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Београд 



Број : 01-284/35-8 

Датум : 08.04.2011. 
 

 

На основу члана 127. Закона о високом образовању („Службени гласник“ РС бр. 

76/05) и члана 197. Статута Високе туристичке школе струковних студија у Београду, 

Наставно веће, на седници одржаној дана 08.04.2011. године, донело је следећи 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о усклађивању стечених академских и стручних назива 

 

Предмет правилника 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником Високе туристичка школе струковних студија у Београду (у 

даљем тексту: Школа), уређује се начин и поступак усклађивања стечених академских и 

стручних назива (у даљем тексту: назив) које су лица стекла према прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник“  бр. 76/05) 

на Вишој туристичкој школи као правном претходнику Високе туристичке школе 

струковних студија у Београду. 

 

Покретање поступка 

 

Члан 2. 

 

(1) Поступак усклађивања стечених академских и стручних назива која су лица 

стекла према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

(у даљем тексту: поступак усклађивања) води се на захтев странке. 

 

 (2) У писаном захтеву Школи, странка наводи: 

 

1. Назив и седиште високошколске установе која је издала јавну исправу,  

2. Назив јавне исправе, 

3. Документацију коју прилаже, 

4. Контакт адресу и број телефона. 

 

Документација која се прилаже 

 

Члан 3. 

 

Уз захтев за усклађивање назива, странка прилаже: 

 

1. Оригиналну јавну исправу, односно диплому (уверење), 

2. Оверене фотокопије дипломе (уверење) у три примерка, 

3. Потврду о извршеној уплати накнаде за трошкове усклађивања назива, 

4. Извод из матичне књиге рођених 



5. Уверење о положеним испитима, 

6. Решење надлежног органа или фотокопија венчаног листа (за лица која су 

променила име и/или презиме), 

7. Фотокопија личне карте. 

 

Поступак усклађивања стечених назива 

 

Члан 4. 

 

(1) Након пријема захтева за усклађивање назива, исти се прослеђује комисији 

Школе на даљи поступак. 

(2) Директор, као овлашћени орган Школе именује Комисију (у даљем тексту: 

Комисија), која се бира из реда наставника Школе. 

(3) Усклађивање стечених назива врши Наставно веће, као стручни орган Школе, на 

предлог Комисије. 

 

Рад комисије 

 

Члан 5. 

 

 Комисија приликом разматрања захтева за усклађивање назива узима у обзир:  

 

1. Критеријуме за усклађивање стечених назива које је прописала Конференција 

директора Виших школа. 

2. Друге чињенице од значаја за усклађивање назива. 

 

Вредновање студијских програма 

 

Члан 6. 

 

(1) Основна претпоставка за усклађивање назива је да је лице завршило вишу 

школу у најмање трогодишњем трајању и да су испуњени остали Критеријуми које је 

прописивала Конференција директора Виших школа. 

 

(2) Захтев могу поднети само лица која су завршила Вишу туристичку школу у 

Београду као Школа која је правни претходник Високе туристичке школе струковних 

студија у Београду. 

 

(3) Уколико захтев поднесе лице које је завршило Вишу туристичку школу у 

Београду као Школе која је правни претходник Високе туристичке школе струковних 

студија у Београду у двогодишњем трајању и не испуњава Критеријуме које је прописала 

Конференција директора Виших школа, односно Конференција академија струковних 

студија, па се не може донети позитивна одлука, Висока туристичка школа струковних 

студија може утврдити додатне садржаје које лице мора савладати за стицање услова за  

признавање новог назива при чему ти услови, узети заједно са утврђеним оптерећењем 

током основних студија морају по обиму и садржају задовољавати минималне захтеве о 

укупном раду лица за завршетак основних струковних студија и морају у свему бити у 

складу са Критеријумима које је прописала Конференција директора Виших школа. 



  (4) Ако лице не прихвати обавезу да испуни додатне садржаје Комисија предлаже 

Наставном већу да се захтев одбије. 

 

Извештај комисије 

 

Члан 7. 

 

(1) Извештај комисије садржи: 

 

1. Датум доношења одлуке о именовању и састав комисије, 

2. Личне податке странке, 

3. Анализу испуњености услова за усклађивање раније стеченог назива према 

критеријумима које је донела Конференција директора Високих школа односно 

Конференција академија струковних студија па у складу са тим: 

 

а) предлог одлуке о усклађивању раније стеченог назива са називом из члана 95. 

став 2., 8. и 9. Закона о високом образовању у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

б) предлог закључка којим обавезује странку да испуни додатне садржаје уз тачно 

навођење истих, 

в) предлог одлуке о одбијању захтева странке за утврђивање да раније стечени 

назив одговара називу из чллана 95. став 2., 8. и 9. Закона о високом образовању, 

 

 (2) Комисија подноси писани извештај Наставном већу Школе о могућности 

усклађивања раније стеченог назива и предлог за одлучивање по захтеву странке, по 

правилу, у року од 30 дана до дана подношења захтева. 

 

(3) Изештај из става 2. овог члана потписују сви чланови комисије. Члан комисије 

који се не слаже са већинским предлогом чланова, дужан је писмено да образложи свој 

став. 

 

Одлучивање о захтеву странке 

 

Члан 8. 

 

(1) Одлуку о усклађивања раније стеченог назива доноси Наставно веће Школе, по 

правилу, у року од 30 дана до дана пријема извештаја Комисије. 

 

(2) На основу одлуке из става 1. овог члана директор, као овлашћени орган Школе, 

доноси решење: 

 

а) О усклађивању раније стеченог назива према прописима који су важили пре 

доношења Закона о високом образовању са називом из члана 95. став 2., 8. и 9. Закона о 

високом образовању у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

б) О додатним обавезама које лице треба да испуни да би му се признало право на 

усклађивање раније стеченог назива са називом из члана 95. став 2.,8. и 9. Закона о 

високом образовању у тачно навођење обавеза, или  

в) О одбијању захтева странке за усклађивање раније стеченог назива са називом из 

члана 95. стаав 2., 8. и 9. Закона о високом образовању.  

(2) Решење из става 2. овог члана, коначно је у управном поступку. 



Замена дипломе 

 

Члан 9. 

 

 Лицу коме је позитивно решен захтев за усклађивање раније стеченог назива издаје 

се нова диплома, уз обавезу да стару диплому огласи неважећом. У дипломи се наводи 

нови назив у складу са чланом 95. став 2., 8. и 9. Закона о високом образовању у обиму од 

180 ЕСПБ бодова сагласно Правилнику о листи стручних, академских и научних назива 

који је у смислу члана 11. став 1. тачка 14. Закона о високом образовању донео 

Национални савет за високо образовање („Службени гласник“ РС број 30/2007.). 

 

Евиденција 

 

Члан 10. 

 

 Школа води евиденцију о захтевима за усклађивање раније стечених назива. 

Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 11. 

 

 Измене и допуне овог Правилника могу се вршити на начин и по поступку 

прописаним за његово доношење. 

 Саставни део овог Правилника су Критеријуми за усклађивање назива стечених 

према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању а које 

је донела Конференција директора виших школа Србије дана 29.10.2007. године. 

 

 

Члан 12. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу и примењиваће се од дана доношења, и биће 

објављен на огласној табли школе. 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА 

 

 

                 Проф. др Милан Скакун  

 


