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''Више од пет деценија постојања Београдске политехнике омогућили су, пре свега, њени 
запослени. Први пионири су поставили чврсте темеље, а сви који су долазили оставили су део своје 
енергије, креативности – део свога живота. Успели смо да изградимо систем који је довољно 
флексибилан да може да одговори на изазове које намеће окружење. Организациона култура још 
један је од неоспорних атрибута Београдске политехнике који представља део њене способности да 
делује као складан, сврсисходан и успешан колектив. Организациона култура је наш унутрашњи 
закон који није у свему експлицитан, али који је практично и апстрактно препознатљив. 

Увек спремни на промене. У раду Школе не постоје два иста дана. Сваки је нов, другачији, сваки 
носи нове изазове и опасности, али нуди и погодности. Користити вредности своје традиције и 
истовремено се борити и превазилазити сопствену инерцију – правило је које је успоставила 
Београдска политехника.  

Свака генерација имала је своје муке, успехе и радости, и сви су мање-више слични и различити. 
Више од пет деценија постојања најбоља је потврда здравља организма Београдске политехнике, 
али и гаранција да ће и наредне генерације успети да се изборе са својим временом као што су и 
садашње и претходне генерације то чиниле.'' 

(извод из монографије ''Наших првих 50 година'') 
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ПОЛИТИКА И ЦИЉЕВИ БЕОГРАДСКЕ 
ПОЛИТЕХНИКЕ 

''Допринос свих запослених у окружењу у коме 
се развијају одговорност, иницијативност и 
креативност сваког појединца.'' 

Чврсто утемељена на мисији и визији, 
политика Београдске политехнике препознаје 
значај и вредност квалитета и његовог 
обезбеђења у процесима образовне и 
истраживачке делатности. Темељи делатности 
Београдске политехнике налазе се у сталном 
преиспитивању резултата у односу на 
окружење у коме остварује своју мисију, са 
основним циљем да буде препознатљива по 
квалитету својих студената и студијских 
програма које реализује.  

Као јавна установа, Београдска политехника 
запошљава компетентан и квалитетан кадар 
који је у стању да одговори захтевима 
окружења, потребама и очекивањима 
корисника, а у складу са условима који су 
одређени политиком Републике Србије. 

Ангажовањем руководства у обезбеђивању 
пријатне радне атмосфере, сталном 
мотивисању запсолених, адекватним радним 
условима, обезбеђивању ефективне 
комуникације и активним укључивањем 
запослених, Београдска политехника је и даље 
међу водећим високошколским установама у 
Србији. 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ ПРАВА 

Београдска политехника инсистира на забрани 
свих облика дискриминације у погледу услова 
запошљавања и избора кандидата; услова 
рада и свих права из радног односа; 
образовања, оспособљавања и усавршавања; 
напредовања и отказа уговора о раду. 

За остваривање једнаких права, као јавна 
установа, Београдска политехника се у свему 
руководи Законом о раду, Законом о високом 
образовању и општим актима високошколске 
установе (Статут, Правилник о раду, 
Правилник о избору, ангажовању и 
вредновању наставног особља, Правилник о 
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систематизацији послова). У том смислу, 
Београдска политехника обезбеђује једнака 
права запошљавања, прилагођавања 
организационом окружењу и једнака права 
запослених. 

Једнака права запошљавања остварују се 
кроз:  

 Јасно дефинисану систематизацију 
послова која обухвата назив, услове и 
описе послова;  

 Унапред дефинисаним критеријумима за 
наставно особље, који су усклађени са 
законском регулативом и  

 Јавношћу и транспарентношћу конкурса 
за сваку позицију у Школи која 
подразумева заснивање радног односа.  

Услови запошљавања јавно су дотупни, преко 
интернет странице Школе.  

Школа обезбеђује једнака права у погледу 
оријентације, социјализације и потребне 
обуке. Кроз менторство сваком 

новозапосленом омогућава се постепено 
упознавање са организационим окружењем, 
колегама и увођење у посао. Наставници који 
имају претходног искуства у процесу наставе и 
раду са студентима пролазе само процесе 
оријентације и социјализације, у циљу 
упознавања са новим радним окружењем. 
Сваки новозапослени сарадник прво се бира за 
позицију демонстратора чиме се омогућава 
постепено прилагођавање радном окружењу у 
Школи. Приступ који негује Београдска 
политехника у односу на новозапослене 
огледа се у склапању уговора о 
једногодишњем ангажовању, како би се 
обезбедило довољно времена за доношење 
обостране одлуке о будућем ангажовању.    

Школа негује једнак приступ према свим 
запосленима, без обзира на послове које 
запослени обавља. Сви запослени у Школи 
имају једнака права у погледу директних и 
индиректних надокнада, као и једнаку 
одговорност у случају нарушавања радне 
дисциплине. Поред директних надокнада, које 
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су у потпуности усклађене са законском 
регулативом, запослени имају право и на 
законски прописане и бенефиције које се 
обезбеђују из сопствених средстава Школе. 
Сваки запослени има могућност даљег 
усавршавања и напредовања, у складу са 
захтевима посла, доприносом организацији, 
личним циљевима у погледу развоја каријере 
и могућностима Школе.  

ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА 

''У области кадровских ресурса Београдска 
политехника успоставља политику обезбеђења 
компетентног, квалитетног и мотивисаног 
кадра примереног циљевима Школе, 
захтевима окружења, потребама и 
очекивањима корисника, а у складу с условима 
који су одређени политиком Републике Србије 
у високом образовању као делу јавног 
сектора.'' 

Ефективним планирањем обезбеђује се 
правовремено попуњавање нових позиција, 
односно замена запослених услед 

напредовања или одласка из Школе. Кроз 
поступак преиспитивања студијских програма 
предвиђају се потребе за наставним особљем 
за период од пет година. Редовним годишњим 
планирањем дефинише се потребан број и 
профили кадрова, као и могућа унапређења 
запослених. Поред потребног броја, Школа 
брине о сталном унапређењу квалификација 
својих запослених кроз различите програме 
развоја који су садржани у годишњем Плану 
образовања, стручног оспособљавања и 
усавршавања запослених. Вођени будућим 
потребама, захтевима посла, законском 
регулативом и општим нормативним актима 
установе, негујући компетентан и квалитетан 
кадровски подмладак Београдска политехника 
већ деценијама успешно одговара изазовима 
из окружења. 
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ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И 
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

Београдска политехника уважава препоруке, 
али не подстиче непотизам и протежирање. 

За потребе попуњавања упражњених 
позиција, Школа једнако користи интерне и 
екстерне изворе регрутовања. Основу за 
ангажовање наставног особља чине Извештаји 
о преиспитивању студијских програм и План 
кадрова. За потребе извођења процеса 
наставе Школа негује приступ обезбеђивања 
наставника и сарадника из сопствених извора, 
уважавајући законску регулативу у погледу 
недељног оптерећења наставника и 
сарадника. У недостатку одговарајућих 
наставника из сопствених кадровских ресурса, 
Београдска политехника регрутује наставнике 
и сараднике из екстерних извора и то: других 
високошколских установа, тржишта рада, 
организација у привреди, института и сл.  

Деценијама уназад Школа негује наставни 
подмладак, обезбеђујући младе сараднике 

међу студентима генерације. Одређени број 
дипломираних студената, који су пронашли 
изазов у даљем усавршавању и раду са 
студентима, засновали су радни однос у 
Школи као сарадници, да би многи прерасли у 
предаваче и професоре, а неки од њих 
дочекали и пензију у Београдској 
политехници.  

За потребе обезбеђивања запослених у 
ненаставној подршци на нижим хијерархијским 
позицијама, прибављање кадрова се врши из 
екстерних извора. 

Без обзира на извор регрутовања, Београдска 
политехника обезбеђује јавност прибављања 
кадрова расписивањем конкурса у неком од 
јавних гласила и на интернет страници Школе. 

На руководеће позиције, Школа именује 
запослене из сопствених извора, у складу са 
општим актима установе, који имају довољно 
искуства у обављању одређених врста 
послова. На овај начин обезбеђује се 
неопходно знање, стручност и искуство у 
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вођењу процеса, па и саме установе. С дуге 
стране, овакав приступ позитивно утиче на 
мотивацију свих запослених који теже 
усавршавању и напредовању.  

Приликом одабира кандидата у потпуности је 
обезбеђена следљивост критеријума који 
произилазе из законске регулативе, 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова и Правилника о избору, ангажовању и 
вредновању наставника и сарадника.  

Београдска политехника познаје различите 
форме ангажовања (запошљавања) – 
одређено време, неодређено време, допунски 
рад, привремени и повремени послови и рад 
преко Омладинске задруге. Професори 
струковних студија бирају се и заснивају радни 
однос на неодређено време. Предавачи и 
сарадници у настави бирају се на период од 
пет година и заснивају радни однос на 
одређено време са могућношћу поновног 
избора у исто или више звање. Демонстратори 
и сарадници практичне наставе бирају се на 
период од годину дана, у првих пет година 

ангажовања, и заснивају радни однос на 
одређено време. Након пет година, уколико 
испуњавају критеријуме могу бити бирани у 
више звање.  

Новозапослене у ненаставној подршци, Школа 
запошљава на годину дана са могућношћу 
продужења уговора, односно заснивања 
радног односа на неодређено време.  

У циљу обезбеђивања континуитета у 
обављању радних активности, регрутовање и 
избор кандидата спроводи се минимум годину 
дана пре одласка запосленог (када је то 
могуће), како би се обезбедило правовремено 
увођење у посао новозапосленог. 

Београдску политехнику карактерише мала 
флуктуација запослених. Најчешћи разлог 
прекида радног односа везује за испуњавање 
законски прописаних услова за одлазак 
запосленог у пензију, ређе због проналажења 
других (бољих) послова. У складу са законском 
регулативом, сваки запослени по одласку у 
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пензију добија одговарајући износ 
отпремнине. 

РАДНИ УСЛОВИ 

Задовљство и мотивисаност запослених су 
наши приоритети.  

Као предности радног ангажовање у 
Београдској политехници издвајамо: 

1. Могућност различитих облика 
радног ангажовања – у зависности од 
потреба Школе, а у складу са законском 
регулативом могући су различити 
облици ангажовања – рад на 
неодређено време, рад на одређено 
време, привремени и повремени 
послови, допунски рад, рад преко 
Омладинске задруге и волонтерско 
ангажовање.  

2. 40 часовну радну недељу - 
Уважавајући специфичност делатности, 
радно време зависи од врсте посла које 

запослени обавља у Школи. У оквиру 40 
часовне радне недеље, наставно особље 
један део радног времена проводи на 
послу у теминима предвиђеним за 
реализацију наставе, консултација и 
других активности. За послове који не 
подразумевају директно ангажовање у 
Школи, Београдска политехника негује 
флексибилан приступ омогућавајући 
наставницима и сарадницима да 
послове заврше од куће. Наставници 
који обављају и друге функције у Школи 
имају флексибилно радно време. 
Запослени у ненаставној подршци, који 
извршавају послове који подразумевају 
свакодневно присуство у Школи, имају 
фиксно осмочасовно радно време пет 
дана у недељи. Послови одржавања 
хигијене подразумевају рад у две смене. 

3. Могућности додатног ангажовања – 
Поред обављања редовних радних 
активности, запослени имају могућност 
додатног ангажовања у раду различитих 
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комисија (на упису студената, 
различитих облика вредновања, 
рангирања студената за упис на буџет 
итд.), реализацији пројеката и изложби 
у организацији Школе, маркетинг 
активностима и сл. Сваки додатни облик 
ангажовања подразумева и адекватну 
накнаду. 

4. Могућност развоја и напредовања – 
Развој је једнако у обавези Школе и 
запослених. Школа сваке године издваја 
одређена финансијска средства за 
образовање, оспособљавање и стручно 
усавршавање запослених уз 
остваривање једнаких могућности. Кроз 
финансирање формалног образовања, 
учешћа на научно-стручним и 
уметничким скуповима, присуства 
семинарима, радионицама и сл, Школа 
брине о развоју својих запослених и 
подстиче напредовање у оквиру 
професије. Једнака права остварују и 
наставно и ненаставно особље. 

5. Уважавање захтева запослених – 
Флексибилност је присутна и у односу 
према захтевима запослених. Увек када 
је то могуће излази се у сусрет 
запосленима, по питању слободних 
дана, распореда рада, додатног 
ангажовања и осталих захтева који не 
ремете рад Школе, а који могу 
позитивно утицати на задовољство 
запослених. 

РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Улагање у развој запослених је наша 
инвестиција.  

Уважавајући основну делатност Школе, стално 
унапређење квалификација запослених је 
један од наших приоритета. Незанемарујући 
ангажовање запослених у погледу личног 
развоја знања, вештина и способности, Школа 
развој запослених усаглашава са својим 
дугорочним потребама и могућностима. 
Континуални развој својих запослених Школа 
обезбеђује кроз улагање у формално 
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образовање, стручно усавршавање и 
оспособљавање и стицање општих, стручних и 
педагошких компетенција.  

Београдска политехника негује постепеност у 
напредовању. Постепеност видимо као време 
потребно за развој компетенција неопходних 
за обављање одређених послова на вишим 
позицијама. Сваки новозапослени наставник 
или сарадник бира се у ниже наставничко, 
односно сарадничко звање, чак иако испуњава 
услове за избор у више звање. У зависности од 
ангажовања и залагања запосленог, као и 
потреба Школе зависиће и могућност даљег 
напредовања. 

ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

''На нама је одговорност да размишљамо о 
другима укључујући и будуће генерације.'' 

(непознати аутор) 

Вредновање запослених у Београдској 
политехници спроводи се кроз: 

 праћење и вредновање научне и 
стручне компетентности наставног 
особља, 

 студентско вредновање педагошког 
рада наставника и сарадника и  

 студентско вредновање установе, које 
обухвата вредноваање наставника и 
ненаставне подршке.  

Вредновање научне и стручне компетентности 
наставног особља спроводи се периодично 
(сваке три године) при чему се вреднује 
напредовање наставника у науци и струци. 
Једном годишње спроводи се поступак 
студентског вредновања наставника и 
сарадника, са циљем испитивања задовољства 
примарних корисника у погледу односа 
наставника према наставним обавезама, 
посвећености предмету и студентима, 
излагања садржаја предмета и сл. Поред 
осталих параметара, у поступку студентског 
вредновања установе студенти су у прилици 
да искажу своје задовољство организацијом, 
односом и радом наставника и ненаставне 
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подршке. Овако добијене информације 
користе се за потребе унапређења 
перформанси запослених и установе, као и у 
процесу развоја и унапређења запослених.  

Београдска политехника може да се похвали и 
системом награђивања који је успоставила. 
Поред основних зарада које су прописане 
законском регулативом, Школа нуди и 
мотивишући пакет бенефиција, који укључује: 

 све законски прописане бенефиције 
(годишњи одмор, плаћена одсуства, 
неплаћена одсуства, здравствено и 
социјално осигурање, отпремнина за 
одлазак у пензију итд.), 

 новчане стимулације за постигнуте 
резултате у раду, успешну реализацију 
пројеката и других активности које нису 
обухваћене редовним радом, 

 додељивање признања за постигнуте 
резултате, 

 поклон запосленим женама за Дан жена, 
 поклон за Нову годину деци запослених, 
 исплату јубиларних награда, 

 помоћ за куповину књига за децу 
запослених (средњошколаца и 
студената), 

 плаћене стоматолошке услуге, 
 помоћ запосленима са здравственим 

проблемима, 
 мобилне телефоне за све запослене, 
 суфинансирање образовања и стручног 

усавршавања, 
 колективна дружења (прославе, излети), 
 поклон за Нову годину пензионисаним 

лицима који су право на пензију стекли 
у Школи. 

ОЧУВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Вођени културом квалитета, систем контроле 
заснован је на активном укључивању и личној 
одговорности свих запослених.    

У циљу унапређивања квалитета услуге коју 
пружа својим корисницима, Београдска 
политехника инсистира на укључивању свих 
запослених у процесе обезбеђеђивања и 
унапређења квалитета. Успоставили смо 
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систем контроле који подразумева праћење 
радних обавеза кроз остваривање плановима 
дефинисаних циљева. Како су студенти наши 
примарни корисници и њихово задовољство 
наш приоритет, Школа инсистира на 
ефикасном праћењу реализације свих 
планираних активности у процесу наставе. 
Сваки планирани час или активност морају 
бити реализовани. 

ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Ефикасна размена релевантних информација 
представља основу ефективног система 
менаџмента установом. 

Интерна комуникација заснована је на 
узлазном, силазном и хоризонталном моделу. 
Узлазно – силазни модел користи се за 
преношење информација од управљачког тела 
Школе до извршилаца, односно од нижих ка 
вишим нивоима у вертикалној структури. 
Хоризонталним моделом обезбеђује се 
комуникација између запослених на истим 
хијерархијским нивоима и то кроз рад 

следећих тела: Савета Школе, Савета за 
квалитет, Наставног већа, Студентског 
парламента, Колегијума, Издавачког одбора, 
Савета библиотеке и Научно – стручне 
трибине.  

У циљу обезбеђивања ефикасности и 
ефективности система информисања, Школа 
користи следеће инструменте: 

 радне састанке и седнице тела; 
 записе Система менаџмента квалитетом; 
 огласне табле за студенте; 
 огласну таблу за наставнике и 

запослене; 
 интернет страницу; 
 публикације Школе; 
 електронску пошту; 
 SMS и WAP Portal. 
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БЕЗБЕДНОСТ, ЗДРАВЉЕ И СИГУРНОСТ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Безбедно и сигурно окружење један је од 
услова за успостављање пријатне радне 
атмосфере. 

Београдска политехника значајну пажњу 
посвећује обезбеђивању услова за рад и 
здраве радне околине са циљем одржавања 
физичког, психичког и социјалног благостања 
запослених. О посвећености Школе овом 
проблему говори и чињеница да је Школа 
развила посебну службу за безбедност и 
здравље на раду. У складу са законском 
регулативом организују се обуке запослених за 
против-пожарну заштиту и пружање прве 
помоћи. Такође, Школа помаже запосленима 
који имају тежих здравствених проблема кроз 
куповину лекова, помагала и сл.  

ВОЛОНТЕРСКИ И РАД ПРЕКО 
ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ 

У сваком тренутку усмерени на задовољство 
студената. 

Школа препознаје и волонтерски облик 
ангажовања који је, превасходно, намењен 
свршеним студентима којима су потребна 
додатна знања и вештине на одређеним 
пословима, а на којима не постоје потребе за 
кадровима. Поред волонтерског ангажовања, 
Школа својим студентима нуди и послове 
преко Омладинске задруге. Овакав облик 
ангажовања примењује се за послове техничке 
помоћи у настави, позирања на цртању и 
сликању, лакше физичке послове и сл. 
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