запослених и другог. 
 
У Школи је, на дан објављивања овог Информатора, запослено укупно  59 наставника и сарадника, од тога: 

26 професора струковних студија, 
14 предавача, 
1 наставник страног језика 
16 сарадника у настави. 

 
На пословима ненаставног особља укупно је 25 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено 
време. 
 

 
 
Број извршилаца ангажованих по основу уговора 

 
Уговори о допунском раду                                      44 
Уговори о делу, преко студентске задруге  15 

mailto:mnesic@politehnika.edu.rs
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/
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3.2.Органи Школе 

 
3.2.1. Графички приказ органа Школе 

 
   

ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

  

    
 

  

  
 

         

ОРГАН 
УПРАВЉАЊА 

 ОРГАН 
ПОСЛОВОЂЕЊА 

 
СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 СТУДЕНТСКИ 
ПАРЛАМЕНТ 

          
Савет школе  Директор        
     Наставно-

стручно 
веће 

 
Савет за 
квалитет 

  
  

Колегијум 
    

 
 

3.2.2. Наративни приказ органа Школе 

1. ОРГАН УПРАВЉАЊА – САВЕТ  
 
Савет:  

1. доноси Статут Школе, на предлог стручног органа;  
2. бира и разрешава Директора;  
3. доноси финансијски план, на предлог стручног органа;  
4. разматра и усваја Стратешки план;  
5. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Школе, на предлог стручног органа; 
6. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог стручног органа; 
7. сагласност на одлуке о управљању имовином Школе;  
8. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;  
9. доноси  одлуку  о  висини  школарине,  на  предлог  стручног  органа  и  по  претходно прибављеном 

мишљењу надлежног министарства за послове образовања;  
10. подноси Влади извештај о пословању најмање једанпут годишње;  
11. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената и друге опште акте који су стављени у 

надлежност органа управљања, законом или Статутом;  
12. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања;  
13. одлучује по приговорима студената, у случајевима утврђеним Статутом и општим актима; 
14.  одлучује у другом степену о правима, обавезама и одговорностима по приговорима запослених, у 

случајевима и под условима утврђеним законом и општим актима;  
15. Бира и разрешава председника и заменика председника Савета;  
16. Доноси пословник о свом раду;  
17. одбавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Школе.  

 
Савет има 17 чланова, од којих су 11 чланова представници Школе, три чланови које именује оснивач   и три 
чланови које бира Студентски парламент. Од 11 чланова Савета из редова Школе 8 чланова су из редова 
наставног особља и 3 члана из редова ненаставног особља. Мандат чланова Савета траје три године, с правом 
неограниченог поновног узастопног избора 
 

2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА – ДИРЕКТОР 
 

Орган  пословођења  је  директор.  Директор  руководи  радом  Школе,  засупа  и  представља Школу. 
 
Директор:   
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1. заступа и представља Школу;  
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Школе;  
3. стара се о законитости рада Школе и одговара за законитост рада Школе;  
4. доноси опште акте у складу са законом и Статутом;  
5. припрема и предлаже дневни ред седнице Наставног већа, сазива седнице и руководи радом, без 

права одлучивања;  
6. усмерава и усклађује рад стручних органа Школе;  
7. спроводи одлуке Наставног већа и Савета;  
8. учествује у раду Савета без права гласа;  
9. стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и Савета о свим питањима од 

интереса за рад Школе и њених органа;  
10. предлаже пословну политику Школе и мере за њено спровођење;  
11. наредбодавац је за извршење финансијског плана;  
12. предлаже Савету финансијски план Школе;  
13. закључује уговоре у име Школе;  
14. предузима све правне радње у име и за рачун Школе; 
15. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених;  
16. обуставља од  извршења опште акте Школе који су  у  супротни уставу или закону и покреће 

поступак за оцену њихове уставности и законитости;  
17. обавља послове који законом, Статутом или другим општим актима нису стављени у делокруг 

других органа;  
18. потписује дипломе и додатке дипломи и друге јавне исправе;  
19. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима Школе. 

 
Директор је самосталан у обављању послова из свог делокруга. Директор  може  поједина овлашћења из свог 
делокруга преносити на друга лица, у складу са законом. 

 
Директора бира Савет на основу интерног конкурса, по прибављеном мишљењу Наставног већа, из реда 
наставника Школе који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време и 
имају искуства на пословима руковођења. Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног 
избора. 
 

Директор, ради координирања рада и обављања консултација у вези са радом Школе, сазива 
Колегијум.Чланови Колегијума су: директор, заменици и помоћници директора и руководиоци сектора и 
служби Школе, а по потреби и други запослени по одлуци директора. 

 

3. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

3.1. НАСТАВНО-СТРУЧНО  ВЕЋЕ  
 
Наставно-стручно веће:  

1. одлучује о питањима наставне и стручне делатности школе;  
2. даје мишљење о стратегији развоја Школе;  
3. одлучује о структури и начину усвајања студијских програма;  
4. усваја  студијске  програме,  укључујући  и  студијске  програме  за  стицање  заједничке дипломе;       
5. даје мишљење о условима и начин уписа кандидата на одабране студијске програме и правила 

студирања у поступку доношења Правилника о студијама;  
6. усваја споразуме са другим високошколским установама о преношењу ЕСПБ бодова;  
7. даје мишљење о начину и поступку признавања страних високошколских исправа и поступку вредновања 

страних студијских програма у поступку доношења Правилника о признавању страних високошколских 
исправа и вредновању страних студијских програма; 

8. даје мишљење о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог 
живота у поступку доношења Правилника о образовању током читавог живота; 

9. одлучује о подношењу захтева за проверу испуњења обавеза Школе у погледу квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада;   

10. даје мишљење о ближим условима за избора у звања наставника и сарадника, начину и поступку избора 
у поступку доношења Правилника о  избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника;  

11. врши избор у звања наставника;  
12. разматра и даје мишљење о политици запошљавања и ангажовања наставника и сарадника полазећи од 

потребе да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин;  
13. утврђује стручне називе и скраћенице тих назива;  
14. доноси Кодекс професионалне етике;  
15. одлучује у другом степену у поступку поводом кршења Кодекса професионалне етике; 
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16. доноси одлуку о одузимању звања наставника у случају кршења Кодекса професионалне етике;     
17. у  поступку  избора  директора  Школе  даје  мишљење  о  кандидатима,  на  начин  и  по поступку 

утврђеним  Статутом;  
18. предлаже разрешење директора школе, на начин и по поступку утврђеним Статутом;  
19. даје мишљење о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој 

високошколској установи у поступку доношења Правилника о условима и поступку давања сагласности за 
ангажовање наставника на другој високошколској установи;      

20. утврђује број студената који се уписују на студијске програме;  
21. доноси  одлуку  о  расписивању  конкурса  за  упис  на  студије,  именује  комисију  за спровођење 

уписа и комисије за спровођење класификационих испита;  
22. даје мишљење о мерилима за утврђивање висине школарине за студије које се изводе у Школи;  
23. доноси Годишњи програм рада у настави, Наставни календар;  
24. разматра успех студената;  
25. одлучује о захтевима студената, на начин и по поступку утврђеним Статутом и општим актима Школе;       
26. прати и усмерава рад осталих стручних органа Школе и предузима одговарајуће мере за побољшање 

њиховог рада;  
27. именује руководиоце одсека;  
28. одлучује о давању овлашћења другим стручним органима Школе за обављање послова из свог делокруга 

рада;  
29. одлучује о међународној сарадњи Школе у питањима наставне и стручне делатности; 
30. одлучује о употреби уџбеника у наставном раду, начину праћења примене и вредновању уџбеника у 

примени;  
31.  именује чланове сталних и повремних помоћних тела Наставног већа, прати и усмерава њихов рад;  
32. доноси Пословник о раду Наставног већа;  
33. обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Школе. 

 
Наставно-стручно веће чине сви наставници  изабрани у наставничка звања који су у радном односу у 
Школи, сви асистенти изабрани у сарадничка звања који су у радном односу у Школи и представници 
студената. 
 
3.2. САВЕТ ЗА КВАЛИТЕТ 
 
Савет за квалитет:  

1. промовише културу квалитета у Београдској политехници;  
2. брине о успостављању, одржавању и развоју система менаџмета квалитетом;  
3. доприноси успостављању чврстих веза сарадње између различитих организационих нивоа, као и функција 

истог хијерархијског нивоа; 
4. планским активностима обезбеђује партиципацију свих чланова организације у активностима на 

унапређењу квалитета;  
5. доноси закључке, оцене и ставове који служе за формулисање предлога руководству школе за доношење 

одлука; 
6. разматра и утврђује предлог стратешких докумената;  
7. утврђује политику и циљеве обезбеђења квалитета и сталног побољшавања квалитета; 
8. утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, и развој система менаџмента квалитетом;  
9. иницира, предлаже, преиспитује и оцењује мере и активности у вези са системом менаџмента квалитетом 

и унапређењем квалитета;  
10. даје предлоге Наставном већу који се односе на подизање нивоа квалитета образовног процеса;  
11. даје предлоге руководстству у циљу унапређења нивоа квалитета делатности школе;  
12. даје мишљење о квалитету нацрта општих аката Школе;  
13. разматра и усваја предлоге докумената система менаџмента квалитетом; 
14. прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура за обезбеђивање квалитета и предлаже мере за 

отклањање уочених слабости у циљу сталног побољшања квалитета; 
15. разматра извештаје организационих јединица и тела школе и предлаже мере за отклањање уочених 

слабости у циљу сталног побољшања квалитета;  
16. по потреби предлаже ванредно самовредновање у појединим областима;  
17. по потреби  предлаже  и организује спољашњу проверу квалитета;  
18. пружа стручну помоћ у припреми докумената за потребе акредитације пред надлежним органом;      
19. доноси Пословник о свом раду. 

 
Чланови Савета су: руководиоци одсека, чланови Колегијума, представници студената, три члана, 
представник сарадника. 
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4. ОРГАН СТУДЕНАТА – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 
Студентски парламент:  

1. бира и разрешава председника и потпредседника Парламента;  
2. доноси општа акта о свом раду;  
3. оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Праламента; 
4. бираи разрешава представнике студената у органима и телима Школе;  
5. бира и разрешава чланове Комисије за студентски стандард из реда студената-станара студентских 

домова, који прати квалитет услуга установа студентског стандарда и предлаже мере за њихово 
унапређење;  

6. доноси годишњи план и програм активности Парламента;  
7. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Парламента;  
8. усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Парламента;  
9. доноси општи акт којим се уређује организациона и функционала повезаност са другим студентским 

парламентима;   
10. бира  и  разрешава  представнике  студената  у  органима  и  телима  других  установа  и удружења у 

којима су заступљени представници студената, у складу са општим актом установе, удружења;  
11. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, 

анализом ефикасности студирања, утврђивањем ЕСПБ бодова, унапређењем мобилоности студената, 
подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем 
студентског стандарда;  

12. организује и спроводи програме ваннаставне активности студената;  
13. учествује у поступку самовредновања Школе, у складу са општим актима Школе;  
14. стара се о остваривању студентске међународне сарадње;  
15. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом и општим актима Школе. 

 
Студентски парламент сачињавају до три представника сваког студијског програма који се оставaрују у 
Школи, на основним и специјалистичким студијама. 
 
Детаљније о органима Школе у Статуту који се може преузети на интернет страни: 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/ 
 
и пословницима о раду који се могу преузети на интернет страни: 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/ 
 

4. 4. Функције руководилаца 
 
Називи послова руководилаца и организационе јединице којима руководе наведени су у поглављу 3. 
Информатора – Организациона структура Школе - Наративни приказ организационих јединица Школе под 
тачком 1. Управа. 
 
Подаци о надлежности директора   наведени су у поглављу 3. Информатора – Организациона структура Школе - 
Наративни приказ органа Школе под тачком 2. Орган пословођења – директор. 
 
Детаљан приказ функција руководилаца утврђен је  Правилником организацији и систематизацији послова 
који се може преузети на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/pravna-akta-
skole/ 
 
Имена и контакт подаци руководилаца у Школи представљени су у одељку  оглављу 3. Информатора – Наративни 
приказ организационих јединица Школе. 
 

 
5. Правила у вези са јавношћу рада 

 
Рад Школе је јаван. Јавност рада утврђена је Статутом. 
 
Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Школа ће 
саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати 
копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су 
се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 97/08, 
104/09, 68/12 и 107/12), Закону о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), Закону о заштити 

http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/
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пословне тајне („Службени гласник РС”, број 72/11) и др. стекли услови за искључење или ограничење 
слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 
 
Подаци од значаја за јавност рада Школе: 
 
Назив Школе је: Висока школа струковних студија – Боградска политехника 
Скраћени назив Школе је: ВШСС- Београдска политехника 
Оснивач Школе је: Република Србија 
Седиште Школе је: Бранкова 17, 11000 Београд 
Регистрација код Трговинског суда у Беогарду: број регистарског улошка   5 – 351 – 00, 
решење број I Фи-434/07 од 03.12.2007. године 
Матични број: 07039794 
ПИБ број: 100350269 
Школа није у систему ПДВ-а 
Назив Школе на енглском језику је: College of Vocational Studies - Belgrade Polytechnic 
Интернет адреса Школе је: www.politehnika.edu.rs 
Адреса електронске поште Школе је: info@politehnika.edu.rs 
Сертификован систем менаџмента квалитетом: Решењем о сертификацији R-Q-1045-IR JUQS – Društva za 
sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o, Beograd,  сертификован је систем менаџмента квалитетом према 
стандарду SRPS ISO 9001: 2008 за област високог образовања 
 
Лице овлашћено  за  поступање по  захтевима за  приступ  информацијама  од  јавног значаја  је :  проф. др 
Марина Стаменовић, директор школе, телефон: 011 26-33-127; 32-84-852, Факс: 011 26-32-341, Е – мail: 
mstamenovic@ politehnika.edu.rs , Бранкова 17, Београд. 
 
Лице  овлашћено   за   сарадњу   са   новинарима  и   јавним   гласилима   је :  проф.  др  Марина 
Стаменовић, директор школе, телефон: 011 26-33-127; 32-84-852, Факс: 011 26-32-341,  Е – мail: mstamenovic 
@ politehnika.edu.rs , Бранкова 17, Београд. 
 
 Радно време организационих јединица  : Радно време организационих јединица и време у које се врши 
пријем странака приказани су на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-
politehnika/organizacija/radno-vreme/ 
 
 Информ аци је  о  адресама  и  кон такт  телефонима  организационих  јединица  : Информације о адресама 
и контакт телефонима организационих јединица  приказани су на интернет страни: 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/organizacija 
 
Идентификациона  обележја:  Не  издају  се  посебна  идентификациона  обележја,  односно акредитације за 
новинаре, дозволе за посету и сл. за праћење рада Школе. 
 
Идентификација запослених који долазе у додир са студентима и осталим грађанима по природи свог 
посла: може се видети на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/organizacija 
 
Остали подаци у вези са јавношћу рада Школе: 
 

1. Школа  извештава  јавност  о  обављању  својих  делатности  оглашавањем  на  интернет страници, на 
огласним таблама, путем средстава јавног информисања, учешћем на сајмовима обрзовања и другим 
акивностима, 

2. Пријем поште врши пословни секретар у Бранковој 17, Београд,  и, по потреби, помоћник скретара у 
Катарине Амброзић 3, Београд, и прослеђује пословном скретару; 

3. Студентска служба у Катарине Амброзић 3, Београд, врши пријем поште која се односи на 
регулисање права и обавеза студената (захтеви, молбе и друга документација); 

4. Пријем  странака  у  организационим  јединицама  се  обавља  без  претходне  најаве  и договора, 
писменим или усменим путем. 

5. Пријем странака код директора се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем, 
преко пословног секретара 

6. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 
31/2001 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10) када у управним стварима непосредно примењујући 
прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге 
странке; 

7. Прилаз  лицима  са  посебним  потребама  у  инвалидским  колицима  је  омогућен       у просторијама 

http://www.politehnika.edu.rs/
mailto:info@politehnika.edu.rs
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/organizacija/radno-vreme/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/organizacija/radno-vreme/
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Школе у улици Катарине Амброзић 3, Београд. Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским 
колицима осталим просторијама које Школа користи није могућ без пратиоца, због постојања техничких 
баријера на улазу у зграде. Кретање ових лица у свим просторијама које Школа користи није могуће без 
пратиоца због техничких баријера. 

8. Најаве за догађаје, седнице и друге активности Школе на којима је дозвољено присуство грађана 
благовремено се постављају на сајт Школе; 

9. У  просторијама Школе је дозвољено аудио и  видео снимање, уз претходну најаву и договор са 
особама задуженим за сарадњу са медијима.; 

10. Школа нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези са прописима, 
правилима и одлукама у вези са јавношћу рада. 

 
 

6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
 
Од   Школе се информације углавном траже телефонским путем или у просторијама Школе, непосредан 
долазак ради добијања информације, као и електронском поштом. На наведени начин  најчешће се траже 
информације о: упису на студијске програме које Школа организује, режиму  студирања,  висини  школарине,  
решавању  поднетих  захтева,  условима  за усаглашавање стечених стручних назива и слично. Правна лица 
углавном подносе писмене захтеве за проверу уверења о дипломирању или диплома за своје запослене, о чему се, 
након провере, обавштавају писменим путем. 
 
У  2016. години поднето је три захтeва за приступ информацијама. Tражене су  информације о, зарадама 
директора, начину ангажовања и зарадама појединих запослених.  На захтеве је одговорено. 
 
 

7. Надлежности, овлашћења и обавезе Школе 
 
Надлежности, овлашћења и обавезе Школе као самосталне високошколске установе утврђене су Законом о 
високом образовању  
 
Школа обавља делатност високог образовања кроз акредитоване студијске програме основних и 
специјалистичких струковних студија у свом седишту. 
 
У обављању делатности високог образовања, надлежности, овлашћења и обавезе Школе су:  

1. утврђивање студијских програма;  
2. утврђивање правила студирања и услова уписа студената;  
3. унутрашње организације;  
4. акредитација студијских програма и добијање дозволе за рад;  
5. доношење Статута и избор органа управљања и других органа, у складу са Законом о високом 

образовању; 
6. избор наставника и сарадника;  
7. давање сагласности за рад наставника на другим високошколским установама;  
8. вођење евиденција и издавање јавних исправа;  
9. одлучивање о прихватању пројеката и о међународној и другој сарадњи;  

10. обезбеђење квалитета студијских програма, наставе и услова рада;  
11. спровођење поступка самовредновања;  
12. признавање страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма; 
13. располагање финансијским средствима, у складу са законом;  
14. коришћење имовине, у складу са законом;  
15. похваљивање и награђивање студената;  
16. и друге надлежности, овлашћења и обавезе утврђене прописима које Школа примењује у раду. 

 
Школа, поред делатности високог образовања - шифра делатности 8542, у складу са законом, обавља и друге 
деланости:  8552 Уметничко образовање; 8559 Остало образовање;  8560 Помоћне образовне делатности; 7320 
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 7010  Управљање економским субјектом; 7021 Делатност 
комуникација и односа с јавношћу; 6202 Консултантске делатности у области информационе технологије; 6201
 Рачунарско програмирање; 7490 Остале стручне, научне и техничке делатности; 7022 Консултантске 
активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 7120 Техничко испитивање и анализе; 7112 Инжењерске 
делатности и техничко саветовање; 5811 Издавање књига; 5920 Снимање и издавање звучних записа и музике; 
5814 Издавање часописа и периодичних издања; 5819 Остала издавачка делатност;1812  Остало штампање; 1814
 Књиговезачке и сродне услуге;  1813 Услуге припреме за штампу; 1820 Умножавање снимљених записа; 
6203Управљање рачунарском опремом; 6311 Обрада података, хостинг и сл; 5829 Издавање осталих софтвера; 
6312 Веб портали; 7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама; 7430 



СК- 111502                            Висока школа струковних студија –Београдска политехника 

Информатор о раду, ажуриран 31.12.2018. године страна18 од 31 

Превођење и услуге тумача; 8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге; 8219 Фотокопирање,   
припремање   докумената   и   друга   специјализована канцеларијска подршка; 9101 Делатности библиотека и 
архива; 4761Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 4762 Трговина на мало новинама и 
канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама; 4778 Остала  трговина  на  мало  новим  
производима  у  специјализованим продавницама. 
Надлежности, овлашћења и обавезе Школе  утврђени су и актима наведеним у поглављу  9. Информатора о 
раду. 
 
 

8. Опис поступања у оквиру надлежности и овлашћења 
 
Школа је надлежности, обавезе и овлашћења, поступајући   у оквиру закона, подзаконских аката и  других 
прописа,наведениху поглављу 9. Навођење прописа, у  2018. години реализовала  кроз: 
1. спровођење  поступка  интерне  провере  система  менаџмента  квалитетом  и   друге надзорне провере 

система менаџмента квалитетом од стране сертификационог тела YUQS,која   је   обављена  по   обављеној  
ресертификацији  система  менаџмента квалитетом  Школе  према  стандарду  SRPS  ISO   9001:  2008   
за   област  високог образовања, подаци    на    интернет    страни http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-  
politehnika/sistem-menadzmenta-kvalitetom/ 

2. спровођењу  поступка  студентског  вредновања  установе,  подаци на интернет  страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/sistem-menadzmenta-kvalitetom/  

3. спровођењу поступка вредновање наставника, подаци на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/sistem-menadzmenta-kvalitetom/  

4. закључивање  нових споразума о научној, техничкој и пословној сарадњи у образовном процесу,  
подаци на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/radna-i-strucna-praksa/ 

5.  реализацију пројеката, подаци на интернет страни 
       http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 
6.   издавачку делатност, подаци на интернет страни 
        http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 
7. организовање научно-стручних трибина, подаци на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/  
8. одржавање изложби радова студената Одељења за дизајн, подаци на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/data/OSTVARENI%20USPESI/Evidencija_izlaganja_radova_studenata_Odeljenja_
za_dizajn.pdf 

9. образовање, стручно оспособљавање и усавршавање наставног особља и презентирање       радова 
наставника на научним, стручним и уметничким скуповима, односно самосталним и групним изложбама, 
подаци на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

10.  избор у звања наставника и сарадника , подаци на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

11. усклађивање опших аката Школе са изменама и допунама законских прописа, као и са   потребама   
обављања делатности, као и доношење нових докумената система менаџмента квалитетом и нових издања 
постојећих докумената,  подаци  на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/ 

12.   опремање средствима за рад кроз јавне набавке, подаци на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/javne-nabavke/ 

13. активности информационе подршке, подаци на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

14. додељивље признања студентима, запосленима и трећим лицима која су допринела раду Школе, подаци на 
интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/ostvareni-uspesi/ 

15.  спровођење поступка самовредновања. 
 
За постигнуте успехе у раду студентима и наставницима Школе, од стране трећих лица, додељена су признања, 
подаци на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/ostvareni-uspesi/ 
 
 
 

9. Навођење прописа 
 
Школа у вршењу надлежности, овлашћења и обавеза примењује: законе; подзаконска акта; општа акта које је, на 
основу овлашћења утврђених законом, Школа самостално донела; правилнике, процедуре, упутсва СМК-a. 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-%20%20politehnika/sistem-menadzmenta-kvalitetom/
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Прописи које Школа примењује у раду налазе се на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-
politehnika/pravna-akta-skole/ 
 
 

10. Услуге које Школа пружа студентима и заинтересованим лицима 
 
 
Школа, у оквиру делокруга послова које обавља и у складу са прописима које примењује у свом раду, пружа 
следеће услуге првенствено студентима и бившим студентима, као и другим заинтересованим физичким и 
правним лицима у одређеним случајевима, и то: 

1. Услуге високог образовања на основним и специјалистичким струковним студијама: 
1) Упис студената по конкурсу у прву годину студија, 
2) Упис студената без полагања пријемног испита, 
3) Признавање положених испита, 
4) Извођење свих облика наставе, 
5) Организација и реализација испита, 
6) Израда и одбрана завршних радова, 

2. Услуге издавачке делатности и продаје уџбениџчке литературе: 
1) Издавање уџбеника и друге литературе за студенте, 
2) Продаја уџбеника и друге литературе студентима у Скриптарници, 

3. Услуге Библиотеке: 
1) Набавка библиотечке грађе, 
2) Рад са корисницима: упис корисника  ,издавање литературе на коришћење у  библиоте-ци или 

ван библиотеке, коришћење читаонице од стране корисника, коришћење  електронских  каталога  
библио- теке, претраживање база за поребе корисника скенирање меријала,  резервација књига, 
опомене корисницима за враћање позајмљене литературе, 

3) Обука корисника, 
4) Издавае потврда о незадужености корисника, 
5) Редовно информисање корисника о новој литератури и изворима (преко библиотечке базе,  

путем   Библиоинфотекара,  школског сајта, Фејсбук стране) 
4. Административно-стручне услуге: 

1) Упис наредне године студија и овера семестра, 
2) Пријављивање испита, 
3) Услуге студентског стандарда (у вези са смештајем у студентске домове, студентским кредитима 

и стипендијама), 
4) Услуге у вези полагања завршних испита, 
5) Вођење евиденције о студентима и баѕе података, 
6) Издавање уверења о дипломирању, диплома и додатака дипломи, 
7) Издавање уверења и потврда по захтевима студената, 
8) Издавање докумената на реверес, 
9) Издавање исписница, 
10) Издавање копија наставних планова и програма, 
11) Провера веродостојности јавних исправа, 
12) Провера података о студентима 

5. Остале услуге: 
1) Решавање по жалбама због повреде права утврђених Законом о високом образовању, 
2) Решавање по разним захтевима студената (ослобађање плаћања појединих трошкова, продужење 

рокова за уплату школарине и друго), 
3) Признавае страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма, 
4) Издавање дупликата јавних исправа, 
5) Решавање по приговорима и захтевима корисника који нису обухваћени поступцима за решавање 

приговора и захтева утврђених Статутом и општим актима. 
 
11. Поступак ради пружања услуга 

 
 
Опшим актима Школе и документима СМК-а, наведеним у одељку 9. Прописи које Школа примењује у раду, 
на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/, детаљно су 
регулисани поступци  услуга наведених у одељку 10. Услуге које Школа пружа студентима и заинтресованим 
лицима. 
 
Поред  наведеног, детаљна  обавештења  о  услугама,  условима  и  начину  пружања  истих објављују се на 

http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/
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интернет страни Школе: 
о упису студената по конкурсу, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-studenata/ 
о  упису  студената  без  полагања  пријемног  испита  и  признавању  испита,  на  интернет   

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-studenata/ 
упис/овера семестра, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-overa-semestra/ 
о студијским програмим основних струковних студија: 

1.   Графички дизајн - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-dizajn/graficki-dizajn/informator-o-sp/ 

2.   Дизајн индустријских производа - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-dizajn/dizajn-industrijskih-proizvoda/informator-o-sp/ 

3.   Модни дизајн производа од коже - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-dizajn/modni-dizajn-proizvoda-od- 
koze/informator-o-sp/ 

4.   Графичко инжењерство - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-tehnologije/graficka-tehnologija/informator-o-sp/ 

5.   Менаџмент квалитетом - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-tehnologije/menadzment- 
kvalitetom/informator-o-sp/ 

6.   Безбедност и здравље на раду - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-tehnologije/bezbednost-i-zdravlje-na- radu/informator-
o-sp/ 

7.   Заштита животне средине - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-tehnologije/zastita-zivotne- sredine/informator-o-sp/ 

8.   Рециклажне технологије - Информатор о СП, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/osnovne-studije/odeljenje-za-tehnologije/reciklazne- tehnologije/informator-o-sp/ 

о студијским програмим специјалистичких струковних студија: 
1. Графичка производња - Информатор о СП, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/specijalisticke-studije/graficka-proizvodnja/informator-o-sp/ 
2. Оцењивање усаглашености производа  и услуга- Информатор о СП, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/specijalisticke-studije/ocenjivanje-usaglasenosti/informator-o-sp/ 
3. Заштита на раду - Информатор о СП, на интернет страни  

о правилима студирања: 
1. предиспитне обавезе и систем бодовања, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/predispitne-obaveze-i-sistem-bodovanja/ 
2. пријављивање испита, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/prijavljivanje-ispita/ 
3. радна и стучна пракса, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/radna-i-strucna-praksa/ 
4. дипломски испит, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/diplomski-ispit/ 
5. режим студирања, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/rezimi-studiranja/ 
о реализацији наставе: 

1. календар рада, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/kalendar-rada/ 

2. распоред предавања, вежби, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/raspored-predavanja-vezbi/ 

3. термини консултација,  на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/termini-profesorskih-konsultacija/ 

о испитним роковима за основне струковне студије, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/ispitni-rokovi-os/ 

о испитним роковима за специјалистичке струковне студије, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/ispitni-rokovi-ss/ 

о  износу  школарине и  других  трошкова  студирања  (ценовник),на  интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/cenovnik-usluga-novi/ 
о подношењу приговора и захтева, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/pravila-studiranja/ulaganje-prigovora/ 
услугама Библиотеке: 

1.   списак књига које се налазе у Библиотеци, на интернет страни 
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http://www.politehnika.edu.rs/%23!/info-desk/cenovnik-usluga-novi/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/info-desk/pravila-studiranja/ulaganje-prigovora/
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http://www.politehnika.edu.rs/#!/biblioteka/spisak-knjiga/ 
2.   материјали и туторијали, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/biblioteka/materijali-i-tutorijali/ 
3.   Библиоинфотекар, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/biblioteka/biblioinfotekar/ 
4.   предавања – обуке, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/biblioteka/predavanjaobuka/ 
о студентском   стандарду,   корисним   wеb   адресама,   Студентском   парламенту, семестрима и 
оверама, испитним роковима, студенским праксама, упису наредне школске  године,  обнови  године,  
мировању  права  и  обавеза  у  школској  години, убрзаном режиму студирања, пријави и полагању 
завршног рада, похвалама и наградама, дисциплинској одговорности студената, упутствима за писање 
молби, захтева и биографије, у Водичу за студенте кроз Београску политехнику, на интернет страни 
  http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/obavestenja/ 
признавању страних високошколских исправа и вредновању студијских програма, на интернет страни  
http://www.politehnika.edu.rs/data/pravna_akta_skole/pravilnici/PRAVILNIK%20O%20PRI 
ZNAVANJU%20STRANIH%20VISOKOSKOLSKIH%20ISPRAVA.pdf 
Студенти  се  и  путем  СМС  порука,  преко  СМС  инфо  сервиса,  обавешавају  о  важнијим догађањима (нпр: 
о почетку пријаве испита, припремној настави, датуму доделе диплома). 

 
12. Преглед података о пруженим услугама 

 
У 2017. години пружене су услуге: 

1. Упис студената по конкурсу за школску 2017/18. годину, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

2. Упис без полагања пријемног испита и признавање испита, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

3. Извођење наставе и реализација испита, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

4.   Издавачка делатност, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

5. Услуге Библиотеке: 
  Набавка библиотечке грађе, на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 
  Обуке корисника, на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/ 

  Редовно информисање корисника о новој литератури и изворима,  на интернет страни 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/biblioteka/biblioinfotekar/ 

               
              Остале услуге које су у Библиотеци пружене корисницима  до 30.12.2018. године: 
 

Врста услуге Број пружених услуга 
     у  2018. години 

Рад са корисницима :  
упис нових корисника 270 
претраживање база за потребе корисника 405 
резервација књига електронским путем и 
по усменим захевима 

200 

скенирање материјала (број страница) 75 
телефонске опомене корисницима за 
враћање позајмљене литературе (просечно годишње) 

120 

послате опомене корисницима за враћање 
позајмљене литературе (просечно годишње) 

20 

издавање  литературе   на  коришћење   у билиотеци 
или ван библиотеке (просечно 
дневно) 

58 

коришћење читаонице од стране 
корисника (просечно дневно) 

120 

приступ рачунарима у читаоници 
(просечно дневно) 

145 

http://www.politehnika.edu.rs/%23!/biblioteka/spisak-knjiga/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/biblioteka/materijali-i-tutorijali/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/biblioteka/biblioinfotekar/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/biblioteka/predavanjaobuka/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/info-desk/obavestenja/
http://www.politehnika.edu.rs/data/pravna_akta_skole/pravilnici/PRAVILNIK%20O%20PRIZNAVANJU%20STRANIH%20VISOKOSKOLSKIH%20ISPRAVA.pdf
http://www.politehnika.edu.rs/data/pravna_akta_skole/pravilnici/PRAVILNIK%20O%20PRIZNAVANJU%20STRANIH%20VISOKOSKOLSKIH%20ISPRAVA.pdf
http://www.politehnika.edu.rs/data/pravna_akta_skole/pravilnici/PRAVILNIK%20O%20PRIZNAVANJU%20STRANIH%20VISOKOSKOLSKIH%20ISPRAVA.pdf
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/planovi-i-izvestaji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/biblioteka/biblioinfotekar/
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Издавање потврда о незадужености 320 

Одржане обуке 2 

Продужавање  рока  задужења,  усмено  и 
електронски 

327 

 6.  Административно –  стручне  и  остале  услуге  пружене од  стране  Студентске службе  и 
Секретаријата  до 30.12. 2018. године: 
 

Ред. 
бр. 

 
Услуга 

2018.  
Рок 

Коришћена 
правна 

средства 
 
 

Број 
захтева 

 
Решено 

1.  Упис године 1252 1252 у року  
2.  Евидентирање апсолвената по 

неакредитованим програмима 38 38 у року  

3.  Обрада испитних пријава у свим 
испитним роковима 676 676 у року 

 

4.  Обрада података за кредите и 
стипендије укупно: 47 47 у року  

Кредит на Конкурс МП 32 32 у року  
   Стипендије на Конкурс МП 10 10 у року  
  Кредити и стипендије других предузећа 5 5 у року  

5.  Обрада података за студентске домове укупно 64 64 у року  
6.  Издата уверења о дипломирању 226 226 у року  
7.  Издате дипломе о завршеним студијама 226 226 у року  
8.  Провера веродостојности јавних  исправа  и 

података о судентима 19 19 у року  

9.  Издавања дупликата индекса 8 8 у року  
10.  Решавање по жалбама за повреду права уврђених 

Законом о високом образовању 
/ / у року  

11.  Издата уверења и потврде:   у року  
Уверења о студирању 1958 1958 у року  

 Уверења о положеним испитима 83 83 у року  
Потврде о неположеним испитима  2 2 у року  
 Разне друге потврде / / у року  

12.   Решавање по разним захтевима (ослбађање 
 плаћања појединих трошкова, продужења рокова 
за уплату школарине, захтеви за повраћај више 
уплаћеног новца и друго) 

549 549 у року 

 

13.  Издавање  копије  наставног  плана  и 
програма / / у року  

14.  Издавање исписница 194 194 у року  
15.  Издавање докумената на реверес 86 86 у року  
16.  Захтеви за одобрење теме и ментора 

за завршне (дипломске) радове 
227 227 у року  

 
 

Током  наведеног периода разматрана  је и решен  један приговор корисника у складу са одредбама МП-ПР-006, 
Поступање са приговорима и захтевима, којом је утврђено поступање са приговорима и захтевима корисника на чије 
се решавање не примењују одредбе Статута, Правилника о студијама или друга општа акта и документи система 
менаџмента квалитетом. Захтева корисника није било. 

 

13. Подаци о приходима и расходима 
 

 
- на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/finansijski-pokazatelji/ 

 
14. Подаци о јавним набавкама 

 
Подаци на на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/javne-nabavke/ 

http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/finansijski-pokazatelji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/javne-nabavke/
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15. Подаци о државној помоћи 

 
Школа не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државних 
органа („Сл. гласник РС“, бр. 68/10). 

 
 

16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 
 

Подаци на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/finansijski-pokazatelji/ 
 

17. Подаци о средствима рада 
 

Подаци на на интернет страни: http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/finansijski-pokazatelji/ 
 

18. Начин и место чувања носача информација 
 

Информације настале у раду и у вези са радом Школе су у папирној или електронској форми. 
 

Све информације се класификују у складу са Класификацијом докумената и евидентирају 
(заводе) у складу са одредбама Правилника о канцеларијском и архивском пословању школе. 

 
Носачи информација у папирној форми се чувају у: 

1. Архивским депоима, и то: Архивском депоу Школе у ул. Катарине Амброзић 3, Београд, Архивском 
депоу Судентске службе у ул. Катарине Амброзић 3, Београд, Архивском депоу у ул. Бранкова 17, 
Београд, Библиотеци у ул. Катарине Амброзић 3, Београд; 

2. У организационим јединицама у чијем су раду настали,  код службених лица која раде на истим, 
ако су неопходни за текући рад организационих јединица у ул. Бранкова 17, Београд, и у ул. 
Катарине Амброзић 3, Београд. 

 
Информације у електронској форми налазе се: 

1. у рачунарима код службених лица која раде на предметима у просторијама Школе: Бранкова 17, 
Београд, Катарине Амброзић 3, Београд; 

2. серверима у просторијама Школе: Бранкова 17, Београд, Катарине Амброзић 3, Београд; 
3. школском сајту. На сајту Школе објављују се информације које су настале у раду или у вези са 

радом Школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације на 
сајту остају док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по потреби се 
недељно или месечно ажурирају. 

    
Носачи  информација,  односно  предмети  којима  располаже  Школа,  чувају  се  уз примену одговарајућих 
мера  заштите, односно не  остављају се  без  надзора током радног времена, а по завршетку радног времена 
држе се у закључаним столовима, орманима или закључаним радним просторијама, а у складу са одредбама 
Правилника о канцеларијском и архивском пословању. 
 

Рачунари  у  којима  се  налазе  информације  у  електронској  форми  се  чувају  уз  примену одговарајућих 
мера заштите, и то од вируса уз помоћ анти вирус програма, као и лозинкама које осигуравају да приступ 
носачу информације нема нико осим службених лица која раде на предметима. Рачунари се не остављају без 
надзора током радног времена, а налазе се у радним просторијама које се у случају и напуштања просторија у 
току радног времена и по завршетку радног времена закључавају. 
Носачи информација се чувају у роковима утврђеним  Листом категорија регистратурског материјала са 
роковима чувања на коју је Архив Србије дао сагласност. 
 
Сви носачи информација заводе се у Архивску књигу  Школе и означавају редним бројем под којим су у 
књизи уписани. Копија Архивске књиге досавља се Архиву Србије. 

 
 

19. Врсте информација у поседу Школе 
 

Школа поседује информације до којих долази применом закона, подзаконских аката, општих аката и 
докумената СМК-a наведених у поглављу 9. Информатора. 

http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/finansijski-pokazatelji/
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/finansijski-pokazatelji/
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Информације настале у раду или у вези са радом, односе се на поступање у оквиру надлежности, овлашћења и 
обавеза Школе приказаних у поглављу 8. Информатора, као и приликом пружања услуга чији је приказ 
наведен у поглављу 10. Информатора. 

 
 

20. Врсте информација којима Школа омогућава приступ 
 

Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Школа ће 
саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му 
издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 
Изузетно, када су се, према Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 
гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),  Закону о заштити података о личности („Службени гласник 
РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12) и Закону о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09), 
стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја, 
информације могу бити ускраћене. 

 
Тако, нпр. приступ информацијама може бити ускраћен ако су: 

1. информације објављене на веб презентацији Школе и то на основу члана 10. став 1. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја који прописује: „орган власти не мора 
тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради 
о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“, 

2. седнице органа биле затворене за јавност, 
3. у питању лични подаци и досије запослених и студената,  
4. истекли рокови чувања, 
5. и у другим случајвима, у складу са законом. 

 

 
21. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

  
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јесте 
информација којом располаже Школа,а која је настала у раду или у вези са радом Школе, садржана у 
одређеном документу, и односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

 
1. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) може поднети свако физичко 
или правно лице и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја. 

 
Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Школи за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев). 

 
Захтев мора садржати назив Школе, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације 
која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 
Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

 
Ако захтев не садржи назив Школе, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације 
која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Школе је дужно да, без надокнаде, поучи 
тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 

 
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема 
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Школа ће донети закључак о 
одбацивању захтева као неуредног. 

 
Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се 
саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. Препоручује 
се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су информације заправо 
захтеване. 

 
Образац за подношење захтева дат је у прилогу, али ће Школа размотрити и захтев који није сачињен на том 



СК- 111502                            Висока школа струковних студија –Београдска политехника 

Информатор о раду, ажуриран 31.12.2018. године страна25 од 31 

обрасцу. 
 

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу  се доставити путем 
поштанске службе на адресу: Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Београд, ул. 
Бранкова 17, или предати непосредно пословном секретару који је задужен за пријем поште, Београд, ул. 
Бранкова 17. 

 
2. Школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца  обавести  
о  поседовању  информације,  стави  му  на  увид  документ  који  садржи тражену информацију, односно изда 
му или упути  копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном предаје пошти. 

 
Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 
живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне 
средине, Школа мора поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. 

 
Ако Школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести 
тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да 
му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни 
рок, који не може бити дужи од 40 дана од 
дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид 
документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 

 
Ако Школа на захтев не одговори у року, тражилац може поднети жалбу Поверенику за информације од јавног 
значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 
Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену 
информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће 
му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да 
не располаже техничким средствима за 
израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију. Увид у документ 

који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Школе. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће 
се да то учини уз помоћ пратиоца. 

 
Ако удовољи захтеву, Школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. 

 
Ако Школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на 
увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је 
да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца 
на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

 
Када Школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и 
обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази. 

 
Право на жалбу. Тражилац информација од  јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за информације од  
јавног значаја и заштиту података о личности на одговор, решење о одбијању захтева или закључак  Школе, 
као у склучају да Школа на захтев не одговори у прописаном року, односно уколико дође до „ћутања 
администрације“, и то у складу са чаланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 
Накнада трошкова се у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену информацију не 
наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да 
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 

 
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије 
документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде 
нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, бр. 8/06). Наведеном уредбом је, између осталог, предвиђено да је копија 
документа по страни на формату А3 6 динара, а на формату А4 3 динара, као и да је копија документа у 
електронском запису на ЦД- у 35 динара, а на ДВД-у  40 динара. За упућивање копије документа трошкови се 
обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије. 



СК- 111502                            Висока школа струковних студија –Београдска политехника 

Информатор о раду, ажуриран 31.12.2018. године страна26 од 31 

 
Уколико висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног 
значаја прелазе износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације 
положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према трошковнику који је саставни део 
наведене Уредбе. Такође, Школа може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних 
трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара. 

 
Средства остварена на овај начин су приход буџета Републике Србије, а уплате се врше на основу 
обавештења Школе о износу који треба да се уплати. Прималац уплате је буџет РС, рачун примаоца: 840-
742328843-30; број модела: 97; позив на број: 50-016. 

 
По достављању потврде о уплати,, подносиоцу захтева биће упућене захтеване копије докумената 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 

 
 Б  Е О  Г  Р  А  Д   
 Бранкова 17 

 
З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 
 
 
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010), од Високе 
школе струковних студија – Београдска политехника захтевам:* 

 
□  обавештење да ли поседује тражену информацију; 
□  увид у документ који садржи тражену информацију; 
□  копију документа који садржи тражену информацију; 
□  достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

o поштом 
o електронском поштом 
o факсом 
o на други начин:***    

 
Овај захтев се односи на следеће информације:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(навести  што  прецизнији  опис  информације  која  се  тражи  као  и  друге  податке  који  олакшавају  проналажење  тражене 
информације) 

 
 
 
У    

 
 
 

Тражилац информације 
Потпис 

 
име и презиме 

 
Адреса и други подаци за контакт 

 
*    У кућици означити крстићем, која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
**   У кућици означити начин достављања копије докумената. 
***  Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања 
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Република Србија 
Висока школа струковних студија 
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 
Број 
Датум 
Београд, Бранкова 17 

 
 
 
На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010),  поступајући 
по захтеву 

име и презиме подносиоца захтева 

опис тражене информације 

, за увид у документ који садржи: 
 

, достављам 

 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о стављању на увид документа који садржи тражену 

информацију и о изради копије 
 
 
 
Поступајући по захтеву број 

_који је поднео 
(име и презиме тражиоца информације) у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о 
слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја,  обавештавамо  Вас  да  дана 

,  у  времену ,  у  просторијама  органа  можете  извршити  увид  у 
документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву. 

 
Том  приликом,  на  Ваш  захтев  биће  Вам  издата  и  копија  документа  са  траженом 
информацијом. 

 
Копија  стране  А4  формата  износи 
израде копије траженог документа износи 

. 
 
 
 
Достављено: 

1. Именованом 
2. Архиви (М.П.) 

динара.  Износ  укупних  трошкова 
динара и уплаћује се на рачун 

 
 
 

(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца ) 
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За Повереника за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности 
11000 Београд 
Немањина 22-26 

 
Предмет бр. ...............* 

 

Ж А Л Б А*
 

 
(   ) 

име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
 
на  решење  Високе  школе  струковних  студија  –  Београдска  политехника,  број 
   од   године, у   примерака. 

 
 
 
Наведено  решење  побијам  у  целости,  јер  није  засновано  на  Закону  о  слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 

 

Диспозитивом  наведеног  решења,  супротно  члану **   Закона  о  слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато 
сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско 
право на приступ информацијама од јавног значаја. 

 
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење 
првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији. 

 
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обзиром да сам решење 
првостепеног органа  примио дана                               године. 

 
 

У                                      
 
 

ПОДНОСИЛАЦ ЖАЛБЕ 
потпис 

 
име и презиме 

адреса 
 

други подаци за контакт 
 
 
 
 

* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и 
датум     решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан решењем, с тим 
да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија 
образложења жалиоца када је првостепени орган донео решење о одбијању захтева за приступ 
информацијама. 
**  Напомена:  Навести  члан  Закона  који  је  орган  власти  повредио  ускраћивањем  приступа 
информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у чл. 8-14. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ 
информацијама. 
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За Повереника за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности 
11000 Београд, Немањина 22-26 

 
 
 
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
подносим: 

 
Ж А Л Б У 

 
 
 
због непоступања Високе школе струковних студија – Београдска политехника, по 
Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року: 

 
Дана поднео  сам  Високој  школи  струковних  студија  –  Београдска 



политехника  захтев  за  приступ  информацијама  од  јавног  значаја,  у  коме  сам  
од надлежног органа захтевао 
(   

 
 
 

) 
навести податке о захтеву и информацији 

 
У  прилогу  вам  достављам  доказе  о  поднетом  захтеву  (копију  захтева  и  доказ  
о предаји). 

 
Како је од подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је 

Школа била дужна да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли 
су се услови за изјављивање жалбе Поверенику. 

 

 
 

У   
 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ 
ЖАЛБЕ 

потпис 
 

име и 
презиме 
адреса 

 
                                                                                             други подаци за контакт 
 
 


	270
	405
	200
	75
	120
	20
	58
	120
	145
	320
	2
	327

