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 Датум Одговорност 

Израђен: Август 2021. Секретаријат 

Усвојен: 06.09.2021. Привремени Савет Високе школе 

Примена: 15.09.2021. Све организационе јединице 



Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија 

 

Правилник о организацији кратких програма студија 

Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије  Страна 2 од 6 

На основу члана 58. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 6/20 - др. закон, 11/21 - аутентично 

тумачење и 67/21) и члана 204. Статута Високе школе струковних студија Ваздухопловне 

академије, Привремени Савет Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије 

на Седници одржаној дана 06.09.2021. године донео је: 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ КРАТКИХ ПРОГРАМА СТУДИЈА ВИСОКE 

ШКОЛE СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЗДУХОПЛОВНE 

АКАДЕМИЈE 

 

 

 

 

 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим Правилником прописује се поступак организације кратких програма студија 

(у даљем тексту: КП) у Високој школи струковних студија Ваздухопловна академија (у 

даљем тексту: Висока школа). 

КП могу похађати студенти и лица са стеченим средњим образовањем (у даљем 

тексту: Полазници). 

 

 

II КРАТКИХ ПРОГРАМА СТУДИЈА 
 

 

Члан 2. 

 

КП чини осмишљени скуп предмета и праксе / обуке који за циљ имају да обезбеде 

стицање ужих и функционално повезаних знања и вештина, ради оспособљавања 

Полазника за обављање конкретног посла који по врсти и нивоу компетенција и 

сложености одговара високом образовању и који су усклађени са захтевима тржишта. 

 

Члан 3. 

 

КП Висока школа може реализовати уколико постоји минимум један акредитовани 

студијски програм из научне или стручне области из које се КП реализује као и уколико 

постоји уговор о исказаној потреби конкретног послодавца, изјава конкретног послодавца 

о позитивном вредновању предлога курикулума КП и/или изјава о спремности послодавца 
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Правилник о организацији кратких програма студија 

Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије  Страна 3 од 6 

да ће своје запослене уписати на КП или ће, после додатног тестирања и избора, 

ангажовати лица која су стекла сертификат о завршеном КП. 

 

Члан 4. 

 

Документација Високе школе приликом припреме и доношења КП мора да садржи: 

 одлуку Наставно-стручног већа Високе школе о започињању процедуре 

припреме КП; 

 уговор са послодавцем који је спреман да запосли Полазнике који заврше КП 

или са послодавцем који је спреман да своје запослене пошаље на додатну 

обуку кроз КП; 

 образложење које се односи на: 

1. циљ и исход КП; 

2. опис посла за који се припремају Полазници; 

3. информацију о праву уписа и неопходним компетенцијама Полазника; 

4. оглашавање, начин рангирања и уписа Полазника; 

5. курикулум који садржи списак обавезних или изборних предмета када је то 

потребно, њихов распоред по семестрима/блоковима, број часова, обим и 

међусобну условљеност: 

 Предмети су мањег обима и имају конкретнији и комбиновани 

(мултидисциплинаран) садржај и организацију у односу на предмете на 

студијским програмима. Предмети представљају комбинацију 

теоријских и практичних знања и вештина и праксе/обуке за њихову 

конкретну примену за решавање одређеног проблема/радног 

задатка/операције у оквиру конкретног посла коме је посвећен КП. 

 Настава КП може бити организована кроз блок систем, односно као 

концентрисана настава само једног предмета са провером стечених 

знања и вештина, непосредно по завршетку наставе предмета. 

Успешност Полазника се изражава поенима. 

 Максимално оптерећење Полазника је 40 часова недељно од чега је 20 - 

30 часова контактне наставе. Активна настава обухвата теоријска 

предавања и практичне вежбе у обиму од 20 - 30 часова недељно и 

додатну праксу/обуку на радном месту у обиму од 10 - 30% од укупног 

трајања КП. 

 Максималан број поена је 100 по сваком предмету које Полазник може 

да стекне кроз рад у настави, испуњавању предиспитних обавеза и 

полагање испита. Максималан број бодова које Полазник може да 

стекне кроз предиспитне обавезе током наставе и праксе износи 70. 

Испит се организује на начин који најбоље омогућава сагледавање 

исхода учења и обуке; 

6. број ЕСПБ бодова који обезбеђује КП, односно на други начин јасно 

изражен обим наставног процеса; 

7. за сваки предмет јасно дефинисани: његов циљ, исходи учења и обуке, 

програмски садржај, начин и методе извођења наставе, начин провере 

стеченог знања и полагања испита, наставна литература и обим изражен 

бројем ЕСПБ бодова, односно на други јасан начин; 
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8. списак наставног особља са основним професионалним подацима; 

9. обавезе кандидата; 

10. величину наставне групе; 

11. план реализације наставе; 

12. процедуре за управљање квалитетом кратког програма; 

13. податке о висини школарине која мора да буде уплаћена на име уписа и 

реализације наставе кратког програма а коју измирују приликом уписа; 

14. опис стручне праксе код послодавца за коју се Полазник образује. 

 

Члан 5. 

 

Захтев за евидентирање КП, Висока школа доставља Националном савету за високо 

образовање уз документацију, уверење о акредитацији Високе школе и уверење о 

акредитацији студијског програма из научно - образовне којој припада КП а у складу са 

Правилником о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења 

евиденције за кратке програме студија. 

Уколико Висока школа КП изводи са још неком високошколском установом захтев 

за евидентирање Националном савету за високо образовање се заједнички подноси. 

 

Члан 6. 

 

КП се организује у обиму наставног процеса од 300 до 600 часова активне наставе 

чиме се стиче од 30 - 60 ЕСПБ бодова, након чега се издаје одговарајући сертификат. 

Настава се организује у просторијама Високе школе или на даљину или 

комбиновано у Високој школи и на даљину. 

 

Члан 7. 

 

Висока школа КП може организовати самостално или као заједнички програм који 

организују две или више вишокошколских установа из земље или из иностранства уз 

закључење међусобног уговора којим се регулишу сви елементи неопходни за реализацију 

КП. 

Наставно - стручно веће Високе школе усваја документ о реализацији заједничког 

КП у коме се дефинишу сви елементи који обезбеђују испуњење одговарајућих стандарда 

за извођење заједничког КП. 

Документ садржи: 

 податке о КП одговарајућих стандарда за извођење заједничког КП; 

 ангажовање кадровских, материјалних и просторних ресурса сваке 

високошколске установе посебно; 

 обавезе сваке високошколске установе у процесу извођења КП; 

 изворе финансирања и начин покривања трошкова. 

Заједнички КП се изводе у просторијама високошколских установа, при чему се 

прецизно дефинишу делови КП који се изводе у појединим високошколским установама. 
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Члан 8. 

 

Полазнику који је положио све испите или је прошао верификацију стеченог знања 

и вештина, односно успешно стекао предвиђене исходе учења Висока школа издаје 

сертификат о завршеном КП, што представља потврду да је Полазник обучен и 

оспособљен да обавља конкретни посао. 

У случају да Висока школа самостално реализује КП, сертификат потписује 

директор, док у случају реализације КП заједно са једном или више вишокошколских 

установа из земље или из иностранства, сертификат потписује директор и овлашћена лица 

других високошколских установа. 

Образац сертификата је јединствен и прописује га министар надлежан за послове 

високог образовања. Уз сертификат обавезно се издаје додатак сертификата који садржи 

следеће: 

 списак предмета које је студент положио са припадајућим ЕСПБ и добијеном 

оценом; 

 знања и вештине као исходи учења које је стекао Полазник а који су 

релевантни за посао за који се издаје сертификат; 

 опис посла за који је носилац сертификата оспособљен. 

Висока школа је дужна да води евиденцију о реализованим КП и издатим 

сертификатима која се може водити у штампаној форми или електронски. 

 

Члан 9. 

 

Приликом уписа у Високу школу на основне струковне студије, може се вршити 

признавање ЕСПБ бодова стечених у оквиру КП, односно може се признати предмет/део 

предмет који је положен у оквиру КП у зависности од степена преклапања са предметима 

уписаног студијског програма. О извршеном признавању предмета/дела предмета Висока 

школа доноси посебну одлуку о признавању са образложењем у којој се наводе 

предмети/део предмета који су положени у оквиру КП и одговарајући број ЕСПБ бодова 

који могу бити признати на одговарајућем студијском програму. 

 

Члан 10. 

 

У реализацији КП могу бити ангажовани наставници и сарадници запослени у 

Високој школи, наставници и сарадници ван радног односа и компетентни сарадници из 

привреде (који поседују неопходна знања и вештине). 

Висока школа може уговором о ангажовању или уговором о допунском раду да 

ангажује предаваче, сараднике и туторе (онлајн студија) који имају неопходне 

компетенције (знања и вештине) и референце из области струке за коју се ангажују. 

Ангажовање по наставнику на КП не може бити веће од просечно 12 часова 

недељно, док ангожовање сарадника не може бити веће од просечно 16 часова недељно. 

 

Члан 11. 

 

Међусобна права и обавезе Полазника регулисане су појединачним уговором 

између Високе школе, Полазника и послодавца који је своје запослене уписао на КП. 
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Високе школе. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА 

 
Др Горан Цвијовић 

 

 

 

 

Правилник о организацији кратких програма студија Високе школе струковних 

студија Ваздухопловне академије објављен је на огласној табли Високе школе 07.09.2021. 

године. 

Правилник ступа на снагу 15.09.2021. године 


