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1. УВОД 
1.1. Основни подаци о Школи  
Основни подаци о Школи 

• Назив: Висока школа струковних студија – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 

• Оснивач : Република Србија 

• Адреса: Бранкова 17, 11000 Београд 

• Тел: +381 11 2633 127 и +381 11 6410990 

• Web: www.politehnika.edu.rs 

• Делатност: Високо образовање 
1.2. Историјат Школе 
Школа је основана 1.07.1959. године одлукама Народне скупштине НР Србије и Савета 
за просвету НР Србије као Виша техничка обућарска школа у Београду. Школа је 
почела са радом 11. новембра 1959. године, са циљем да школује кадрове више стручне 
спреме за потребе кожарско – прерађивачке индустрије. У почетку се образовање 
спроводило у оквиру два одсека (Обућарски и Кожно – галантеријски), да би у 
наредним годинама, кроз континуиран развој, Школа ширила своју образовну 
делатност у складу са јасно дефинисаним индустријским, привредним и друштвеним 
потребама. Данас се настава у Школи реализује у склопу два одељења (Одељење за 
технологијe и Одељење за дизајн), у оквиру којих постоји девет одсека са четрнаест 
студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија.  
Од 1975. године започета је развијена и чврсто утемељивана сарадња са привредом и 
другим партнерима из окружења. Школа је остварила изузетно чврсту везу и сарадњу 
са организацијама и привредним субјектима у кожно-прерађивачком сектору, 
графичкој индустрији, преради полимера, заштити животне средине, рециклажним 
технологијама, у области дизајна и др. 
Од 2003. године у Школи је успостављен, а 2009. сертификован систем менаџмента 
квалитетом у складу са захтевима међународног стандарда SRPS ISO 9001, који Школа 
континуално одржава и унапређује. 
Школа је у оквиру поступка акредитације јануара 2007. године добила дозволу за рад 
као високошколска установа у области високог струковног образовања. Током 2012. 
године успешно је завршен други циклус акредитације, а током 2017. и 2018. године и 
трећи циклус акредитације. 

1.3. Делатност Школе 
Делатност Школе садржана је у трима основним областима: Високом струковном 
образовању, научно-истраживачком раду и услугама. Делатност Школе, у складу са 
Законом о јединственој класификацији делатности, дефинисана je Статутом. 
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1.4. Предмет и подручје примене Пословника система менаџмента 
Овим пословником описани су, директно или позивањем на друга документа, структура 
и елементи система менаџмента Високе школе струковних студија Београдска 
политехника (у даљем тексту: Београдска политехника) у складу са захтевима: 

− важеће законске и подзаконске регулативе,  
− стандарда за акредитацију и обезбеђење квалитета високошколских установа и 

студијских програма,  
− међународног стандарда SRPS ISO 9001:2015 Системи менаџмента квалитетом 

– Захтеви (у даљем тексту: SRPS ISO 9001:2015)  
и, у потребној мери, других, применљивих, међународних стандарда за системе 
менаџмента.  
Циљ овог пословника је да прикаже и документује способност Београдске политехнике 
да доследно пружа услугу високог образовања у складу са потребама, захтевима и 
очекивањима корисника и свих других заинтересованих страна, као и применљиве 
националне и међународне законске и друге регулативе. 
Пословник садржи приказ функционалног редоследа и међусобног деловања процеса 
система менаџмента, као и списак докумената којима је описана реализација процеса 
система менаџмента и ресурси, одговорности и овлашћења за реализацију тих процеса.  
Пословник система менаџмента служи као основа за: 

− ефикасно управање Школом као пословним системом, 
− преиспитивање и измене система менаџмента Школе, 
− интерне и екстерне провере система менаџмента, 
− обуку запослених у области система менаџмента, 
− решавање нејасноћа и разлика у мишљењима учесника у процесима система 

менаџмента. 
Овај Пословник система менаџмента прилагођен је специфичним потребама Школе као 
установе високог образовања и примењује се у свим организационим јединицама 
Београдске политехнике. 
Подручје примене система менаџмента квалитетом Београдске политехнике обухвата 
делатност високог струковног образовања које се одвија кроз процесе идентификоване 
и приказане у мапи процеса (тачка 5.6.1, слика 2). Београдска политехника обавља и 
друге делатности, као што су, на пример, научно-истраживачки рад и услуге, али се 
систем менаџмента квалитетом описан у овом Пословнику, не односи на те делатности. 

1.5. Одговорност за поступање са Пословником система менаџмента 
Пословник система менаџмента се примењује у свим организационим јединицама 
Београдске политехнике. Обавеза свих запослених је да се придржавају захтева 
Пословника система менаџмента и осталих докумената који чине целину 
документованог система менаџмента, у складу са својим одговорностима и 
овлашћењима. Посебне одговорности и овлашћења за поступање са Пословником су 
следеће: 
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− Усвајање Пословника система менаџмента и измена Пословника у надлежности 
је Савета за квалитет. 

− За одобравање примене Пословника система менаџмента овлашћен је директор 
Високе школе струковних студија - Београдска политехника. 

− За примену Пословника система менаџмента одговорни су овлашћени сви 
запослени у складу са својим статусом у организацији и дефинисаним 
одговорностима и овлашћењима. 

− За праћење примене и одржавање овог Пословника одговоран је руководилац 
Службе квалитета Високе школе струковних студија - Београдска политехника. 

− Директор, помоћници директора и руководиоци одсека и служби морају да 
упознају запослене са одребама овог Пословника и свим релевантним 
документима који из њега произлазе. 

− За преиспитивање Пословника система менаџмента је надлежан је Савет за 
квалитет. 
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2. ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 
2.1. Термини и дефиниције 
Термини и дефиниције који се примењују у овом пословнику и другим документима 
система менаџмента преузети су из међународних стандарда којима су дате дефиниције 
термина специфичних за појeдине системe менаџмента: 

− SRPS ISO 9000:2015 Системи менаџмента квалитетом – Основе и речник,  
− SRPS ISO 14001:2015 Системи менаџмента животном средином – Захтеви са 

упутством за коришћењем, 
− SRPS ISO 45001:2018 Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – 

Захтеви са упутством за коришћењем,  
− техничке препоруке SRPS ISO/TR 10013:2002 Упутства за документацију 

система менаџмента квалитеом и других применљивих међународних стандарда 
и сродних докумената. 

− Остали специфични термини и дефиниције који се односе на делатност високог 
образовања, преузети су из одговарајућих референтних докумената (3.2, 3.3). 

2.2. Скраћенице 
У овом Пословнику Школе и другим документима система емнаџмента користe се 
следеће скраћеницe: 

− Школа, Београдска политехника – Висока школа струковних студија - 
Београдска политехника 

− СМ – Систем менаџмента 
− СМК – Систем менаџмента квалитетом 
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3. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА 
3.1. Стандарди 
Систем менаџмента Школе усаглашен је са захтевима следећих стандарда: 

− SRPS ISO 9000:2015 Системи менаџмента квалитетом – Основе и речник; 
− SRPS ISO 9001:2015 Системи менаџмента квалитетом – Захтеви; 
− SRPS ISO 19011:2011 Упутства за проверавање система менаџмента; 
− SRPS ISO/TR 10013:2002 Упутства за документацију система менаџмента 

квалитетом. 
Када се у тексту овог документа наводе недатирана издања неког стандарда или 
документа, примењује се најновије издање тог стандарда или документа, укључујући и 
његове измене. Када се наводе датиране референце, примењује се искључиво цитирано 
издање. 

3.2. Законска и подзаконска регулатива 
Пословање Београдске политехнике засновано је на поштовању и примени важеће 
законске регулативе, и то: 

− Закон о високом образовању 
− Закон о раду 
− Закон о буџетском систему 
− Закон о библиотечко-информационој делатности 
− Закон о заштити података о личности 
− Закон о издавању публикације 
− Закон о јавним набавкама 
− Закон о јавним службама 
− Закон о заштити од пожара 
− Закон о заштити узбуњивача 
− Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
− Закон о спречавању злостављања на раду 
− Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе 
− Правилник о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне 

спреме потребне за њихово обављање 
− Правилник о евиденцији библиотечке грађе 
− Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе 
− Правилник о надзору над стручним радом библиотеке 
− Упутство за обраду библиотечке грађе 
− Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе 
− Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 

делатности које се финансирају из буџета 
− Посебан колективни уговор за високо образовање 
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3.3. Документа Националног савета за високо образовање: 

− Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма 

− Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа 

− Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа  

3.4. Пословна документа 

− Статут Високе школе струковних студија – Београдска политехника 
− Кодекс професионалне етике и академског интегритета 
− Кадровска политика Београдске политехнике 
− Пословник о раду Колегијума 
− Пословник о раду Наставно-стручног већа 
− Пословник о раду Савета за квалитет 
− Правилник о студијама 
− Информатори о студијским програмима 
− Правилник о раду 
− Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 
− Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 
− Правилник о организацији и систематизацији послова 
− Правилник о признавању страних високошколских исправа и вредновању 

страних студијских програма 
− Правилник о безбедности и здрављу на раду 
− Правилник о буџетском рачуноводству  
− Правилник о дисциплинској одговорности студената 
− Правилa  заштитe од пожара 
− Правилник о издавачкој делатности 
− Правилник о исплати солидарне помоћи запосленима за школовање деце 
− Правилник о јавним набавкама мале вредности 
− Правилник о канцеларијском и архивском пословању 
− Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава, ситног 

инвентара и потрошног материјала у Високој школи струковних студија - 
Београдска политехникa 

− Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза на Високој 
школи струковних студија - Београдска политехникa 

− Правилник о коришћењу службених мобилних телефона 
− Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији налога за службена 

путовања 
− Правилник о службеним путовањима у установи 
− Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Високој школи 

струковних студија - Београдска политехникa 
− Правилник о пословној документацији 



 
ПОСЛОВНИК СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА 

Ознака: 
БП-ПО-002 

 

Издање Датум Копија Страна 
I 06.09.2018. године  Страна 10 од 53 

Забрањено неовлашћено умножавање! 

− Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 
− Правилник о раду Библиотеке 
− Правилник о раду Студентског парламента 
− Правилник о реализацији пројеката на Високој школи струковних студија – 

Београдска политехника 
− Правилник о управљању хемикалијама 
− Правилник о уџбеницима 
− Правилник о установљавању и додељивању признања 
− Пословник о организацији и функционисању научно-стручне трибине 
− Пословна агенда Београдске политехнике 
− Норматив о структури и потребном времену за обављање послова наставног 

особља 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОЛИТЕХНИКЕ 
4.1. Организациона структура Школе 
Организациона структура Школе усаглашена је са важећим законским решењима о 
организацији и функционисању установа високог образовања, као и потреба 
ефективног и ефикасног функционисања пословног система. На слици 1. приказана је 
организациона шема Школе. 

ДИРЕКТОР

СЕКТОР НАСТАВЕ СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ 
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за 
графичку 

технологију

Одсек за 
безбедност и 

згравље на раду

Одсек за 
заштиту животне 

средине

Одсек за 
менаџмент 
квалитетом

Одсек за 
рециклажне 
технологије

Одсек за 
графички дизајн

Одсек за дизајн 
индустријских 

производа

Одсек за модни 
дизајн 

производа од 
коже 

Студентска 
служба

БиблиотекаСекретаријат

Служба техничке 
подршке

Материјално 
финансијска 

служба

Служба 
квалитета

Лице за 
безбедност и 

здравље на раду

НАСТАВНО-СТРУЧНО 
ВЕЋЕ САВЕТ ЗА КВАЛИТЕТ

КОЛЕГИЈУМ

САВЕТ ШКОЛЕ

СТУДЕНТСКИ 
ПАРЛАМЕНТ

СТРУЧНЕ 
СЛУЖБЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ДИЗАЈН

Одсек за 
Концепт и 

карактер  дизајн 

 
Слика 1. Организациона шема Школе 
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Организациона структура Школе пројектована је и успостављена тако да омогућава 
ефективно и ефикасно обављање основне и других делатности и остваривање мисије, 
визије, политика и циљева Школе. Организациона структура Школе обухвата: 

− поделу Школе на организационе целине, тј. дефинисање подсистема унутар 
Школе као пословног система, 

− описе послова организационих целина и запослених, 
− дефинисање потребних компетенција, 
− расподелу одговорности и овлашћења организационих целина и запослених. 

Сагласно Закону о високом образовању и Статуту, Школа обавља делатност у оквиру 
управних, извршних и стручних органа и тела и својих организационих јединица. 
Унутрашња организација и систематизација послова у Школи, као и овлашћења и 
одговорности запослених дефинисани су Правилником о организацији и 
систематизацији послова. 
За реализацију активности које су повременог и привременог карактера или које 
захтевају ангажовање више организационих јединица, Школа, у складу са одредбама 
Правилника о раду на пројектима, формира одговарајуће тимове за реализацију 
пројеката чији састав зависи од циљева, захтева и других карактеристика сваког 
конкретног пројекта. 
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5. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ШКОЛЕ 
5.1. Опште 
Делатност и управљање Школом као пословним системом спроводи се кроз 
документовани систем менаџмента који је заснован на савременом научном приступу 
менаџменту и доброј пракси, што укључује:  

− примену принципа менаџмента квалитетом (тачка 5.2), 
− разумевање интерног и екстерног контекста организације (тачка 5.3),  
− разумевање и задовољење потреба, захтева и очекивања релевантних 

заинтересованих страна (тачка 5.4), 
− размишљање засновано на ризику (тачка 5.5),  
− дефинисање мисије и визије (тачка 6.2.1), 
− дефинисање политика и циљева (тачке 6.2 и 7.2), 
− стратешко и оперативно планирање (тачка 7.3), 
− успостављање и одржавање ефективне и ефикасне организационе структуре (), 
− праћење и вредновање перформанси система, процеса и њихових излазних 

елемената (тачка 11), 
− ефективну и ефикасну комуникацију (тачка 8.4). 

5.2. Примена принципа менаџмента квалитетом у СМ Школе 
5.2.1. Опште 
Полазећи од своје опредељености да пружа квалитетну услугу високог образовања 
задовољавајући потребе, захтеве и очекивања садашњих и будућих студената, као и 
свих других релевантних заинтересованих страна, Београдска политехника је 
прихватила и примењује принципе менаџмента квалитетом дефинисане међународним 
стандардом SRPS ISO 9000:2015 Системи менаџмента квалитетом – Основе и речник:  

− усредсређеност на кориснике, 
− лидерство, 
− ангажовање људи, 
− процесни приступ, 
− побољшавање, 
− доношење одука на основу чињеница, 
− менаџмент међусобним односима. 

Наведене принципе менаџмента квалитетом Школа примењује у складу са својим 
специфичностима које произлазе из карактеристика основне делатности, начина 
организовања, захтева закона, подзаконских аката и других, релевантних, докумената. 
Примена принципа менаџмента квалитетом у Школи описана је у даљем тексту овог 
Пословника. 
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5.2.2. Усредсређеност на кориснике 
Београдска политехника утврђује потребе, захтеве и очекивања постојећих и 
потенцијалних корисника својих услуга. Задовољење свих утврђених потреба, захтева и 
очекивања корисника, је основни принцип на коме је заснована реализација свих 
пословних процеса у Школи. Школа, такође, у границама својих могућности, 
предузима и мере којима се омогућава превазилажење исказаних потреба, захтева и 
очекивања корисника. То су, првенствено, мере које се односе на квалитет, резултате и 
исходе процеса високог образовања, што укључује примену савремених метода и 
опреме за извођење наставе, обезбеђивање савремене литературе, иновирање наставних 
програма ради усклађивања са потребама окружења и др. 
Деловање свих запослених у Школи усмерено је на потпуну и доследну примену овог 
принципа.  

5.2.3. Лидерство 
Лидерство подразумева вођење и усмеравање људи у реализацији делатности 
Београдске политехнике и стварање услова за њихово потпуно укључивање и давање 
пуног доприноса остваривању мисије, визије, политика и циљева Београдске 
политехнике. Испољава се дефинисањем и уобличавањем свеукупног правца деловања, 
стварањем заједничких вредности, мотивисањем запослених, успостављањем 
организационе културе и преузмањем суштинског и симболичног, стратешког и 
оперативног, вођења Школе. 

5.2.4. Ангажовање људи 
Запослени у Београдској политехници су кључни ресурс Школе као пословног система 
и свих процеса у њој. Непрекидно праћење и побољшавање компетенција запослених у 
Школи и усклађивање са променама потреба, захтева и очекивања свих 
заинтересованих страна, као и променама у пословном окружењу Школе, представљају 
једну од најзначајнијих основа за успешно обављање делатности Школе и остваривање 
њене мисије, визије, политика и циљева.  
Мотивисање и стимулисање запослених да, у оквиру својих овлашћења и одговорности, 
дају свој пуни допринос остваривању циљева Школе је стални и приоритетни задатак 
руководства Школе. 

5.2.5. Процесни приступ 
У циљу ефективног и ефикасног постизања дефинисаних циљева и резултата, послови у 
оквиру основне и других делатности Београдске политехнике су организовани и 
повезани у сложену функционалну мрежу разноврсних процеса чији је циљ 
остваривање мисије, визије, политика и циљева Школе. 
Овакав приступ обезбеђује ефективно и ефикасно управљање процесима и, тиме, 
постизање очекиваних исхода, ефективно искоришћење расположивих ресурса, 
побољшавање перформанси система, процеса и њихових исхода, као и постизање 
високог степена поверења заинтересованих страна у способности Школе да задовољи 
њихове потребе, захтеве и очекивања. 
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Садржај, ток и управљање процесима, као и овлашћења и одговорности за реализацију 
процеса у целини, као и подпроцеса и активности у оквиру процеса, описани су 
одговарајућим документима система менаџмента.  
Мрежа процеса Београдске политехнике приказана је на Слици 2, овог Пословника. 

5.2.6. Побољшавање 
Потребе, захтеви и очекивања корисника и других заинтересованих страна, као и 
услови у пословном окружењу Београдске политехнике, непрекидно се мењају 
постављајући све строжије услове пословања Школе. Ризици и прилике које произлазе 
из тих промена намећу потребу за сталним побољшавањима перформанси Београдске 
политехнике. 
Београдска политехника успоставила је и реализује процес побољшавања својих 
перформанси као трајан процес којим обезбеђује услове за стицање и одржавање 
поверења заинтересованих страна у своје способности да стално задовољава њихове 
потребе, захтеве и очекивања. 

5.2.7. Доношење одлука на основу чињеница 
С обзиром на значај процеса високог образовања одлуке које доноси руководство 
Београдске политехнике веома често имају значајан и далекосежан утицај на већи број 
заинтересованих страна, посебно на студенте, запослене, сараднике и друштво у 
целини. Због тога је процес доношења одлука заснован на детаљној и свеобухватној 
анализи и вредновању актуелних, тачних и прецизних података и информација, чиме је 
омогућено: 

− разумевање узрочно-последичних веза фактора који утичу на доношење одлука, 
− идентификовање потенцијалних последица (позитивних и негативних) донетих 

одлука, 
− елиминасање субјективности у доношењу одлука, 
− висока ефективност и ефикасност процеса одлучивања, 
− смањење несигурности и повећање вероватноће постизања очекиваних 

резултата донетих одлука.  
5.2.8. Менаџмент међусобним односима 
Односе са релевантним заинтересованим странама Београдска политехника развија на 
следећим ставовима: 

− Задовољење потреба, захтева и очекивања корисника и свих других 
релевантних заинтересованих страна је кључни фактор постизања одрживог 
успеха Београдске политехнике. 

− Кључни утицај на постизање планираних резултата Школе, ако и њене 
перформансе као пословног система, имају резултати активности одређених 
релевантних заинтересованих страна. 

− Резултати делатности Београдске политехнике, исказани кроз остварене 
компетенције свршених студената Школе и њихово деловање у пракси, имају 
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веома значајан утицај на пословање и успех одређених релевантних 
заинтересованих страна. 

Полазећи од наведених ставова, Београдска политехника односе са свим релевантним 
заинтересованим странама развија и управља тим односима тако да обе стране, 
разумевајући заједничке циљеве и вредности, остварују користи од њих и имају 
интерес за даље унапређивање пословне и друге сарадње. То, првенствено, обухвата: 

− успостављање сарадње са релевентним заинтересованим странама у области 
развоја, реализације и побољшавања наставних програма усклађених са 
потребама, захтевима и очекивањима окружења, 

− прикупљање, анализу и дељење информација са заинтересованим странама у 
вези са заједничким интересима, 

− дељење ресурса и компетенција са релевантним заинтересованим странама у 
реализацији активности од обостраног интереса, 

− заједничко реаговање на појаву ризика и прилика. 

5.3. Разумевање контекста Београдске политехнике 
На пословање Школе, њену сврху, стратешка усмерења и способност за реализацију 
дефинисаних политика и циљева, делује велики број разноврсних фактора који потичу 
из екстерног и интерног окружења. Утицаји тих фактора могу да буду потенцијални 
или остварени, позитивни или негативни, а њихов интензитет у границама од 
безначајног до изузетно значајног. Скуп свих фактора и њихових утицаја чини контекст 
(окружење) у коме Школа послује веома сложеним, из чега произлази стална потреба за 
ефикасним праћењем и анализом тих фактора ради предузимање ефективних мера у 
складу са могућим последицама утицаја окружења на пословање Школе. 
Београдска политехника је идентификовала скуп екстерних и интерних фактора који 
значајно утичу или могу да утичу на пословање школе, пре свега на квалитет услуге 
високог образовања. При томе су идентификовани ризици и прилике који произлазе 
или могу да произађу из деловања идентификованих фактора контекста. 
Екстерни и интерни фактори контекста Школе, као и ризици и прилике који произлазе 
или могу да произађу из њиховог деловања приказани су у оквиру Контекста ВШСС 
Београдска политехника и Регистра ризика и прилика Београдске политехнике. 
Карактеристике контекста у коме Школа послује, руководство Школе редовно 
преиспитује у склопу планирања и преиспитивања система менаџмента. При томе 
оцењује врсту и интензитет утицаја сваког идентификованог фактора на систем 
менаџмента Школе и потребе за корекцијама листе фактора, ризика и прилика и 
одговарајућих мера. 

5.4. Разумевање и задовољење потреба и очекивања заинтересованих страна 
Београдска политехника је, с обзиром на стварни потенцијални утицај на ефективност и 
ефикасност њеног пословања и способност да доследно пружа квалитетну услугу 
високог образовања, као своје релевантне заинтересоване стране, идентификовала: 

− активне и будуће студенте основних, специјалистичких и мастер струковних 
студија, 
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− родитеље и старатеље студената, 
− запослене у Школи, 
− академску заједницу. 
− друштвену заједницу,  
− пословне партнере (организације и појединце којима Београдска политехника 

пружа одређене, специфичне, услуге или реализује одређене пројекте у складу 
са међусобним договором, а у складу са Статутом Школе), 

− организације које су укључене у образовни процес и 
− будуће послодавце свршених студената.  

Руководство Београдске политехнике редовно утврђује и преиспитује потребе, захтеве 
и очекивања свих релевантних заинтересованих страна, као и ризике и прилике које 
произлазе или могу да произађу из степена њиховог задовољења. Руководство Школе, 
такође, прати промене потреба, захтева и очекивања заинтересованих страна и 
усклађује своје пословање са уоченим трендовима. У вези с тим, Школа планира и 
сроводи одговарајуће мере ради потпуног задовољења исказаних и неисказаних 
потреба, захтева и очекивања свих релевантних заинтересованих страна. 
Релевантност заинтересованих страна руководство Београдске политехнике редовно 
преиспитује у склопу преиспитивања система менаџмента, оцењујући врсту и 
интензитет утицаја сваке заинтересоване стране на систем менаџмента Школе и 
потребе за корекцијама. 

5.5. Размишљање засновано на ризику 
Функционисање система менаџмента Школе, а посебно доношење стратешких и 
оперативних одлука, засновано је и на свестраној и детаљној анализи ризика и прилика 
које произлазе или могу да произађу услед деловања интерних и екстерних фактора 
контекста у коме Школа послује, укључујући и потребе, захтеве и очекивања 
релевантних заинтересованих страна. У вези с тим Школа, у оквиру планирања и 
реализације свих процеса система менаџмента: 

− утврђује, анализира и вреднује ризике чију појаву треба спречити или свести на 
прихватљиву меру, 

− утврђује, анализира и вреднује прилике које треба искористити у највећој 
могућој мери, 

− дефинише, планира и спроводи мере за смањење или елиминацију ризика и 
мере за искоришћење прилика, 

− прати реализацију дефинисаних мера које се односе на ризике и прилике, 
вреднује ефекте тих мера и предузима мере за постизање планираних ефеката. 

Документоване информације којима су дефинисани процеси у вези са испуњавањем 
захтева тачака 5.3, 5, 4, 5.5 овог Пословника су: 

− Контекст ВШСС Београдска политехника 
− Регистар ризика и прилика Београдске политехнике 
− БП-ПР-003, Пословно планирање 
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− БП-ПР-003, Преиспитивање система менаџмента квалитетом 
− ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма 
− ВО-ПР-008, Развој студијских програма 
− МП-ПР-001, Интерне провере 
− МП-ПР-004, Студентско вредновање установе 
− МП-ПР-005, Самовредновање 
− МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима 
− МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената 
− УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља 
− УС-ПР-002, Промотивно-маркетиншке активности 

5.6. Систем менаџмента и процеси Београдске политехнике 
Београдска политехника је успоставила, документовала, примењује и одржава систем 
менаџмента и непрекидно га унапређује у складу са: 

− одредбама важећих закона и подзаконских аката Републике Србије, 
− захтевима стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских 

установа студијских програма, 
− захтевима SRPS ISO 9001:2015 и других применљивих међународних стандарда 

за системе менаџмента, 
− одредбама других националних и међународних докумената са којима се Школа 

сагласила и прихватила њихову примену.  
Начин функционисања система менаџмента Школе и његових подсистема, као и 
процеса унутар њих, приказан је на Мрежом процеса и описан документима система 
менаџмента Школе. 

5.6.1. Мрежа процеса 
У оквиру Система менаџмента квалитетом у Школи је дефинисано шест група процеса у 
оквиру којих су садржани одговарајући процеси. Ови процеси наведени су у Табели 1, а 
њихова повезаност приказана је на Слици 2. 
Група процеса „Високо образовање“ чини основну делатност Школе која је дефинисана 
Законом о високом образовању и документима Националног савета за високо 
образовање. Информатори о студијским програмима за које је Школа акредитована и за 
које је добила дозволу за рад, чине основне документе који дефинишу образовање 
студената у Школи. Управљање квалитетом образовног процеса одвија се кроз процесе 
„Реализација наставе“ и „Управљање програмима“. 
„Реализација наставе“ као процес високог образовања обухвата активности којима се 
остварује политика и циљеви Школе у образовној делатности, а чији садржај чине све 
активности на планирању, организацији, праћењу и унапређењу реализације 
акредитованих студијских програма. Процес „Управљање програмима“ обухвата 
активности које се односе на преиспитивање и унапређење квалитета акредитованих 
студијских програма, као и на поступак увођења нових студијских програма.  
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Група процеса „Пријем студената“ обухвата активности на избору и пријему студената 
у Школу а у себи садржи процесе „Упис студената“ и „Маркетинг“. 
У остваривању делатности високог образовања успостављени су процеси из групе 
„Процеси подршке“ чији исходи омогућују квалитетно и ефективно одвијање основних 
процеса из групе „Високо образовање“, као и одвијање свих осталих процеса у Школи. 

Табела 1: Процеси система менаџмента квалитетом Београдске политехнике 
Група процеса Процес 

МЕНАЏМЕНТ 

Пословно планирање 
Сарадња  
Међународна сарадња 
Преиспитивање квалитета 
Управљање документованим информацијама СМ 

УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА 

Кадрови 
Инфраструктура и опрема 
Радна средина 
Знање и информације 
Финансије 

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА 
Маркетинг 
Упис студената 

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ – ВИСОКО 
СТРУКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Управљање програмима 
Реализација наставе 

ПРОЦЕСИ ПОДРШКЕ 

Правни и општи послови 
Студентски сервис 
Техничка подршка 
Библиотечко-информациона подршка  
Издавачка делатност 

MEРЕЊА, АНАЛИЗЕ И ПОБОЉШАВАЊА  

Интерне провере 
Задовољство корисника 
Самовредновање 
Корективне мере 
Управљање неусаглашеностима 
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Управљање 
документованим 

информацијама СМ

 Сарадња

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ 

Менаџмент

Преиспитивање квалитета
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ВШСС БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београд, Бранкова 17
МАПА ПРОЦЕСА

P

D

A

C

Правни и 
општи послови

Слика 2. Мапа процеса Школе 
Идентификовано је пет процеса подршке: „Правни и општи послови“, „Студентски 
сервис“, „Техничка подршка“, „Библиотечко-информациона подршка“ и „Издавачка 
делатност“. 
Групом процеса „Мерења, анализе и побољшања“ врши се мерење и вредновање 
перформанси рада Школе, ефективности система менаџмента квалитетом, успоставља 
основа за управљање на основу чињеница и врши непрестано унапређење делатности. 
Групу чине процеси: „Интерне провере“, „Задовољство корисника“, 
„Самовредновање“, „Управљање неусаглашеностима“ и „Корективне мере“. 
Менаџмент Школом се одвија кроз процесе из групе „Менаџмент“, а обухвата 
„Пословно планирање“, „Сарадња“, „Преиспитивање квалитета“ и „Управљање 
документованим информацијама QMS-a“. 
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Групом процеса „Управљање ресурсима“ остварује се ефективно управљање ресурсима 
Школе кроз процесе „Управљање кадровима“, „Управљање инфраструктуром и 
опремом“, „Управљање радном средином“, „Управљање знањем и информацијама“, 
„Пословно информациони систем“, „Управљање финансијама“. 
Систем менаџмента квалитетом Школе заснован је на PDCA1 циклусу што је 
имплементирано кроз принцип одвијања процеса који се спроводе кроз планирање 
процеса, њихову реализацију, праћење и контролу реализације, те спровођење 
корективних мера и мера за побољшавања. 
У документима система менаџмента квалитетом који се односе на одговарајуће процесе 
и Пословној агенди дефинисане су PDCA фазе процеса и одговорности и задужења 
учесника. 

                                                 
1 PDCA – Скраћеница од енглеског „Plan – Do – Check – Act’’, што значи „планирајте – урадите – 
проверите – делујте“. Ова методологија може се применити на све процесе.  
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6. ЛИДЕРСТВО 
6.1. Лидерство и посвећеност 
6.1.1. Лидерство и посвећеност систему менаџмента квалитетом 
Руководство Београдске политехнике посвећено је сталном побољшавању система 
менаџмента квалитетом, што показује кроз: 

− непрекидно праћење и доследно задовољавање потреба, захтева и очекивања 
корисника и других релевантних заинтересованих страна, 

− дефинисање и доследно спровођење мисије, визије, политике квалитета и 
циљева квалитета, 

− развој и унапређивање свести припадника Школе о значају квалитета исхода 
процеса образовања за континуирано пословање Школе,  

− мотивисање и стимулисање запослених за давање пуног доприноса реализацији 
мисије, визије, политике квалитета и циљева квалитета Школе,  

− остваривање усасаглашености својих студијских програма са захтевима 
стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских програма, 

− успостављање и доследну примену принципе развоја и непрестаног унапређења 
своје делатности, 

− успостављени систем мерења и анализе сопствених перформанси, 
− обезбеђивање и побољшавање потребних ресурса за реализацију мисије, визије, 

политике квалитета и циљева квалитета. 
6.1.2. Усредсређеност на кориснике 
Као примарне кориснике чији је утицај доминантан на формулисање политике и 
циљева квалитета Београдска политехника је идентификовала активне студенте, будуће 
студенте, запослене у Школи и друштвену заједницу. 
Успостављеним системом менаџмента квалитетом руководство Београдске 
политехнике обезбеђује да се:  

− утврђују, разумеју и испуњавају захтеви корисника и применљивих закона и 
прописа, 

− на ефикасан и ефективан начин комуницира са корисницима; 
− управља ризицима и приликама које могу да утичу на усаглашеност услуга 

високог образовања и способност Школе да повећава задовољство корисника; 
− одржава прописани ниво квалитета услуге високог образовања, 
− преиспитују и унапређују процеси у циљу задовољења захтева корисника. 

6.2. Политика 
6.2.1. Визија и мисија 
Руководство Београдске политехнике је исказало мисију и визију Школе, као основе за 
успостављање и функционисање Школе као пословног система и њеног система 
менаџмента. 
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ВИЗИЈА 

Висока школа струковних студија Београдска политехника– водећa високошколскa 
установа у Републици Србији, препозната у међународном образовном и 
професионалном окружењу, у којој студенти стичу међународно признате и 
конкурентне компетенције. 

МИСИЈА 

Кроз основне, специјалистичке и мастер струковне студијске програме, целоживотно 
образовање, стручни, научно-истраживачки и уметнички рад у специфичним,техничко-
технолошким и уметничким областима, Београдска политехника пружа студентима 
савремена знања, вештинe и компетенције, које им омогућавају да пронађу своје место на 
тржишту рада, допринесу развоју друштва и буду конкурентни у професионалном окружењу, 
на домаћем и међународном простору. 

Ослaњajући се на дугогодишњу традицију у високом струковном образовању и сарађујући са 
домаћим и иностраним високообразовним установама, као и привредним и осталим 
субјектима, Београдска политехника непрекидно унапређује образовни процес и усклађује 
компетенције својих дипломираних студената са потребама и очекивањима послодаваца. 

Учешћем у реализацији научно-истраживачких и уметничких, комерцијалних и 
некомерцијалних пројеката, Београдска политехника мотивише студенте и запослене да 
стечена знања и вештине примењују и развијају у пракси и тиме доприносе остваривању 
циљева Школе и својих личних циљева. 

Друштвено одговорно понашање запослених и студената Београдске политехнике, као и 
поштовање кодекса професионалне етике и академског интегритета,  темељ су деловања, 
угледа и просперитета Београдске политехнике. 

 У Београду  Директор 

 08. март 2018. године  проф. др Марина Стаменовић 

Мисија и визија Школе исказане су у виду посебних докумената система менаџмента и 
доступни су свим заинтересованим странама на Интернет страници Школе. 
Руководство Београдске политехнике редовно преиспитује мисију и визију Школе, при 
чему утврђује степен остварења и потребе за променама у циљу усклађивања са  
променама у екстерном и интерном окружењу. 

6.2.2. Изјава о политици квалитета 
У циљу обезбеђења услова за остваривање мисије и визије Школе, руководство 
Београдске политехнике дефинише одговарајуће политике и циљеве. 
Политике садрже исказе о опредељености руководства Школе у појединим областима 
(пословање, квалитет, људски ресурси, финансије и др.), а служе као основа за 
дефинисање циљева (стратешких и оперативних), како на нивоу Школе као пословног 
система, тако и на нивоу организационих целина Школе. 
Руководство Београдске политехнике исказало је следеће политике: 

− Изјава о политици квалитета,  
− Кадровска политика Београдске политехнике, 
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− Политика интернационализације. 
Политике Београдске политехнике исказане су у виду посебних докумената. На 
одговарајући начин саопштене су запосленима, а заинтересованим странама доступне 
су на интернет страни Школе. Своју политику у области квалитета Београдска 
политехника је дефинисала у Изјави о политици квалитета. 

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА 

Висока школа струковних студија - Београдска политехника обавља образовну и истраживачку 
делатност на основама развоја културе квалитета, у којој се препознаје значај и вредност квалитета 
и његовог обезбеђења у процесима и методама рада. 

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 
високом квалитету својих студената и студијских програма које реализује. 
Основна начела на којима се заснива политика квалитета Школе су: 

1. Брига о квалитету је наше трајно определење и видимо је као континуални процес. 
2. Принципи којима се руководимо у изградњи система квалитета су: 

− Примена системског приступа и одлучивања на основу чињеница. 
− Учешће свих запослених у радном окружењу у коме се развијају одговорност, 

иницијативност и креативност сваког појединца. 
− Усредсређеност ка унапређењу партнерских односа са корисницима образовног и 

истраживачког рада.  
− Непрекидна унапређења у свим аспектима деловања. 

3. Циљеви система управљања квалитетом су: 
− Усклађеност са захтевима и могућностима окружења у коме делујемо. 
− Образовање студената који ће својим знањима, вештинама и способностима 

одговорити захтевима професионалног окружења. 
− Брига о студијским програмима кроз развој садржаја, квалитетну реализацију и 

интерно и екстерно вредновање. 
− Непрестани развој сопствених ресурса, кадровских и материјалних. 
− Унапређење истраживачко-развојних делатности. 

4. Стандарди изградње система квалитета су: 
− Школа са високим угледом у оквиру националног образовног система, прихваћена као 

квалитетна образовна установа у друштву. 
− Јасно дефинисана мисија која је опште прихваћена међу свим запосленима. 
− Ефективна и целовита организација управљања установом. 
− Делатност која обједињује образовни, истраживачки, стручни и уметнички рад на 

нивоу основних и специјалистичких струковних студија. 
− Дефинисана, веродостојна и кохерентна стратегија. 
− Пријем и селекција најбољих студената. 
− Квалитетни студијски програми, перманентно преиспитивани, вредновани и 

унапређивани. 
− Истраживачка делатност, интегрисана са наставним процесом.  

У реализацији политике квалитета Београдска политехника остварује сарадњу са другим 
образовним установама и партнерима који користе резултате нашег образовног, истраживачког и 
стручног рада. 

У Београду, 
март 2018. године      Директор 

    
 проф. др Марина Стаменовић 
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Политика квалитета се редовно преиспитује и унапређује кроз поступке дефинисане 
процедурама БП-ПР-003, Пословно планирање. 

6.3. Организационе улоге, одговорности и овлашћења 
У Школи се негује организациона култура примерена карактеру установе и врсти 
делатности. У оквиру те културе додела одговорности и овлашћења се сматра основом 
ефективног менаџмента установом као и основа за мотивисаност и ангажованост свих 
запослених у остваривању циљева квалитета. 
Следећи своју посвећеност имплементацији система менаџмента квалитетом 
руководство Школе је, одговарајућим документима, јасно дефинисало одговорности и 
овлашћења за руковођење системом менаџмента квалитетом и његово ефективно 
функционисање, и то: 

− Највиша одговорност и овлашћења за стратешко управљање системом 
менаџмента квалитетом има највише руководство Школе: Савет Школе и 
директор Школе. 

− Стручни орган одговоран за оперативно управљање системом менаџмента 
квалитетом је Савет за квалитет, чије одговорности и овлашћења су дефинисани 
Статутом Школе и Пословником о раду Савета за квалитет. 

− Организациона јединица одговорна и овлашћена за функционисање система 
менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање, извештавање и 
интеграцију у укупну делатност Школе је Служба квалитета, чије одговорности 
и овлашћења су дефинисани Статутом Школе, Правилником о организацији и 
систематизацији послова и другим документима система менаџмента. 

− Сви запослени у Школи одговорни су и овлашћени за функционисање система 
менаџмента квалитетом и његових елемената у складу са својим статусом у 
организацији и одговорностима и овлашћењима дефинисаним документима 
система менаџмента. 

Организација се поставља према процесима рада у Школи са задатком да се, у оквиру 
дефинисане делатности, остваре постављени циљеви. У тој организацији директор 
именује чланове руководства са извршном одговорношћу који извршиоцима додељују 
задатке чије је извршење потребно за остварење процеса рада, а у складу са 
Статутом, Правилником о организацији и систематизацији послова, документима 
система менаџмента квалитетом и Пословном агендом. 
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7. ПЛАНИРАЊЕ 
7.1. Мере које се односе на ризике и прилике 
Приликом планирања система менаџмента квалитетом Школа размaтра питања и 
захтеве на која се позива у тачкама 5.3, 5.4 и 5.5 и утврђује ризике и прилике којима 
треба да се бави да би се: 

− стекло уверење да систем менаџмента Школе може да остварује предвиђени 
резултат (предвиђене резултате); 

− повећали жељени ефекти;  
− спречили или смањили нежељени ефекти;  
− остварила побољшавања. 

Мере које се односе на ризике и прилике систематизоване су у документу Регистар 
ризика и прилика. Дефинисање мера и праћење ефективности предузетих мера врши се 
на састанцима Колегијума, седницама Савета за квалитет, Научно-стручног већа или 
Савета Школе, у зависности од потенцијалог утицаја ризика или прилика на 
усаглашеност услуга високог образовања и укупног пословања Школе. Преиспитивање 
Регистра ризика и прилика врши Савет за квалитет најмање једном годишње у оквиру 
преиспитивања система менаџмента квалитетом. 

7.2. Циљеви квалитета и планирање њиховог остваривања 
Циљеви квалитета интегрисани су и садржани у целокупном документованом систему 
менаџмента квалитетом Школе, а стратешки циљеви дефинисани су у планским 
документима. Кроз поступак пословног планирања дефинисан процедуром  
БП-ПР-003, Пословно планирање циљеви квалитета се редовно преиспитују и прати се 
њихово достизање.  
Оперативни циљеви квалитета за сваку календарску годину утврђују се крајем текуће 
за наредну годину, као претходна активност доношења оперативних планова за наредну 
годину. Циљеве квалитета доноси Савет за квалитет на предлог Колегијума. Праћење 
остварења циљева квалитета за календарску годину врши се два пута годишње у склопу 
праћења реализације оперативних планова што је дефинисано процедуром БП-ПР-003, 
Пословно планирање и Пословном агендом. 

7.3. Пословно планирање- стратешко планирање 
7.3.1. Опште 
Политика Београдске политехнике у области пословног планирања одређена је 
следећим смерницама: 

− Руководство Школе прихвата планирање као суштински приступ у процесу 
руковођења посвећен анализи сопствене установе и њеног окружења кроз који 
се дефинишу средњорочни и дугорочни циљеви и правци развоја. 

− Руководство Школе прихвата планирање као системску и утемељену активност 
која се спроводи методичким и системским приступом. Пословно планирање је 
обележено комуникацијом, консултацијама и укљученошћу запослених, а 
утемељено је на релевантним подацима те је стога нераздвојиво од 
документованог система менаџмента квалитетом. 
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− Руководство Школе прихвата да уз планирање следи реализација те да 
планирање дефинише на који начин Школа намерава да оствари своје стратешке 
циљеве и међукораке ка њиховом достизању. У реализацији планских 
докумената руководство ствара и подстиче одлучност ка колективном усвајању 
праваца деловања и њиховим приоритетима.  

− Руководство Школе прихвата неопходност редовног праћења реализације као 
есенцијалног дела процеса планирања који не сме бити формално третиран и 
подразумева периодично преиспитивање и репланирање како би план остао 
релевантан. 

Пословно планирање је у Школи дефинисано процедуром БП-ПР-003, Пословно 
планирање, којом су прописане активности, овлашћења/одговорности и документација 
у процесу израде, усвајања и праћења реализације планских докумената. Поступак 
планирања је усклађен са одредбама Закона о буџетском систему и динамиком 
буџетског планирања у Републици Србији. 

7.4. Планирање измена 
Измене у систему менаџмента квалитетом Школе спроводе се на планиран начин, 
имајући у виду: 

− сврху измена и њихове потенцијалне последице; 
− интегритет система менаџмента квалитетом; 
− доступност ресурса; 
− расподелу или прерасподелу одговорности и овлашћења. 

Планирање измена у систему менаџмента квалитетом обухвата све процесе 
идентификоване у тачки 5.6.1 овог Пословника. Измене у систему менаџмента 
квалитетом у надлежности су Савета за квалитет. 
Документоване информације кроз које се може покренути поступак измена су: 

− БП-ПР-004, Преиспитивање система менаџмента квалитетом 
− ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма 
− МП-ПР-001, Интерне провере 
− МП-ПР-002, Корективне мере 
− МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима 
− МП-ПР-005, Самовредновање   
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8. ПОДРШКА 
8.1. Ресурси 
8.1.1. Опште 
Школа је успоставила процедуре за утврђивање потреба, обезбеђење и одржавање 
ресурса неопходних за остварење жељеног квалитета образовања и осталих активности 
као и за функционисање QMS. Ресурси Школе укључују: 

− кадрове, 
− инфраструктуру и опрему, 
− радну средину, 
− информације и 
− финансије. 

8.1.2. Управљање људским ресурсима 
Управљање људским ресурсима у Београдској политехници засновано је на трајном 
опредељењу Школе да, за потребе реализације свих делатности, обезбеђује 
компетентне и мотивисане људе, спремне и способне да учествују у реализацији 
мисије, визије, политика и циљева Школе, као и условима који су одређени политиком 
Републике Србије у високом струковном образовању. 
Управљање људским ресурсима дефинисано је Кадровском политиком, и другим 
документима система менаџмента и обухвата: 

− Остваривање једнаких права у складу са Законом о раду, Законом о високом 
образовању и општим актима високошколске установе (Статут, Кадровска 
политика, Београдске политехнике, Правилник о раду, Правилник о избору, 
ангажовању и вредновању наставног особља, Правилник о организацији и 
систематизацији послова) 

− Планирање кадровских потреба у складу са процедуром УР-ПР-003, Управљање 
кадровима. 

− Избор и пријем кадрова и њиховом распоређивању на радна места, у складу са 
Статутом Школе, Правилником о избору, ангажовању и вредновању наставника 
и сарадника, Правилником о организацији и систематизацији послова и 
упутствима УР-УП-001 Увођење наставног особља у посао и УР-УП-002 
Увођење у посао новозапослених у сектору за правне и опште послове. 

− Избор наставног особља у наставна и сарадничка звања у складу са Статутом 
Школе, Правилником о организацији и систематизацији послова и 
Правилником о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника. 

− Праћење и вредновање наставника и сарадника према процедури УР-ПР-001 
Праћење и вредновање наставног особља. 

− Развој кадрова у складу са Правилником о образовању, стручном 
оспособљавању и усавршавању. 

− Зараде, награђивање и стимулисање: 
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− Зарада у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама, Правилником о раду и Нормативима о 
структури и потребном времену за обављање послова наставног особља 

− Зараде за реализацију задатака који нису предвиђени описом радног 
места - рад на пројектима, објављивање материјала за учење, друге 
активности које се реализују у школи, у складу са Правилником о 
реализацији пројеката у ВШСС Београдска политехника, раду на 
пројектима и Правилником о издавачкој делатности 

- Законски прописане бенефиције у складу са Законом о раду и 
Правилником о јубиларним наградама, Правилником о установљавању и 
додељивању признања 

- Посебне бенефиције (признања, услуге стоматолога, службени телефони, 
социјалана давања и сл.). 

− Облицима социјалних давања: Правилник о исплати солидарне помоћи 
запосленима за школовање деце. 

8.1.3. Инфраструктура 
Београдска политехника уважава чињеницу да је квалитетна инфраструктура један од 
потребних услова за обезбеђење политике и циљева квалитета као и услов за 
усаглашеност са националним стандардима за обезбеђење квалитета у високом 
образовању (види 3.3). 
У Школи је успостављен систем управљања инфраструктурним ресурсима који је 
заснован на идентификацији потребних ресурса, њиховој набавци и пријему, 
обезбеђењу расположивости, чувању, коришћењу и одржавању. Систем управљања 
заснован је на принципима планирања, организовања, контроле и унапређења. 
Београдска политехника идентификовала је као елементе инфраструктурних ресурса: 

− зграде и радни простор који обухвата учионице, кабинете, атељее, канцеларије, 
библиотеку и помоћне просторије; 

− одговарајуће инсталације: водовода и канализације, електричног напајања, 
грејања, осветљења, информационе мреже и телекомуникационе мреже и 

− наставну и административно-техничку опрему и уређаје. 
Идентификација потреба и преиспитивање инфраструктурних ресурса се спроводи као 
сегмент стратешког и оперативног планирања дефинисаног процедуром БП-ПР-003, 
Пословно планирање и кроз поступак самовредновања који је дат у процедури  
МП-ПР-005, Самовредновање. 
Набавка инфраструктурних добара врши се у складу са Законом о јавним набавкама и 
Правилником о јавним набавкама. Пријем и одржавање средстава прописани су 
процедуром ПП-ПР-003, Одржавање. 
Поступци набавке и одржавања информатичке опреме, као и унапређења 
информационог система дефинисани су документима ПП-ПР-002, Организација рада 
информатичке подршке и ПП-УП-002, Извођење активности информатичке подршке. 
Расположивост и коришћење инфраструктурних ресурса обезбеђује се кроз активности 
на планирању образовних и наставних активности описаних у документима  
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ВО-ИН-006, Припрема за почетак наредне школске године и ВО-УП-002, Израда 
наставног календара. 
У управљању инфраструктуром Школа посвећује пажњу и аспектима везаним за ризике 
безбедности и здравља на раду, а што је дефинисано пословним документима: Акт о 
процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о управљању 
хемикалијама и Правила заштите од пожара. 

8.1.4. Окружење за реализацију оперативних активности 
Менаџмент радном средином у Београдској политехници је заснован на усаглашености 
окружења за реализацију оперативних активности (радне средине) са захтевима 
стандарда за акредитацију, захтевима безбедности и здравља на раду и захтевима 
одвијања процеса рада. 
Начин управљања радном средином дефинисан је кроз Правилник о безбедности и 
здрављу на раду, Правилник о управљању хемикалијама, Правила заштите од пожара и 
инструкцију УР-ИН-001, Инструкција за рад Службе за безбедност и здравље на раду. 

8.1.5. Ресурси за праћење и мерење 
Београдска политехника у својој делатности не користи уређаје за праћење и мерење. 
Сва мерења и праћења процеса и перформанси описана су у тачкама 8, 9, 10, 11 и 12 
овог Пословника. 

8.1.6. Финансије 
У области менаџмента финансијским ресурсима Београдска политехника, као 
непрофитна јавна установа, успоставља политику усаглашену са захтевима окружења, 
потребама и очекивањима корисника и осталих заинтересованих страна, циљевима 
Школе, а у складу с условима које одређују: 

− Закон о буџетском систему 
− Закон о високом образовању 
− Закон о јавним службама 
− Уредба о буџетском рачуноводству 
− Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 

делатности које се финансирају из буџета. 
Управљање финансијским ресурсима спроводи се кроз редовно годишње планирање и 
преиспитивање садржано у документу БП-ПР-003, Пословно планирање и организацију 
и праћење финансијских токова дефинисаних у Правилнику о буџетском 
рачуноводству. 

8.1.7. Управљање знањем 
Београдска политехника непрекидно утврђује и обезбеђује знања која су неопоходна за 
реализацију свих врста делатности, а посебно процеса образовања. У том циљу Школа: 

− прати промене потреба, захтева и очекивања корисника и других релевантних 
заинтересованих страна у вези са делатношћу Школе, 

− прати промене потреба окружења у погледу компетенција њених свршених 
студената, 
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− прати промене у области технолошких и уметничких поља у којима образује 
студенте, 

− обезбеђује књиге, часописе и друге изворе знања и информација неопходне за 
реализацију процеса образовања, 

− омогућава студентима, наставном и ненаставном особљу стицање нових знања 
кроз учешће на стручним и научним манифестацијама, 

− прикупља и, у склопу процеса преиспитивања система менаџмента, анализира 
искуства стечена у реализацији процеса образовања и других процеса и 
предузима мере за њихово коришћење. 

Праћење промена у области потребних знања Школе је у надлежности највишег 
руководства Школе које периодично, у склопу анализе фактора окружења и 
преиспитивања система менаџмента од стране руководства, анализира тренутно стање 
и дефинише неопходне мере. 
Праћење промена у области технолошких и уметничких поља у којима Школа образује 
студенте је обавеза свих учесника у реализацији процеса образовања који су дужни да, 
при стицању сазнања о променама које могу да утичу на квалитет процеса образовања у 
Школи, о томе известе Сектор наставе и дају предлог мера које треба предузети. 
Документоване информације којима су дефинисани поступци у вези са управљањем 
знањем: 

− ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма 
− ВО-ПР-008, Развој студијских програма 
− МП-ПР-005, Самовредновање 
− УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља 
− ПП-УП-003, Набавка библиотечке грађе 
− Кадровска политика Београдске политехнике  
− Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 
− Пословник о организацији и функционисању научно-стручне трибине 
− Контекст Београдске политехнике 
− Правилник о издавачкој делатности 
− Правилник о раду Библиотеке 
− Правилник о уџбеницима. 

8.2. Компетентност 
Београдска политехника има успостављене поступке којима:  

− утврђује неопходну компетентност особе или особа које обављају посао у 
настави или ненастави, а који утиче на перформансе и ефективност система 
менаџмента;  

− обезбеђује да су те особе компетентне на основу одговарајућег образовања, 
обуке или искуства;  
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− где је применљиво, предузима мере за стицање неопходне компетентности и 
вреднује ефективност предузетих мера;  

− чува одговарајуће документоване информације као доказ о компетентости.  
Документоване информације уз тачку 8.2: 

− Кадровска политика Београдске политехнике  
− Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 
− Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 
− Правилник о организацији и систематизацији послова 
− Правилник о канцеларијском и архивском пословању  
− Правилник о пословној документацији 
− УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља 
− УР-ПР-003, Управљање кадровима 
− УР-УП-001, Увођење наставног особља у посао 
− УР-УП-002, Увођење у посао новозапослених у Сектору за правне и опште 

послове. 

8.3. Свест 
Руководство Београдске политехнике посебну пажњу посвећује томе да наставно и 
ненаставно особље разуме: 

• политике и циљеве, и  своју улогу у помагању да се они остваре, 

• сврху система менаџмента квалитетом и њихову улогу у систему, 

• појединачне одговорности у остваривању ефективног и ефикасног 
функционисања процеса и остварених резултата рада.  

8.4. Комуницирање  
Ефективна и ефикасна комуникација Школе са својим екстерним и интерним 
окружењем омогућава правовремено и потпуно преношење информација, идеја и 
иницијатива у вези са реализацијом мисије, визије, политика и циљева Школе и, тиме, 
ствара неопходне предуслове за успостављање и одржавање чврстих и узајамно 
корисних односа Школе са корисницима и другим релевантним заинтерсованим 
странама, међусобно разумевање, елиминисање конфликата и креирање атмосфере у 
којој се мисија, визија, политике и циљеви Школе прихватају и реализују као узајамно 
корисне вредности, обезбеђујући континуитет пословања. Руководство Београдске 
политехнике је успоставило и реализује разноврсне облике комуницирања, и то: 

− екстерну комуникацију, што обухвата:  
- комуницирање са корисницима, 
- комуницирање са релевантним заинтересованим странама, 
- маркетинг, 

− интерну комуникацију: 
- вертикалну комуникацију, која обезбеђује проток информација са виших 

на ниже нивое организационе структуре и обратно, 
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- хоризонталну комуникацију, која обезбеђује проток информација између 
организационих целина истог нивоа. 

Реализација поступака у области интерне и екстерне комуникације, у зависности од 
области, циља и начина комуницирања, дефинисана је следећим документима:  

− Пословник о раду Савета Школе, 
− Правилник о организацији и систематизацији послова, 
− Пословник о раду Колегијума, 
− Пословник о раду Наставно-стручног већа, 
− Пословником о организацији и функционисању научно-стручне трибине. 
− Пословник о раду Савета за квалитет, 
− Правилник о издавачкој делатности, 
− Правилник о раду школске библиотеке, 
− Правилник о раду Студентског парламента, 
− УС-ПР-002 Промотивно-маркетиншке активности. 

Инструменти којима се обезбеђује комуницирање у Школи су: 

− радни састанци и седнице тела, 
− записи СМК са листом дистрибуције, 
− огласна табла за студенте, 
− интерна огласна табла, 
− интернет страница, 
− публикације Школе, 
− електронска пошта, 
− SMS и WAP Portal, 

8.5. Документоване информације 
8.5.1. Опште 
Управљање документима система менаџмента у Београдској политехници засновано је 
на следећим принципима: 

− Документованост процеса је један од кључних фактора за доследно 
обезбеђивање услова за ефективно и ефикасно функционисање процеса у 
Школи. 

− Документација је основа за управљање Школом као системом, њеним 
подсистемима и процесима, на бази релевантних чињеница. 

− Документација мора да буде прилагођена потребама и захтевима корисника и 
интересних група.  

− Перманентно праћење и ажурирање докумената и усклађивање рада Школе у 
складу са захтевима стандарда, прописа и нормативних докумената омогућава 
континуитет успешног пословања Школе. 
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Београдска политехника је успоставила и доследно спроводи документовани систем 
управљања документима система менаџмента као једно од најзначајнијих средстава за 
обезбеђење дефинисаног квалитета образовања и стално побољшавање исхода 
пословања Школе. 
Циљеви процеса управљања документима система менаџмента су: 

− Стварање документоване основе за ефективан рад свих запослених и 
непрекидна унапређења у функционисању Школе  

− Документовање стратешких и оперативних одлука  
− Одржавање и унапређивање односа са корисницима и другим релевантним 

заинтересованим странама. 
− Функционалност и прилагођеност кориснику 
− Доступност докумената интерним и екстерним корисницима, као и другим 

релевантним заинтересованим странама. 
− Ефикасно управљање подацима и информацијама о студентима, запосленима 

релевантним заитересованим странама.  
− Управљање јавним исправама у складу са позитивним законодавством 
− Перманентно и ажурно екстерно и интерно информисање. 

Документацију Београдске политехнике чине следеће групе докумената: 

− пословни документи Београдске политехнике и 
− документи система менаџмента. 

Дефиниција и категоризација пословне документације Школе дата је у Правилнику о 
пословној документацији. 
Документација система менаџмента дефинисана овим пословником и процедуром  
БП-ПР-001, Управљање документованим информацијама система менаџмента, а 
сачињавају је: 

− Мисија и визија, 
− Пословник система менаџмента, 
− Изјаве о политикама Школе (кадровска политика, политика квалитета, политика 

интернационализације, и др.), 
− Процедуре, упутства, инструкције и записи система менаџмента. 

Реализација циљева у области управљања документима система менаџмента  остварује 
се кроз дефинисање и категоризацију докумената, поступке за њихово системско 
увођење, генерисање, обликовање, чување и архивирање. 

8.5.2. Креирање и ажурирање 
Креирање и ажурирање документованих информација спроводи се у складу са 
Правилником о пословној документацији и упутством БП-ПР-001, Управљање 
документованим информацијама система менаџмента. 
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8.5.3. Управљање документованим информацијама 
Београдска политехника је успоставила и одржава поступке за управљање свим 
документима, подацима и информацијама значајним за ефективно и ефикасно 
функционисање система менаџмента, а који су описани у документима:  

− Правилник о пословној документацији, 
− Правилник о канцеларијском и архивском пословању 
− БП-ПР-001, Управљање документованим информацијама система менаџмента 
− БП-УП-001, Израда докумената система менаџмента квалитетом 
− БП-ПР-002, Управљања записима система менаџмента квалитетом 

Документованим информацијама екстерног порекла које су неопходне за планирање и 
функционисање система менаџмента управља се у складу са Правилником о 
канцеларијском и архивском пословању. 
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9. ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА 
Школа остварује своје циљеве у области придобијања, селекције и пријема најбољих 
студената кроз два процеса: маркетиншке активности и процес уписа студената. 

9.1. Маркетинг 
Маркетиншке активности имају приоритетни задатак истраживања на тржишту 
образовних услуга, унапређење информисаности корисника и стварање жељене слике у 
окружењу. Активности се обављају у циљу утврђивања потреба и захтева корисника, 
привлачења будућих студената и проширења базе за избор најбољих студената. 
Поред тога, задатак ове активности је и промоција Школе и њених резултата у ширем 
друштвеном окружењу и ужим интересним групама (локална заједница, струковне 
асоцијације, привредне асоцијације и сл.).  
Маркетиншке активности описане су процедуром УС-ПР-002, Промотивно-маркетиншке 
активности. 
Резултати ових активности користе се као улазни подаци за послове пројектовања и 
развоја сопствених активности. 

9.2. Упис студената 
Упис студената у Београдску политехнику је редовна, планска и организована 
активност која се одвија у складу са Законом о високом образовању и Статутом. 
Активности на упису студената описане су у документима: 

− УС-ПР-001, Спровођење конкурса за упис студената 
− УС-УП-001, Пријављивање кандидата 
− УС-УП-002, Спровођење уписа студената 
− УС-ИН-001, Упис студената без полагања пријемног испита 
− УС-ИН-002, Поступак признавања испита.  

Резултати уписа студената користе се као улазни параметри процеса:  
− ВО-ИН-006, Припрема за почетак наредне школске године  
− ВО-ПР-001, Извођење наставе  
− ВО-УП-002, Израда наставног календара 
− ВО-УП-006, Праћење напредовања студената 
− ПП-ПР-001, Организација рада Студентске службе 

Уписна политика и резултати уписа се редовно прате и преиспитују кроз поступке:  
− МП-ПР-005, Самовредновање 
− ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма. 
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10. ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 
Високо образовање је основна делатност Школе и представља основу њене мисије и 
визије. Кроз систем менаџмента квалитетом образовање је позиционирано као кључни 
процес састављен од две подгрупе процеса – усавршавања и развоја студијских 
програма и реализације образовног процеса. 
У Београдској политехници реализују се следећи видови образовања: 

− високо струковно образовање, што обухвата: 
- основне струковне студије, 
- специјалистичке струковне студије, 
- мастер струковне студије. 

− целоживотно образовање, што обухвата реализовање комерцијалних курсева и 
других видова обуке у областима којима се Школа бави (у оквиру компетенција 
Школе). 

10.1. Планирање процеса образовања 
Београдска политехника је успоставила редовно годишње планирање свих активности 
које се односе на образовни процес. 
Основу планирања чине Студијски програми и резултати њиховог праћења, 
вредновања, преиспитивања и унапређивања у складу с документованим системом 
менаџмента квалитетом.  
Оквир у коме се одвија планирање реализације образовног процеса, поред одредби 
Статута и Правилника о студирању, чине и оперативна планска документа донета кроз 
поступак пословног планирања: 

− Финансијски план 
− Кадровски план 
− План јавних набавки 
− Годишњи плана одржавања  
− План и програм образовања, стручног оспособљавања и усавршавања 

Као резултат планирања, према упутству ВО-УП-002, Израда Наставног календара 
генерише се Наставни календар за школску годину као акциони план у настави.  
Упоредо, у складу с процедурама ВО-ПР-001, Извођење наставе, ВО-ИН-006, 
Припрема за почетак наредне школске године, ВО-ПР-014, Поступак избора наставних 
база у привреди, ВО-ПР-003, Извођење праксе на основним студијама, ВО-ПР-010 
Извођење праксе на специјалистичким студијама и ВО-ПР-005, Извођење практичне 
наставе, ПП-УП-003, Набавка библиотечке грађе - израђују се акциони планови 
неопходни за реализацију образовног процеса: 

− План реализације радне и стручне праксе 
− План реализације практичне наставе 
− План набавке потребних средстава у настави за наредну школску годину 
− План набавке књига и друге библиотечке грађе. 
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10.2. Захтеви за услуге 
10.2.1. Комуницирање с корисницима 
У Београдској политехници је успостављен и непрестано се унапређује систем 
комуницирања са корисницима заснован на:  

− пружању релевантних и ажурних информација које се односе на образовну 
делатност Школе; 

− размени информација о реализацији образовног процеса; 
− размени информација из домена односа са корисницима и међусобних обавеза и 

права и 
− повратним информацијама о задовољству корисника. 

Систем је имплементиран кроз решења садржана у поступцима описаним у 
одговарајућим документима: 

− УС-ПР-002, Промотивно – маркетиншке активности 
− УС-ПР-001, Спровођење конкурса за упис студената 
− ВО-УП-002, Израда наставног календара 
− ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта 
− ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама 
− ВО-ПР-011, Одређивање бодовне вредности предмета 
− ПП-ПР-001, Организација рада Студентске службе 
− МП-ПР-004, Студентско вредновање установе 
− МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима 
− МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената, 
− УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља, 
− ПП-ИН-002, Објављивање информација на интернет страни школе. 

Комуникација се остварује путем личних контаката са корисницима, писаним и 
телефонским путем, преко огласне табле, Интернет странице, јавних медија и преко 
кутије за приговоре. 
Норме у комуницирању са корисницима постављене су у Кодексу професионалне етике 
и академског интегритета. 

10.2.2. Утврђивање захтева који се односе на образовни процес 
Београдска политехника систематски и редовно утврђује захтеве који се односе на 
образовни процес које исказује друштвена заједница кроз праћење законских решења, 
стандарда за акредитацију и обезбеђење квалитета као и других подзаконских 
докумената. Правилником о пословној документацији и Правилником о 
канцеларијском пословању дефинисан је начин праћења и евидентирања екстерних 
прописа и докумената. 
Захтеви корисника се утврђују и кроз сарадњу са Студентским парламентом и учешће 
његових представника у раду Школе што је дефинисано и Статутом Школе. 
Кроз поступке МП-ПР-005, Самовредновање, МП-ПР-004, Студентско вредновање 
установе, МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената, УС-ПР-002, 
Промотивно-маркетиншке активности и БП-ПР-003, Пословно планирање могу се 
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утврдити и захтеви за образовни процес које корисници нису исказали, а који су 
неопходни за остварење постављених циљева и исхода студијских програма.  

10.2.3. Преиспитивање захтева који се односе на образовни процес 
Београдска политехника систематски и редовно преиспитује захтеве који се односе на 
образовни процес кроз процесе МП-ПР-005, Самовредновање, ВО-ПР-007, 
Преиспитивање студијских програма, БП-ПР-003, Пословно планирање и ВО-ПР-011, 
Одређивање бодовне вредности предмета. 

10.3. Усавршавање постојећих и увођење новог студијског програма 
У складу са циљевима и политиком квалитета, Школа организује образовну делатност 
на акредитованим студијским програмима који су усклађени са захтевима корисника и 
перманентно преиспитивани и унапређивани. 
Кроз преиспитивање менаџмента установом (11.3) и преиспитивање захтева који се 
односе на образовни процес (10.2.3) Београдска политехника идентификује потребе за 
усавршавањем постојећих студијских програма као и потребе за увођењем новог 
студијског програма.  
Усавршавање постојећих и увођење новог студијског програма је процес који је 
дефинисан документованим системом менаџмента квалитетом, процедурама  
ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма и ВО-ПР-008, Развој студијских 
програма и којим се управља кроз његово планирање, реализацију, преиспитивање, 
верификацију и валидацију.  

10.3.1. Планирање усавршавања постојећих и увођења новог студијског 
програма 

Поступак усавршавања постојећих и увођење новог студијског програма је активност 
која је дефинисана документом ВО-ПР-008, Развој студијских програма, а обухвата 
претходно планирање, садржај планирања, поступак и фазе планирања и надлежности у 
поступку. 

10.3.2. Улазни елементи усавршавања постојећих и увођења новог студијског 
програма 

Улазне елементе за усавршавање постојећих и увођење нових програма, поред 
идентификованих потреба чине, пре свега, екстерна документа која дефинишу законске 
захтеве и оквире за студијске програме у високом образовању (Закон о високом 
образовању) као и стандарди за акредитацију и обезбеђење квалитета установа и 
студијских програма у високом образовању (3.3). 
Као улази користе се и документи пословног система и система менаџмента квалитетом 
дати у документу Пословна агенда. 

10.3.3. Излазни елементи усавршавања постојећих и увођења новог 
студијског програма 

Основни излазни елемент је усавршени или новоуведени Студијски програм. У складу 
с тим, а према Правилнику о пословној документацији, ажурира се документација 
Студијских програма Школе (Информатор о студијском програму и Књига планова 
извођења наставе) и врши усклађивање релевантних пословних докумената (Статут, 
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Правилник о студијама, Правилник о организацији и систематизацији послова, 
Правилник о пословној документацији, Информатори о студијским програмима). 

10.3.4. Преиспитивање усавршавања постојећих и увођења новог студијског 
програма 

Процедуром ВО-ПР-008, Развој студијских програма предвиђена је активност 
преиспитивања процеса усавршавања постојећих и увођења новог студијског програма 
по фазама, а у односу на почетне захтеве. 

10.3.5. Верификација усавршавања постојећих и увођења новог студијског 
програма 

Верификацију усавршавања постојећих програма и увођења новог студијског програма 
врши Наставно-стручно веће у складу са процедуром ВО-ПР-008, Развој студијских 
програма, а у складу са Пословником о раду Наставно-стручног већа. 

10.3.6. Валидација усавршавања постојећих и увођења новог студијског 
програма 

Валидацију усавршавања постојећих програма врши Наставно-стручно веће у складу са 
процедуром ВО-ПР-008, Развој студијских програма и у складу са Пословником о раду 
Наставно-стручног већа. 
Валидацију новог студијског програма врши Национално акредитационо тело и 
Министарство просвете Републике Србије у складу са Законом о високом образовању и 
стандардима Националног савета за високо образовање (3.3). 
Валидацијом новог или усавршеног студијског програма он формално прелази у статус 
постојећег студијског програма и на њега се односе сва пословна документа Школе и 
документа система менаџмента квалитетом. 

10.3.7. Управљање изменама постојећег студијског програма 
Измене и допуне одобреног, односно акредитованог студијског програма које Школа 
врши ради његовог усклађивања са потребама унапређења организације рада и 
квалитета као и са достигнућима науке и уметности не сматрају се увођењем новог 
програма већ се третирају као усавршавање студијског програма. Управљање изменама 
студијског програма ради његовог усавршавања врши се у складу са одредбама овог 
поглавља Пословника (10.3). 

10.4. Набавка 
Београдска политехника примењује документоване поступке којима се идентификују 
потребе, планирају и реализују набавке, и прати њихова реализација.  
Идентификација потреба за набавкама се спроводи у оквиру поступка пословног 
планирања, а дефинисана је у процедури БП-ПР-003, Пословно планирање. 
Као набавку која се директно одражава на квалитет образовног процеса Школа је 
идентификовала образовне услуге које уговара са наставним особљем које није у 
сталном радном односу са Школом. Планирање ове врсте услуга одвија се у склопу 
годишњег планирања образовног процеса, а дефинисано је процедуром ВО-ИН-006, 
Припрема за почетак наредне школске године. Начин избора, реализације, праћења и 
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вредновања ове групе наставног особља су дефинисани документима којима се 
дефинише целокупна образовна делатност у Школи и у потпуности се примењује и на 
ову групу ангажованог наставног особља. 
Реализација набавки које се не односи на претходно наведене образовне услуге се 
спроводи према Закону о јавним набавкама и Правилнику о јавним набавкама. Овим 
документима дефинисано је праћење и извештавање о реализацији тих набавки.  

10.5. Реализација образовног процеса 
Образовни процес је основа мисије школе и основна и приоритетна делатност чија се 
реализација успоставља и непрекидно унапређује на принципима менаџмента 
квалитетом, а у складу са захтевима корисника. 
Политика школе у реализацији образовног процеса дефинисана је Начелима о 
образовној делатности.  

У духу успостављеног процеса унапређења високообразовне делатности Школе, 

 са настојањем да ухватимо корак са савременим образовним токовима,  
 опредељени ка перманентном развоју Школе, оцењујући га основом политике Школе, 
 са жељом да сачувамо и побољшамо углед наше образовне установе у окружењу и 
 усмерени ка стварању широко препознатљивог профила Школе, 

чланови Наставно-стручног већа Београдске политехнике, појединачно, и Наставно-стручно 
веће као највиши стручни орган Школе, усвојили су: 

НАЧЕЛА О ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ: 
1. Развојем и утврђивањем студијских програма преузимамо одговорност за квалитет 

образовања.  
2. Наставно особље има слободу избора метода интерпретације наставних садржаја 

чиме преузима одговорност за разумевање материје, стицање знања и компетенција 
студената.  

3. Наш циљ је више времена у интерактивном раду са студентима - прихватамо концепт 
„студент у центру учења”.  

4. Студент је дужан да испуњава наставне и предиспитне обавезе.  
5. Наш циљ је стално  унапређења ефикасности студија. 
6. Коректно опхођење са дужним уважавањем је стандард у односима са студентима. 
7. Подржавамо учешћа студената у подизању квалитета наставног процеса.  
8. Стремимо применљивим знањима и вештинама и наставника и студената. 
9. Настава је прироитетна активност. 

Системом менаџмента квалитетом у Београдској политехници, а у складу са законом и 
Статутом, образовни процес се дефинише кроз садржаје студијских програма, наставне 
методе и наставна средства, систем провере исхода и знања студената, праћење 
напредовања студената и помоћ студенту у учењу. 
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10.5.1. Управљање реализацијом образовног процеса 
Београдска политехника је успоставила и непрестано унапређује процес реализације 
образовног процеса на принципима менаџмента квалитетом. Управљање реализацијом 
образовног процеса је континуална циклична активност која се одвија у временском 
оквиру дефинисаним дужином трајања школске године.  
Планирање реализације образовног процеса за школску годину дефинисано је 
документима ВО-ИН-006, Припрема за почетак наредне школске године и ВО-УП-002, 
Израда Наставног календара. 
Реализација образовног процеса и његово праћење се одвијају у складу са 
документима: 

− ВО-ПР-001, Извођење наставе  
− ВО-ПР-003, Извођење праксе на основним студијама 
− ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе 
− ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита 
− ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама 
− ВО-УП-003, Организација и спровођење испита. 

Исходи образовног процеса непрекидно се прате кроз рад студената током наставе, на 
основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и на основу резултата на 
полагању испита. Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је стекао 
кроз предиспитне обавезе и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и 
вештина. Начин оцењивања и критеријуми дефинисани су у програму сваког 
појединачног наставног предмета који чине саставни део Студијских програма. 
Успостављени поступци вредновања исхода образовног процеса дефинисани су 
документима: 

− ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената 
− ВО-УП-006, Праћење напредовања студената 
− МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената. 

Реализација образовног процеса редовно се преиспитује кроз успостављене активности 
дефинисане процедурама: 

− МП-ПР-004, Студентско вредновање установе 
− МП-ПР-005, Самовредновање 
− УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља. 

О реализацији образовног процеса и његовом преиспитивању у Школи се води 
евиденција која је дефинисана одговарајућим документима система менаџмента 
квалитетом, а приказана је у Пословној агенди у оквиру групе процеса „Високо 
струковно образовање“. 
Евиденција о оцењивању студената води се у складу са следећим законским решењима:  

− Закон о високом образовању 
− Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска 

установа 
− Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе 
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− Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне 
евиденције. 

Начин управљања записима из евиденције о реализацији образовног процеса 
дефинисан је Правилником о пословној документацији и процедуром БП-ПР-002, 
Управљање записима система менаџмента квалитетом. 

10.5.2. Валидација образовног процеса 
Валидација образовне делатности Београдске политехнике се врши на нивоу система 
високог образовања Републике Србије и на нивоу установе. 
Национално акредитационо тело у оквиру редовног поступка акредитације, својим 
решењем о акредитацији врши валидацију установе као целине и студијских програма у 
погледу испуњења захтева који су дефинисани Законом о високом образовању и 
стандардима за акредитацију и обезбеђење квалитета (3.3).  
Валидацију рада установе и њене делатности у складу са Законом о високом 
образовању обавља Национално акредитационо тело и Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије у оквиру поступка издавања дозволе за рад. 
Београдска политехника има успостављен поступак валидације на нивоу Школе којим 
су обухваћени сви процеси дефинисани системом менаџмента квалитетом. Валидација 
је имплементирана у оквиру поступака преиспитивања (11.3) где су дефинисани органи 
и тела задужени за валидацију. 

10.5.3. Идентификација и следљивост 
У Београдској политехници се води евиденција о реализацији и исходима образовног 
процеса као и евиденција свих осталих активности које су везане за реализацију 
образовног процеса, што обезбеђује њихову идентификацију и следљивост. Садржај, 
облик и начин вођења евиденције дефинисани су одговарајућим законским одредбама, 
пословним документима и документима система менаџмента квалитетом, како је то 
наведено у тачки 10.5.1. 

10.5.4. Имовина корисника 
У делатности Београдске политехнике, у начелу, не постоје случајеви коришћења или 
уградње имовине корисника у образовни процес, па нису предвиђене никакве 
активности у вези с тим. 
Чување имовине студената која се односи на уписну документацију прописану 
Статутом, Правилима студија и документима: 

− УС-ПР-001, Спровођење конкурса за упис студената 
− УС-УП-001, Пријављивање кандидата 
− УС-УП-002, Спровођење уписа студената 
− УС-ИН-001, Упис студената без полагања пријемног испита, 

се врши у складу са Правилником о пословној документацији и документима  
ПП-ПР-001, Организација рада Студентске службе и ПП-ИН-001, Инструкције за рад 
Студенској служби. 
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Школа посебно води рачуна о заштити података о студентима који, такође, сматрају 
имовином корисника. Ова област је уређена интерним актима Школе који су донети у 
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 – 
др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012). Студенти су упознати о условима 
прикупљања и обраде података о личности путем писменог обавештења на које својим 
потписом дају пристанак приликом уписа. То oбавештење детаљно информише 
студенте о сврси прикупљања података и правима студента у вези са обрадом података 
о личности. Интерни документ Школе „Обавештење о правима лица и заштити права 
лица по Закону о заштити података о личности“ налази се и на сајту Школе. 

10.6. Процеси подршке 
10.6.1. Опште 
Ради омогућавања непрекидне и несметане реализације процеса образовања, као и 
других процеса у оквиру делатности Београдске политехнике, у Школи је 
успостављено и функционише више процеса чији основни циљ је обезбеђење 
неопходних услова и пружање потребних видова подршке реализацији свих процеса 
система менаџмента Школе. 

10.6.2. Правни и општи послови 
Правни и општи послови су група процеса која обухвата: 

− обезбеђивање примене важеће правне регулативе и усаглешености с њом, 
− студентски сервис, 
− административно-техничку подршку и канцеларијско пословање. 

Обезбеђивење примене важеће правне регулативе и усаглашености с њом је у 
надлежности секретаријата Школе и обухвата: 

− примену и праћење примене важеће законске и друге регулативе у пословању 
Школе, 

− обезбеђивање сталне усаглашености пословања Школе са важећом 
регулативом. 

− праћење промена важеће законске и друге регулативе,  
− информисање о променама регулативе и тумачење утицаја тих промена на 

пословање Школе. 
10.6.3. Студентски сервис 
Студентски сервис обухвата активности у спровођењу подршке основном процесу, 
високом образовању од уписа кандидата у Школу до дипломирања студента, а везане 
су за: 

− информисање студената; 
− вођење евиденције о студентима; 
− вођење јавних исправа; 
− подршка студентима у вези студентског стандарда. 

Носилац  процеса студентског сервиса је Студентска служба.  
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Делатност Студентске службе дефинисана је Статутом Школе, Правилником о 
организацији и систематизацији послова, процедуром ПП-ПР-001, Организација рада 
Студентске службе и инструкцијом ПП-ИН-001, Инструкције за рад Студентској 
служби.  
Управљање процесом студентског сервиса реализује се кроз активности планирања, 
праћења и преиспитивања које су дефинисане процедуром ПП-ПР-001, Организација 
рада Студентске службе и тачкама 5.5, 9.3 и 9.5 овог пословника.  

10.6.4. Техничка подршка 
Процес техничке подршке је скуп активности на подршци свим осталим процесима 
рада у Школи и обухвата: 

− Подршку настави; 
− Санитарно-хигијенско одржавање;  
− Одржавање сигурносних и противпожарних ресурса; 
− Текуће одржавање; 
− Инвестиционо одржавање; 
− Инвестиције и 
− Управљање отпадом. 

Активности техничке подршке су у организационом смислу лоциране у оквиру Службе 
техничке подршке као организационе јединице која се бави том делатношћу.  
Рад Службе техничке подршке је дефинисан Статутом, Правилником о организацији и 
систематизацији послова, Правилима заштите од пожара, Правилником о јавним 
набавкама, документима система менаџмента квалитетом (ПП-ПР-003, Одржавање,  
УР-ПР-002, Управљање отпадом, ПП-ПР-002, Организација рада информатичке 
подршке, ПП-УП-002, Извођење активности информатичке подршке и ПП-ИН-002, 
Објављивање информација на интернет страници Школе), и усклађен је са 
одговарајућом законском регулативом у предметним областима“. 
Сви елементи управљања процесом техничке подршке (планирање, преиспитивање, 
праћење) садржани су у претходно наведеним документима и тачкама 5.5, 9.2, 9.3 и 9.5 
овог Пословника. 

10.6.5. Библиотечко-информациона подршка 
Библиотечко-информациона делатност пружа подршку свим осталим процесима рада 
Школе. Организована је на начин који обезбеђује приступ и коришћење свих 
информација релевантних за рад учесника у наставном, научноистраживачком и 
другим процесима. Библиотечко-информациона делатност обухвата: 

− рад библиотеке Школе, 
− коришћење рачунарске мреже (Интернет и интранет) и 
− друге облике интерних и екстерних информационо-комуникационих активности. 

Активности библиотечко-информационе подршке су у организационом смислу 
лоциране у оквиру школске библиотеке као организационе јединице која се бави том 
делатношћу.  
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Рад библиотеке је дефинисан Статутом, Правилником о систематизацији и 
организацији послова, Правилником о раду Библиотеке и упутством ПП-УП-003, 
Набавка библиотечке грађе, а усклађен је са одговарајућом законском регулативом у 
предметној области:  

− Закон о библиотечко – информационој делатности 
− Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе 
− Правилник о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне 

спреме потребне за њихово обављање 
− Правилник о евиденцији библиотечке грађе 
− Правилник о надзору над стручним радом библиотеке 
− Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе 
− Упутство за обраду библиотечке грађе. 

Сви остали елементи управљања процесом библиотечко-информационе подршке 
(планирање, преиспитивање, праћење) садржани су у претходно наведеним 
документима и одредбама овог пословника датим у тачкама 5.5, 9.2, 9.3 и 9.5. 

10.6.6. Издавачка делатност 
Издавачка делатност је процес подршке који има за циљ да студентима обезбеди 
уџбенике и друга наставна средстава неопходне за реализацију наставе и процеса 
образовања у Школи. 
Организација и рад издавачке делатности у Школи дефинисан је Правилником о 
издавачкој делатности и Правилником о уџбеницима који су усклађени са 
одговарајућом законском регулативом у предметним областима. 
Сви остали елементи управљања процесом издавачке делатности (планирање, 
преиспитивање, праћење) садржани су у претходно наведеним документима и 
одредбама овог пословника датим у тачкама 5.5, 9.2, 9.3 и 9.5. 
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11. ВРЕДНОВАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ 
11.1. Праћење, мерење, анализа и вредновање 
11.1.1. Опште 
Београдска политехника заснива своју политику квалитета на успостављању система 
менаџмента квалитетом који има имплементиран принцип непрестаног побољшавања. 
Примена овог принципа подразумева перманентну анализу ефективности и 
ефикасности начина на који се делатност обавља као и резултата који се остварују. Као 
основа за предузимање мера побољшања и унапређења успостављени су процеси 
мерења перформанси чији резултати су услов за доношење одлука на бази чињеница. 

11.1.2. Задовољство корисника 
Усмереност на корисника је један од принципа успостављеног система менаџмента 
квалитетом у Београдској политехници. 
Школа је идентификовала своје кориснике (5.4) и успоставила и унапређује методе 
праћења, мерења и анализе задовољства својих корисника. Ова активност се спроводи 
према процедури МП-ПР-004, Студентско вредновање установе, МП-ПР-006, 
Поступање са приговорима и захтевима, МП-ПР-007, Вредновање стечених 
компетенција студената и УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља. 

11.1.3. Анализа и вредновање 
Београдска политехника, као високошколска установа, овим пословником дефинише 
своје опредељење ка примени научно заснованих метода и приступа у прикупљању, 
мерењу и анализи података. Ово опредељење имплементира се кроз примену 
уобичајених статистичких метода, као и специфичних метода и техника које се 
примењују у теорији менаџмента (SWOT, Brainstorming, дијаграм тока, дијаграм 
процеса, и сл.). 
Свуда где је то у складу са врстом података и сврхом анализе примењују се табеле 
фреквенција, хистограми, графички прикази у форми кружног поларног дијаграма и 
дијаграма са ступцима и сл. У обради података користе се стандардни информатички 
алати и програми за обраду и презентацију података. 
Праћење и мерење перформанси спроводи се на нивоу процеса и организационих 
јединица и дефинисано је одговарајућим пословним документима и документима QMS-
a. Одвија се плански и периодично, а резултати се дају у форми одговарајућих прегледа 
и извештаја. Списак одговарајућих извештаја и прегледа на нивоу процеса и 
организационих јединица дат је у Пословној агенди. 
Београдска политехника је успоставила систем праћења и мерења резултата образовног 
процеса са циљем добијања улазних чињеница за анализу и унапређење у погледу:  

− усаглашавања са законским и нормативним захтевима у области високог 
струковног образовања; 

− провере усаглашености са националним стандардима за акредитацију и 
обезбеђење квалитета у високом образовању; 

− преиспитивања остварених резултата у односу на политику и циљеве квалитета;  
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− обезбеђење основе за доношење управљачких одлука о мерама за побољшавање 
и унапређење.  

Успостављени систем праћења и мерења праћења и мерења резултата образовног 
процеса дефинисан је документима система менаџмента квалитетом: 

− ВО-УП-006, Праћење напредовања студената 
− ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената 
− ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита 

Резултати праћења и мерења се систематски бележе и чувају у складу са Правилником 
о пословној документацији и у складу са документима QMS-a. 

11.2. Интерна провера 
Интерне провере у Школи се спроводе као систематичан, независан и документован 
процес за објективно вредновање степена до којег је систем менаџмента квалитетом 
усаглашен са постављеним циљевима квалитета и захтевима стандарда SRPS ISO 
9001:2015. Спровођењем интерних провера у планираним интервалима Школа утврђује 
да ли је систем менаџмента квалитетом ефективно примењен и одржаван. 
Одговарајућом процедуром, МП-ПР-001, Интерне провере, која је израђена у складу са 
SRPS ISO 19011:2011, дефинисане су активности, одговорности и управљање 
документима у процесу интерних провера система менаџмента квалитетом у 
Београдској политехници. Процедуром су обухваћени сви аспекти провере од 
програмирања интерних провера; покретања ванредне интерне провере; иницирања 
интерне провере; прегледа документације; припрема за проверу на лицу места; 
организације и реализације уводног састанка; провере на лицу места; завршног 
састанак; израде извештаја о провери; усвајања извештаја о интерној провери; 
дистрибуције извештаја о интерној провери; провере реализације корективних и 
превентивних мера; побољшавања програма интерних провера до архивирања 
докумената. 

11.3. Преиспитивање од стране руководства 
11.3.1. Опште  
Београдска политехника је у оквиру своје политике менаџмента установом и система 
менаџмента квалитетом успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања 
своје делатности као основу за имплементацију принципа непрекидног унапређења. 
Преиспитивање је заступљено на више нивоа: на нивоу процеса, организационих 
јединица, на нивоу QMS-а и на нивоу Школе. Преиспитивање се спроводи у склопу 
периодичног извештавања у које је уграђен и аспект преиспитивања.  
Преиспитивање на нивоу процеса и организационих јединица је дефинисано 
одговарајућим процедурама и упутствима, а садржано је у поступку усвајања 
одговарајућих планова и извештаја. Преглед везе активности планирања и извештавања 
дат је у Пословној агенди. 
Преиспитивање ефективности и ефикасности система менаџмента квалитетом је 
периодична и планска активност која је дефинисана процедуром БП-ПР-004, 
Преиспитивање система менаџмента квалитетом. 



 
ПОСЛОВНИК СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА 

Ознака: 
БП-ПО-002 

 

Издање Датум Копија Страна 
I 06.09.2018. године  Страна 49 од 53 

Забрањено неовлашћено умножавање! 

Преиспитивање од стране руководства, као приступ у управљању установом, 
успостављен је у Београдској политехници кроз активност која превазилази саму 
верификацију система менаџмента квалитетом и проширена је на целу организацију. 
Кроз поступке пословног планирања (процедура БП-ПР-003, Пословно планирање) и 
самовредновања (процедура МП-ПР-005, Самовредновање) уграђен је приступ 
преиспитивања установе како са аспекта екстерног окружења тако и са аспекта оцене 
сопствених перформанси.  

11.3.2. Улазни елементи за преиспитивање од стране руководства 
Доследно примењујући усвојени принцип у менаџменту установом и систему 
менаџмента квалитетом о одлучивању на бази релевантних чињеница процес 
преиспитивања се заснива на документованим исходима активности и процеса у 
Школи. 
Као улазни елементи преиспитивања користе се документа пословног система, система 
менаџмента квалитетом као и екстерна документа. Преглед улазних елемената из скупа 
пословних докумената и докумената QMS-а дат је у Пословној агенди. 

11.3.3. Излазне елементи за преиспитивање 
Као резултат преиспитивања руководство Школе предузима активности ради 
унапређења система менаџмента квалитетом и његових процеса. Излазни елементи 
преиспитивања су мере и одлуке које се доносе у складу са процедуром БП-ПР-004, 
Преиспитивање система менаџмента квалитетом. Праћење спровођења мера се врши, 
на основу Оперативне агенде, а кроз редовно извештавање на Савету за квалитет од 
стране задужених руководилаца сектора, одсека и служби. 

12. ПОБОЉШАВАЊА 
12.1. Опште 
Руководство Београдске политехнике примењује мере које су неопходне за испуњавање 
захтева корисника и осталих заинтересованих страна и повећавање њиховог 
задовољства. Наведено се спроводи кроз: 

• побољшавање услуга високог струковног образовања, како би се испуњавали 
захтеви, као и да би се бавило будућим потребама и очекивањима;  

• кориговање, спречавање и смањење нежељених ефеката;  

• побољшавање перформанси и ефективности свеукупног система менаџмента 
Школом. 

12.2. Неусаглашеност и корективна мера 
12.2.1. Управљање неусаглашеностима 
Школа управља неусаглашеностима применом процедуре МП-ПР-003, Управљање 
неусаглашеностима. Ова процедура обезбеђује да услуга коју пружа, а која није 
усаглашена са постављеним захтевима, буде идентификована и да се њоме управља 
како би се смањио или потпуно отклонио утицај неусаглашености на квалитет услуга и 
тиме испунила очекивања и потребе свих корисника и других заинтересованих страна.  
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Процедуром су обухваћени сви аспекти управљања неусаглашеностима, што обухвата: 
мере за спречавање појаве неусаглашености; идентификацију и пријављивање 
неусаглашености; евидентирање неусаглашености; разматрање налаза о 
неусаглашености; спровођење исправке; спречавање пружања неусаглашене услуге; 
разматрање и верификацију предузетих мера; извештавање о неусаглашеностима; 
разматрање извештаја о неусаглашеностима и чување документације. 

12.2.2. Корективне мере 
Школа спроводи корективне, које одговарају последицама насталих неусаглашености, у 
складу са процедуром МП-ПР-002, Корективне мере. 
Процедуром МП-ПР-002, Корективне мере прописане су активности које се 
предузимају при преиспитивању утврђених неусаглашености у било којој фази процеса 
у Београдској политехници, са циљем да се открију и отклоне узроци утврђених 
неусаглашености и спречи њихово понављање. 
Процедуром МП-ПР-002, Корективне мере су обухваћене све активности на 
спровођењу корективних мера од покретања корективних мера; евиденције 
корективних мера; утврђивања узрока неусаглашености; вредновања потреба за мерама 
и дефинисања мера; спровођења мера; верификације спроведених мера; провере 
ефективности спроведених мера; извештавања о корективним мерама до чувања 
документације. 

12.3. Стално побољшавање 
Опредељеност Београдске политехнике ка сталним побољшавањима је исказана у 
највишим документима система менаџмента квалитетом: Мисији и Визији и Изјави о 
политици и циљевима квалитета.  
У систему менаџмента квалитетом Београдске политехнике уграђен је принцип сталних 
побољшавања кроз два начелна приступа.  
Први приступ је везан за активности планирања у којима се планови, чијем доношењу 
претходи процес преиспитивања на бази резултата праћења и мерења перформанси, 
третирају као мере за побољшавање и отклањање недостатака. Овај приступ је 
имплементиран на нивоу Школе, организационих целина и процеса, а дефинисан је у 
Пословној агенди. 
Други приступ је у вези са процесом преиспитивања, који се спроводи на бази 
резултата праћења, мерења и извештавања, и чији саставни део чине мере за 
побољшавање и отклањање недостатака. Активности праћења, мерења и извештавања, 
планирају се и спроводе у складу са усвојеном Пословном агендом. Руководилац 
службе квалитета води евиденцију мера за побољшавање (на обрасцу МП-ОБ-016). 
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13. ПРИЛОГ 1 
 

Списак докумената по процесима 

Група процеса Процес  
Ознака 

документа 
Назив документа 

МЕНАЏМЕНТ 

Пословно 
планирање 1.  БП-ПР-003 Пословно планирање  

Преиспитивање 
квалитета 2.  БП-ПР-004 Преиспитивање система менаџмента 

квалитетом 

Управљање 
документима  

СМК-а 

3.  БП-ПР-001 Управљање документованим 
информацијама система менаџмента 

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

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

УПРАВЉАЊЕ 
РЕСУРСИМА 

Кадрови 

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

7.  УР-ПР-003 Управљање кадровима 

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

9.  УР-УП-002 Увођење у посао новозапослених у 
Сектору за правне и опште послове 

Радна средина 10.  УР-ИН-001 Инструкције за рад Службе за 
безбедност и здравље на раду 

ПРИЈЕМ  

СТУДЕНАТА 

Маркетинг 11.  УС-ПР-002 Промотивно – маркетиншке активности 

Упис студената 

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

13.  УС-УП-001 Пријављивање кандидата 

14.  УС-УП-002 Спровођење уписа студената 

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

16.  УС-ИН-002 Признавање испита 

ОСНОВНИ 
ПРОЦЕСИ – 
ВИСОКО 
СТРУКОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Управљање 
програмима 

17.  ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма 

18.  ВО-ПР-008 Развој студијских програма 

19.  ВО-ПР-011 Одређивање бодовне вредности 
предмета 
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Група процеса Процес  
Ознака 

документа 
Назив документа 

20.  ВО-ИН-002 
Израда информатора о студијском 
програму и књиге планова извођења 
наставе 

21.  ВО-ИН-003 Додељивање шифре предмету 

Реализација наставе 

22.  ВО-ИН-006 Припрема за почетак наредне школске 
године 

23.  ВО-ПР-001 Извођење наставе  

24.  ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената 

25.  ВО-ПР-003 Извођење праксе на основним студијама 

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

27.  ВО-ПР-014 Поступак избора наставних база у 
привреди 

28.  ВО-ПР-005 Извођење практичне наставе 

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

30.  ВО-УП-002 Израда Наставног календара 

31.  ВО-УП-003 Организација и спровођење испита 

32.  ВО-УП-006 Праћење напредовања студената 

ПРОЦЕСИ 
ПОДРШКЕ 

Студентски сервис 
33.  ПП-ПР-001 Организација рада Студентске службе 

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

Техничка подршка 

35.  ПП-ПР-002 Организација рада информатичке 
подршке 

36.  ПП-ПР-003 Одржавање 

37.  ПП-УП-002 Извођење активности информатичке 
подршке 

38.  ПП-УП-003 Набавка библиотечке грађе 

39.  ПП-ИН-002 Објављивање информација на интернет 
страни Школе 

40.  УР-ПР-002 Управљање отпадом 

МЕРЕЊЕ, Интерне провере 41.  МП-ПР-001 Интерне провере 
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