
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

БЕОГРАД 

Београд, ул. Старине Новака  бр. 24 

Број: 920 

Датум: 14.07.2021. године 

На основу члана 63. став 1. тачка 1) Закона о високом образовању (Сл. гласник 

Републике Србије, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон и 11/21- 

аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон о високом образовању) и члана 65. 

Статута Академија техничко - уметничких струковних студија Београд (бр. 7-1/2019 од 

17.12.2019. године, Измена и допуна 2/11-11 од 27.02.2020. године, Измена и допуна 

2/17-3 од 17.09.2020. године, Измена и допуна 197-8/2 од 14.04.2021. године - у даљем 

тексту: Статут Академије), Савет Академије техничко - уметничких струковних 

студија Београд, на седници одржаној 14.07.2021. године доноси 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО - УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 

Члан 1. 

У члану 25. став 2. тачка 9) мења се и гласи: 

„дефинисања Кодекса о академском интегритету, као и правила понашања у 

Академији.“ 

Члан 2. 

У члану 49. став 3. мења се и гласи: 

„Председник Академије именује руководиоце Одсека из реда наставника 

Академије, на предлог Већа Одсека.“ 

У члану 49. додаје се нови став 5. који гласи: 

„У случају да из било ког разлога није именован руководилац Одсека или место 

руководиоца Одсека остане упражњено, председник Академије именује вршиоца 

дужности руководиоца Одсека, из реда наставника са тог Одсека, на период до годину 

дана.“ 

Досадашњи ставови 5, 6. и 7. постају ставови 6, 7. и 8. 

У члану 49. мења се став 6. (досадашњи став 5.) и гласи: 

„Руководиоца студијског програма именује председник Академије на предлог 

руководиоца Одсека којем припада тај студијски програм, из реда наставника са тог 

Одсека.“ 



Члан 3. 

У члану 53. ставу 8. реч „Општим“ замењује се речју „општим“. 

 

 

Члан 4. 

У члану 57. став 1. мења се и гласи: 

 

„Савет доноси одлуку о расписивању редовних избора за чланове Савета 

најкасније 3 (три) месеца пре истека мандата актуелног сазива Савета.“ 

 

Члан 5. 

У члану 61. став 1. мења се и гласи: 

 

„Прву седницу новог сазива Савета, до избора новог председника Савета, 

припрема, сазива и води председник актуелног сазива Савета, односно досадашњег 

органа управљања.“ 

 

У члану 61. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

„Изузетно од става 1. овог члана, у случају да прва седница новог сазива Савета 

не буде заказана у складу са ставом 1. овог члана у року од 15 (петнаест) дана од дана 

истека мандата чланова актуелног сазива Савета, прва седница новог сазива Савета 

заказује се и одржава на основу писаног предлога већине од укупног броја чланова 

новог сазива Савета.“ 

 

У члану 61. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„У случају из става 2. овог члана, до избора новог председника Савета, првом 

седницом новог сазива Савета председава члан Савета из реда запослених кога одреди 

већина чланова новог сазива Савета.“ 

  

Досадашњи ст. 2, 3 и 4 постају ст. 4, 5 и 6. 

 

У члану 61. додаје се нови став 7. који гласи: 

 

„Заменик председник Савета бира се из реда чланова Савета који су 

представници Академије, на начин и по поступку прописаном за избор председника 

Савета.“ 

 

Члан 6. 

У члану 62. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

 

„У случају да заменик председника Савета у одсуству председника Савета из 

било ког разлога није у могућности да сазове и руководи седницом, седница Савета 

заказује се и одржава на основу писаног предлога више од половине укупног броја 

чланова Савета.“ 

 



„У случају из става 3. овог члана седницом Савета председава члан Савета из 

реда запослених кога одреди већина чланова Савета.“ 

    

  Досадашњи ставови 3, 4, 5, 6. и 7. постају ставови 5, 6, 7, 8. и 9. 

 

Члан 7. 

У члану 67. став 1. тачка 2), алинеја 1. мења се и гласи: 

 

„на лични захтев, односно подношењем оставке;“ 

 

У члану 67. став 1. тачка 2), алинеја 3. мења се и гласи:  

 

„стицањем услова за престанак радног односа, престанком статуса студента за 

чланове Савета из реда представника студената, односно престанком својства које је 

било основ за именовање, односно избор члана Савета;“ 

 

У члану 67. став 1. тачка 2), додаје се алинеја 5. која гласи: 

 

„у случају смрти.“ 

 

У члану 67. став 2. мења се и гласи: 

 

„Престанак чланства члана Савета, у случајевима из става 1. тачка 2) алинеје 1, 

2, 3. и 5. овог члана, Савет констатује без гласања, на седници на којој је утврђено 

наступање разлога из става 1. тачка 2) алинеје 1, 2, 3. и 5. овог члана. Престанак 

чланства члана Савета у случајевима из става 1. тачка 2) алинеје 1, 2 и 3. овог члана, 

наступа моментом констатовања наступања разлога из става 1. тачка 2) алинеје 1, 2. и 

3. овог члана од стране Савета. Престанак чланства члана Савета у случају из става 1. 

тачка 2) алинеја 5. овог члана наступа даном смрти члана Савета.“ 

 

У члану 67. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„Уколико из било ког разлога дође до престанка чланства члану Савета 

изабраног из реда представника Академије пре истека мандата тог члана Савета, 

упражњено место у Савету мора се попунити у року који не може бити дужи од 30 

(тридесет) дана од дана престанка чланства члана Савета изабраног из реда 

представника Академије. 

 

У члану 67. додаје се нови став 4. који гласи: 

 

„Попуњавање упражњеног места у Савету из става 3. овог члана врши се 

спровођењем поступка допунских избора за члана Савета из реда представника 

Академије.“  

 

У члану 67. додаје се нови став 5. који гласи: 

 



„Поступак спровођења допунских избора из става 4. овог члана без одлагања 

покреће Руководилац Одсека на коме треба да се спроведу допунски избори, 

сазивањем заједничког састанка наставног и ненаставног особља Одсека и именовањем 

комисије од три члана која спроводи поступак допунских избора.“ 

 

 

У члану 67. додаје се нови став 6. који гласи: 

 

„Поступак спровођења допунских избора из става 4. овог члана врши се 

сходном применом одредби члана 57. ставови 2. - 5. и члана 58. овог Статута.“ 

 

 У члану 67. додаје се нови став 7. који гласи: 

 

„Уколико из било ког разлога дође до престанка чланства члану Савета 

изабраног из реда представника студената пре истека мандата тог члана Савета, 

упражњено место у Савету мора се попунити у року који не може бити дужи од 30 

(тридесет) дана од дана престанка чланства члана Савета изабраног из реда 

представника студената. 

 

У члану 67. додаје се нови став 8. који гласи: 

 

„Попуњавање упражњеног места у Савету из става 7. овог члана врши се 

спровођењем поступка допунских избора за члана Савета из реда представника 

студената.“  

 

У члану 67. додаје се нови став 9. који гласи: 

 

„Поступак спровођења допунских избора из става 8. овог члана без одлагања 

покреће Студентски парламент.“ 

 

У члану 67. додаје се нови став 10. који гласи: 

 

„Поступак спровођења допунских избора из става 8. овог члана врши се 

сходном применом одредби члана 60. овог Статута.“ 

 

Члан 8. 

У члану 69. додаје се нови став 8. који гласи: 

 

„Председник Савета је овлашћен да потписује акте којима се одлучује о 

појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа лица које је 

изабрано на функцију председника Академије, у својству запосленог на Академији.“ 

 

Члан 9. 

У члану 70. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

 

„да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 



примања мита у обављању послова у високошколској установи, односно да није 

правноснажном пресудом осуђен на казну затвора за друго кривично дело, те да није 

прекршио Кодекс о академском интегритету;“ 

 

Члан 10. 

У члану 85. став 2. мења се и гласи: 

 

„Веће Академије чине:  

 председник Академије - по функцији,  

 помоћници председника Академије - по функцији,  

 руководиоци Одсека - по функцији, и  

 по 3 (три) члана Већа Академије који су представници сваког од Наставно-

стручних већа Одсека у саставу Академије. Наставно-стручно веће Одсека 

именује своје представнике у Већу Академије из реда наставника у звању 

професора струковних студија који су распоређени на том Одсеку. Наставно-

стручно веће Одсека одлуку о именовању својих представника у Већу 

Академије доноси већином гласова укупног броја чланова Наставно-стручног 

веће Одсека.“ 

 

У члану 85. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„Мандат члана Већа Академије траје три године. Чланство у Већу Академије  пре 

истека мандата може престати: 

1) на лични захтев - подношењем оставке; 

2) у случају опозива члана Већа Академије од стране Наставно-стручног већа 

Одсека који га је изабрао;  

3) стицањем услова за престанак радног односа, односно престанком својства које је 

било основ за именовање, односно избор за члана Већа Академије; 

4) у случају смрти; 

5) разрешењем због невршења дужности и кршења обавеза члана Већа Академије.  

 

У члану 85. додаје се нови став 4. који гласи: 

 

„Престанак чланства у Већу Академије, у случајевима из става 3. тач. 1–3. овог 

члана, Веће Академије констатује без гласања, на седници на којој је утврђено 

наступање разлога из става 3. тач. 1–3. овог члана. Престанак чланства у Већу 

Академије у случајевима из става 3. тач. 1–3. овог члана, наступа моментом 

констатовања наступања разлога из става 3. тач. 1–3. овог члана од стране Већа 

Академије. Престанак чланства у Већу Академије у случају из става 3. тачка 4) овог 

члана наступа даном смрти члана Већа Академије.“ 

 

У члану 85. додаје се нови став 5. који гласи: 

 

„Веће Академије разрешава члана Већа Академије због невршења дужности и 

кршења обавеза члана Већа Академије уколико неоправдано не присуствује седницама 

или не учествује у раду Већа Академије дуже од три месеца, уколико се не придржава 

прописаног реда на седницама Већа Академије или уколико спречава односно 



онемогућава рад Већа Академије. Одлука о разрешењу члана Већа Академије доноси 

се већином гласова укупног броја чланова Већа Академије.“ 

 

У члану 85. додаје се нови став 6. који гласи: 

„Уколико из било ког разлога дође до престанка чланства представника 

Наставно-стручног већа Одсека у Већу Академије, Наставно-стручно веће Одсека 

дужно је да упражњено место попуни именовањем новог представника у Већу 

Академије, у року који не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана престанка 

чланства представника Наставно-стручног већа тог Одсека у Већу Академије.“ 

 

Досадашњи ставови 3, 4, 5, 6. и 7. постају ставови 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

 

Члан 11. 

У члану 87. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

 

„доноси Кодекс о академском интегритету;“ 

 

Члан 12. 

У члану 86. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„У случају спречености председника Академије да сазове седницу и руководи 

радом Већа Академије, седницу Већа Академије може сазвати и њоме руководити 

помоћник председника Академије за наставу, или лице које председник Академије за 

то овласти посебним актом.“ 

 

     Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 13. 

Наднаслов „Етички одбор“ изнад члана 90. мења се и гласи „Етичка комисија“ 

 

Члан 14. 

Члан 90. мења се и гласи: 

 

„Академија образује Етичку комисију, као стручно и саветодавно тело.  

Етичка комисија има 7 (седам) чланова:  

1) 5 (пет) чланова из редова наставника Академије по принципу равномерне 

заступљености Одсека, 

2) 1 (једног) члана из редова стручних служби Академије, и 

3) 1 (једног) члана из реда студената. 

Чланове Етичке комисије из става 2. тач. 1) и 2) именује Наставно-стручно веће 

Академије, на предлог председника Академије. 

Чланове Етичке комисије из става 2. тач. 3) именује Студентски парламент.  

Мандат чланова Етичке комисије траје 3 (три) школске године, осим члану из 

реда студената чији мандат траје 2 (две) школске године.  

Етичка комисија има председника који се бира јавним гласањем из реда чланова 

Етичке комисије, већином гласова чланова од укупног броја чланова Етичке комисије. 



Прву седницу на којој се врши верификација мандата и конституисање Етичке 

комисије заказује председник Академије.  

Етичка комисија, на предлог председника Етичке комисије, из реда чланова 

Етичке комисије бира секретара Етичке комисије.  

Надлежност Етичке комисије заснива се на конципирању правила, обима и 

садржаја етичких принципа повезаних са радом Академије:  

1) разматра сва етичка питања која се односе на научно-истраживачки рад и

наставни рад наставника, сарадника и студената Академије;

2) анализира етичност у практичном раду наставника, сарадника и студената

Академије;

3) има право да да примедбе на квалификованост и компетентност наставника или

студената и анализира евентуалне ризике који могу настати у фази стручног и

научног рада;

4) стара се да се у сваком научном и стручном истраживању осигура поштовање

људских права, а нарочито права на људско достојанство;

5) стара се о етичности у свим истраживањима студената и њихових ментора у

изради завршних, специјалистичких и мастер радова;

6) у случају потребе ангажује експерте из појединих области и друге послове који

могу бити предмет етичког разматрања.

Етичка комисија ради на седницама, којима председава председник Етичке

комисије. 

Етичка комисија може, ако то захтевају интереси чувања службене или личне 

тајне, односно интереси и разлози морала, искључити јавност у раду седнице. 

Етичка комисија доноси Пословник о свом раду. “ 

Члан 15. 

У члану 91. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Веће Одсека може образовати сталне и повремене комисије, одговарајуће одборе и 

друга помоћна радна тела, у циљу разматрања појединих питања, ради давања 

мишљења, предлога и припреме материјала по питањима из делокруга рада Већа 

Одсека.“ 

Члан 16. 

Члан 92. став 1. тачка 12) мења се и гласи: 

„предлаже чланове стручне комисије на захтев Етичке комисије, а коју именује 

Веће Академије;“ 

Члан 17. 

Наднаслов „Кодекс професионалне етике и академског интегритета“ изнад 

члана 111. мења се и гласи: „Кодекс о академском интегритету“. 

Члан 18. 

Члан 219. мења се и гласи: 

„Општа акта Академије су: 

1) Статут;



2) Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника; 

3) Пословник о раду Савета; 

4) Правилник о савету послодаваца; 

5) Пословник о раду Наставно-стручног већа; 

6) Правилник о организацији и систематизацији послова; 

7) Правилник о условима и поступку за избор и ангажовање демонстратора; 

8) Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности; 

9) Правилник о Студентском парламенту; 

10) Правилник о раду; 

11) Правилник о условима и поступку за упис студената; 

12) Правилник о дуалном моделу студија; 

13) Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела 

студија; 

14) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената; 

15) Кодекс о академском интегритету; 

16) Правилник о обезбеђењу квалитета;  

17) Правилник о самовредновању;  

18) Правилник о усвајању студијских програма;  

19) Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког 

рада наставника;  

20) Правилник о студијама;  

21) Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту;  

22) Правилник о раду центара;  

23) Пословник о раду Већа Одсека;  

24) Пословник о раду катедри;  

25) други правилници, у складу са потребама; 

26) други пословници, у складу са потребама; 

27) одлуке са општим дејством и друга општа акта, у складу са законом и 

овим Статутом.“ 

 

Члан 19. 

У члану 220. став 2. мења се и гласи: 

 

„Пре утврђивања предлога за измену и допуну овог Статута од стране Већа 

Академије, иницијатива за измену и допуну овог Статута се, по правилу, доставља на 

давање мишљења Колегијуму Академије, на који се обавезно позива председник 

Савета.“ 

 

У члану 220. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„Општа акта из члана 219. став 1. тач. 1), 3), 4), 14), 16), 17), 19) и 22) овог 

Статута доноси Савет. 

 

У члану 220. додаје се нови став 4. који гласи: 

 

„Општа акта из члана 219. тач. 2), 5), 7), 8), 11), 12), 13), 15), 18), 20), 21) и 24) 

овог Статута доноси Веће Академије.“ 

 

У члану 220. додаје се нови став 5. који гласи: 




