
 
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА  

 
Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

  
ЗАКОНИ: 

 
1.  Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06) 

2.  Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) 

3.  Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, бр. 18/10) 

4.  Закон о републичким административним таксама  („Сл. гласник РС”, бр.  43/03, 

51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон. 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 

35/10, 51/11, 55/12, 17/13)  

5.  Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник 

РС“ бр. 30/10) 

6.  Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) 

7.  Закон о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05) са подза-конским 

актима којима се уређује делатност јавних служби 

8.  Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 48/94 и 101/05, 30/10) 

9.  Закон о библиотечко-информационој делатности („ Сл. гласник РС”, бр. 52/11) 

10.  Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94) 

11.  Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („ Сл. гласник РС”, бр. 52/11)  

12.  Закон о издавању публикација („Сл. гласник РС", бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 

135/2004, 101/2005) 

13.  Закон о обавезном примерку публикација („Сл. гласник РС”, бр. 52/11) 

14.  Закон о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12) 

15.  Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) са под-законским 

актима који су од значаја за његову примену 

16.  Закон о буџету РС за текућу годину 

17.  Закон о порезима на имовину (Сл. гласник РС, бр. 26/01, 42/02, 45/02, 80/02, 135/04, 

61/07, 5/09, 101/10 и 24/11) 

18.  Закон о порезу на доходак грађана (Сл. гласник РС, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 

65/05, 10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09, 3/10, 18/10 и 4/11) 

19.  Закон о порезу на добит предузећа (Сл. гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04) 

20.  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11) 

21.  Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) 

22.  Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09) 

23.  Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/09) 

24.  Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 

36/09 и 88/10) 

25.  Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 
43/01, 101/07 и 92/11) 

26.  Закон о штрајку "Службеном листу СРЈ", бр. 29/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ 

СЦГ, 1/2003-1. Види: чл. 79. Закона - РС, 101/2005-28) 

27.  Закон о безбедности и здрављу на раду(„Сл. гласник РС“, бр. 101/05) 

28.  Закон о заштити података о личности  („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09-др.закон) 

29.  Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10) 

30.  Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 53/10) 

31.  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 

120/04, 54/07, 104/09,36/10) 

32.  Закон о тајности података („Сл. гласник РС“, бр.104/09) 

33.  Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 34/03 , 64/04 - УС, 

84/04 - др. закон, 85/05 , 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09 , 107/09 , 101/10 ) има и 

допуна 

34.  Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12) 



35.  Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС", бр. 107/05, 109/05 –ис-правка, 

57/11, 110/12) 

36.  Закон о платама у државним органима и јавним службама "Службени гласник РС", 

бр. 34 од 18. јуна 2001, 62 од 19. јула 2006 - др. закон, 116 од 22. децембра 2008 - др. 

закон, 116 од 22. децембра 2008 - др. закон, 92 од 7. децембра 2011, 99 од 27. децембра 

2011 - др. закон) 

37.   Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. пропис, 44/99 - 

др. пропис)  

38.  Закон о парничном поступку (Службени гласник РС, бр. 125/04, 111/09) 

39.  Закон о извршном поступку (Службени гласник РС, бр. 125/04) 

40.  Кривични законик (Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05)  

41.  Закон о средствима у својини Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, 3/96-

исправка, 54/96, 32/97, 101/05-др.закон) , Закон о јавној својини 

42.  Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 42/98, 111/09) 

43.  Закон о хипотеци („Сл. гласник РС“, бр.115/05) 

44.  Закон о прекршајима (Службени гласник РС, бр. 101/05, 116/08, 111/09) 

45.  Закон о привредним преступима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 4/77, 36/77-исправка, 14/85, 

10/86(пречишћен текс), 74/87, 57/89 и 3/90, „Сл. лист СРЈ“ бр.27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 

50/93, 24/94, 28/96, 64/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 101/05- др. закон) 

46.  Закон о печату државних и других органа („Сл. гласник РС“, бр. 101/07) 

47.  Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени 

гласник РС“ бр. 36/09) 

48.  Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)  

49.  Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) 

50.  Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник 

РС“ бр. 30/10) 

51.  Закон о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“, бр. 125/04, 104/09) 

  

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ: 

 

52.  Правилник о садржају  јавних исправа  које издају високошколске установе („Сл. гласник 

РС“, бр. 40/09, 69/11) 

53.  Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа  

(„Сл. гласник РС“, бр. 21/06)  

54.  Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, 

сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06) 

55.  Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06) 

56.  Правилник о листи стручних, академских и научних назива са назнаком звања 

одговарајућег степена студија , Национални савет („Сл.гласник РС“,бр. 30/07, 112/08, 

72/09, 81/10) 

57.  Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру поља из чл. 

27. Закона о високом образовању, Национални савет („Сл. гласник РС“, бр. 

30/07,112/08,72/09) 

58.  Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма („Сл. гласник РС“, бр. 106/06,112/08) 

59.  Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновању 

студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и 

Метохија који не обављају делатност по прописима Републике Србије („Сл.гласник РС“, 

бр. 16/12) 

60.  Упутство за припрему документације за акредитацију, Национални савет 

61.  Препоруке о ближим условима за избор у звање наставника, Национални савет за високо 

образовањ, 4. мај 2007. („Службени гласник РС“ бр. 30/07) 

62.  Правилник о станардима за самовредновање  и оцењивање квалитета високошколских 

установа („Службени гласник РС“ бр.106/06) 

63.  Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских 

установа („Службени гласник РС“ бр.106/06) 

64.  Упутства за припрему извештаја о самовредновању високошколске установе, 

Национални савет 

65.  Критеријуми за усклађивање назива стечени према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању, КАССС 

66.  Правилник о радној књижици 



67.  Правилник о обрасцима и начину вођења евиденције у области запошљавања 

68.  Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције 

69.  Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење 

здравствене заштите 

70.  Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања 

71.  Одлука о јединственом кодексу шифара за уношење података у матичну евиденцију о 

осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања 

72.  Одлука о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције о 

осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања 

73.  Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради 

посебне неге детета 

74.  Правилник о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености 

за рад заспосленог у смислу прописа о здравственом осигурању 

75.  Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 

породици са децом 

76.  Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06)  

77.  Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 

61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 

82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 

54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10) 

78.  Општи колективни уговори („Службени гласник РС“ бр. 50/08 и 104/08 – Анекс I, 8/09 – 

Анекс II) 

79.  Посебан колективни уговор за  високо образовање („Службени гласник РС“ бр. 12/09) 

80.  Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно 

социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и Јединственом кодексу 

шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања 

81.  Упутство о поступку подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у 

електронском облику и издавању потврде о пријему 

82.  Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код 

корисника средстава у државној својини 

83.  Уредба о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за 

реализацију Националног инвестиционог плана 

84.  Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе 

делатности 

85.  Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе 

грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко- информационој  грађи и 

изворима 

86.  Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе 

87.  Правилник о надзору над стручним радом библиотеке 

88.  Правилник о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме 

потребне за њихово обављање 

89.  Правилник о ближим условима за стицање звања лица која обављају стручне послове у 

библиотеци 

90.  Правилник о садржини и начину вођења регистра библиотека 

91.  Правилник о минимуму садржине општег дела обуке радника из области заштите од 

пожара 

92.  Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду 

93.  Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 

94.  Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, 

професионалном обољењу и обољењу у вези са радом 

95.  Смернице за израду плана интегритета 

96.  Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

97.  Правилник о начину претходне провере радњи обраде података о личности 

98.  Уредба о обрасцу вођења евиденције и начину вођења евиденције о обради података о 

личности 

 

 

 



 ОПШТА АКТА  ШКОЛЕ 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ОПШТЕГ АКТА 

1.  Статут Високе школе струковних студија – Београдска политехника 

2.  Кодекс професионалне етике  

  

ПРАВИЛНИЦИ: 

 

3.  Правилник о студијама 

4.  Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 

5.  Правилник  о  школарини 

6.  Правилник о дисциплинској одговорности студената 

7.  Правилник о уџбеницима 

8.  Правилник о признавању страних високошколских исправа и вредновању страних 

студијских програма 

9.  Правилник о усклађивању стечених стручних назива 

10.  Правилник о реализацији пројеката у Високој школи струковних студија – Београдска 

политехника 

11.  Правилник о раду Студентског парламента 

12.  Правилник о издавачкој делатности 

13.  Правилник о  организацији и функционисању научно-стручне трибине на Високој 

школи струковних студија – Београдска политехника 

14.  Правилник о раду  библиотеке 

15.  Правилник о организацији и систематизацији послова 

16.  Правилник о раду 

17.  Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 

18.  Правилник о организацији буџетског рачуноводства 

19.  Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

20.  Правилник о пословној документацији 

21.  Правила  заштите од пожара 

22.  Правилник о безбедности и здрављу на раду 

23.  Правилник о установљавању и додељивању признања Високе школе струковних студија 

Београдска политехника 

24.  Правилник о евидентирању примљених признања 

25.  Правилник о управљању хемикалијама 

  

ПОСЛОВНИЦИ: 

 

26.  Пословник о раду Наставног већа 

27.  Пословник о раду Савета школе 

28.  Пословник о раду Колегијума школе 

29.  Пословник о раду Савета за квалитет 

30.  Пословник о раду Издавачког одбора 

  

ОСТАЛА ОПШТА АКТА 

 

31.  Норматив о структури и потребном времену за обављање послова наставног особља 

32.  Програм обуке запослених радника из области заштите од пожара 

33.  Класификација докумената 

34.  Упутство о начину руковања обрасцима јавних исправа и издавању јавних исправа 

35.  Упутство за примену Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности студената 

36.  Упутство за вођење евиденције  судских предмета 

37.  Упутство за евидентирање законских прописа и општих аката 

38.  Упутство за примену Правилника о признавању страних висoкошколских исправа и 

вредновању страних студијских програма 

39.  Упутство о начину прикупљања, обрађивања, коришћења и достављања трећим лицима 

личних података запослених и других лица радно ангажованих у школи 

40.  Упутство о елементима докумената у слободној форми и докумената којима се врши 

службена преписка 

41.  Упутство за примену Правилника о усклађивању стечених стручних назива 

42.  Листа категорија регистратурског  материјала са роковима чувања ВШСС-Београдска 

политехника 



 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ШКОЛЕ 

  
Ред. 

бр. 
ОЗНАКА НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

1.  БП-ПО-001 Пословник о квалитету 

2.  БП-ПР-001 Управљање документима система менаџмента квалитетом 

3.  БП-ПР-002 Управљање записима система менаџмента квалитетом 

4.  БП-ПР-003 Пословно планирање 

5.  БП-ПР-004 Преиспитивање система менаџмента квалитетом 

6.  БП-УП-001 Израда документације система менаџмента квалитетом 

7.  ВО-ПР-001 Извођење наставе 

8.  ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената 

9.  ВО-ПР-003 Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта 

10.  ВО-ПР-005 Извођење практичне наставе 

11.  ВО-ПР-006 Израда завршног рада и полагање завршног испита 

12.  ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма 

13.  ВО-ПР-008 Развој студијских програма 

14.  ВО-ПР-010 Извођење праксе на специјалистичким студијама 

15.  ВО-ПР-011 Одређивање бодовне вредности предмета 

16.  ВО-ПР-012 Припрема за почетак наредне школске године 

17.  ВО-УП-002 Израда Наставног календара 

18.  ВО-УП-003 Организација и спровођење испита 

19.  ВО-УП-006 Праћење напредовања студената 

20.  
ВО-ИН-002 

Израда информатора о студијских програма и књиге планова 

извођења наставе 

21.  ВО-ИН-003 Додељивање шифре предмету 

22.  УС-ПР-001 Спровођење конкурса за упис студената 

23.  УС-ПР-002 Промотивно-маркетиншке активности 

24.  УС-УП-001 Пријављивање кандидата 

25.  УС-УП-002 Спровођење уписа студената 

26.  УС-ИН-001 Упис студената без полагања пријемног испита 

27.  УС-ИН-002 Поступак признавања испита  

28.  ПП-ПР-001 Организација рада Студентске службе 

29.  ПП-ПР-002 Организација рада информатичке подршке 

30.  ПП-ПР-003 Одржавање 

31.  
ПП-УП-001 

Планирање набавке, услови за покретање поступка, и контрола 

извршења уговора о јавној набавци 

32.  ПП-УП-002 Извођење активности информатичке подршке 

33.  ПП-УП-003 Набавка библиотечке грађе 

34.  ПП-ИН-001 Инструкције за рад Студентској служби 

35.  ПП-ИН-002 Објављивање информација на интернет страници школе 

36.  УР-ПР-001 Праћење и вредновање наставног особља 

37.  УР-ПР-003  Управљање кадровима 

38.  МП-ПР-001 Интерне провере 

39.  МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере 

40.  МП-ПР-003 Управљање неусаглашеностима 

41.  МП-ПР-004 Студентско вредновање установе 

42.  МП-ПР-005 Самовредновање   

43.  МП-ПР-006 Поступање са приговорима и захтевима 

44.  УР-УП-001 Увођење наставног особља у посао 

45.  УР-УП-002 Управљање отпадом 

 


