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На основу Закона о високом образовању Републике Србије (Сл.Гласник РС бр.88/17,  27/18 -др.закон,  
73/18/ )  на предлог Наставног већа Високе бродарске школе академских студија од 27.11.2018. год. Савет 
Високе бродарске школе академских студија  донео је: 
 

 
 
С Т А Т У Т 

 
 
1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Статутом уређује се организација, начин рада, управљање и руковођење, основе 
финансирања као и друга питања од значаја за рад Високе бродарске школе академских студија, (у даљем 
тексту ВБШАС).  
  Сви термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања и 
звања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се 
односе. 
 
Статус ВБШАС 
 

Члан 2. 
ВБШАС је самостална високошколска установа која остварује основне и мастер академске 

студије, односно обавља образовну делатност у области високог академског образовања којом се 
остварују права грађана у складу са Уставом Републике Србије, Законом о високом образовању и овим 
Статутом. 
 

Члан 3. 
ВБШАС обавља образовну делатност у техничко технолошком и друштвено хуманистичком пољу 

реализовањем  одговарајућих  студијских  програма за стицање високог академског  образовања, у 
законом прописаном трајању.  

ВБШАС у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота, 
ван оквира студијских програма за које је добила  дозволу за рад. 

ВБШАС може организовати и програме за иновацију знања и стручног образовања и 
усавршавања, обављати научни рад (основна, примењена и развојна истраживања) и вршити друге 
послове одређене законом и овим Статутом. 
 

Члан 4. 
У остваривању делатности образовања, ВБШАС је носилац права, обавеза и одговорности, у 

складу са законом и овим Статутом. 
 

Члан 5. 
ВБШАС је поверено вршење јавних овлашћења у вези са обављањем своје основне делатности, у 

складу са Законом, циљевима и принципима високог образовања: 
1) преношење научних и стручних знања и вештина;  
2) развој науке;  
3) обезбеђивање научног подмлатка;  
4) образовaње популације која влада инжењерским и функционалним знањима;  
5) обезбеђивање једнаких услова за стицање високог образовања и образовања  
     током читавог живота;  
6) битно повећање броја становника са високим образовањем;  
7) унапређење међународне отворености система високог образовања. 
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Члан 6. 
ВБШАС послује средствима у приватној својини. 

 
Назив, седиште и оснивачи ВБШАС 
 

Члан 7. 
Оснивач ВБШАС је физичко лице: Вукашин Б. Лале, ул. Алексиначких рудара, бр 12 из Београда, 
Назив ВБШАС је: Висока бродарска школа академских студија. 
Скраћено: ВБШАС 
Седиште ВБШАС је у Београду, Булевар војводе Мишића 37. 

 
Члан 8. 

ВБШАС је правно лице и у правном промету са другим лицима иступа самостално и за своје 
обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 

Члан 9. 
ВБШАС је основана и уписана у судски регистар код Привредног суда у Београду решењем  број    

1 Фи 296/2017 ,  од  23.05.2017.  године,  регистрарски уложак бр. 5-1771- 00, података садржаних у 

прилозима 1,2,3,4 који су саставни део решења.  

 
Аутономија ВБШАС 
 

Члан 10. 
ВБШАС има: 

− слободу научноистраживачког рада и стваралаштва, укључујући слободу објављивања и јавног 
представљања научних резултата уз поштовање интелектуалне својине;  

− слободу избора метода интерпретације наставних садржаја. 
  

Члан 11. 
ВБШАС је аутономна у обављању своје делатности. Аутономија ВБШАС, у складу са Законом о 

високом образовање ( у даљем тексту Закон), подразумева: 

− право на утврђивање студијских програма;  

− право на утврђивање правила студирања и услова уписа студената;  

− право на уређење унутрашње организације;  

− право на доношење Статута и избор органа управљања и других органа у складу са Законом;  

− право на избор наставника и сарадника;  

− право на издавање јавних исправа;  

− право на располагање финансијским средствима у складу са Законом и сагласношћу оснивача;  

− право на коришћење имовине у складу са Законом и сагласношћу оснивача;  

− право на одлучивање о прихватању пројеката о међународној сарадњи.  
 Права из става 1. овог члана остварују се уз поштовање људских права и грађанских слобода и 
отворености према јавности и грађанима. 

Члан 12. 
Чланови академске заједнице су сви наставници, сарадници, студенти, научни и други учесници у 

процесу високог образовања, научног истраживања и стручног рада. Узајамност и партнерство свих 
припадника академске заједнице основни је принцип по којем делује ВБШАС. 
 

Чланови академске заједнице дужни су да унутар ВБШАС делују политички неутрално, без 
истицања личних политичких ставова. 

У ВБШАС није дозвољено организовање или деловање политичких странака и организација, нити 
одржавање скупова или на други начин деловање које има у основи политичке или страначке циљеве. 

У ВБШАС није дозвољено верско организовање или деловање, осим у контексту обележавања 
верских празника, у складу са Законом. 

Члан 13. 



 4 

ВБШАС су забрањене активности којима се угрожавају и омаловажавају или дискриминишу групе 
и појединци по основу расне, националне, језичке, верске или полне припадности, физичке или психичке 
конструкције, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења, 
као и подстицања таквих активности.  

У ВБШАС је забрањено физичко насиље и вређање личности студената и запослених.  
 

Члан 14. 
У складу са Законом, простор ВБШАС је неповредив и у њега не могу улазити припадници органа 

надлежног за унутрашње послове без дозволе директора ВБШАС, осим у случају угрожавања опште 
сигурности, живота, телесног интегритета, здравља или имовине. 
 У академском простору не могу се организовати активности које нису повезане са делатношћу 
одговарајуће високошколске установе, осим уз њену дозволу. 

 
Члан 15. 

Рад ВБШАС је јаван.  
Изузетно, када се на седницама органа ВБШАС разматрају питања која представљају службену 

или пословну тајну, може се одлуком тог органа утврдити, да тој седници, или делу седнице, присуствују 
само њени чланови. 
 

Члан 16. 
ВБШАС заступа и представља директор са свим овлашћењима без ограничења. 
Директор може овластити друга  лица да заступају и представљају ВБШАС у одређеним 

пословима и односима. 
Овлашћење из става 2. овог члана, даје се пуномоћјем којим се одређује: садржај, обим и време 

трајања овлашћења. 
 

Члан 17. 
ВБШАС, по правилу, делатност обавља у свом седишту. 
Изузетно, ВБШАС може обављати делатност ван седишта, у складу са дозволом за рад. ВБШАС 

може мењати назив, седиште и вршити статусне промене у складу са Законом и уз претходно прибављену 
сагласност оснивача. 
 

Члан 18. 
Студије у ВБШАС организују се на српском језику. 
ВБШАС може организовати и изводити припремну наставу за полагање пријемног испита за  

ученике српске и других националности ради успешнијег школовања . 
ВБШАС може организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, на страном 

језику, у складу са Статутом, а под условом да је студијски програм акредитован. ВБШАС може 
организовати предавања и друге изборне или факултативне наставне активности на страном језику, у 
складу са дозволом за рад. 

ВБШАС издаје јавне исправе и публикације на српском језику, ћириличним писмом, а по личном 
захтеву студената и латиничним писмом.  Диплома и додатак дипломи издају се и на енглеском језику,  а 
по личном захтеву студената.  
 

Члан 19. 
Непокретности и друга средства која обезбеди оснивач, за оснивање и рад ВБШАС, власништво 

су оснивача. 
Непокретности из става 1. овог члана, не могу се отуђивати без сагласности оснивача. 

Непокретности и друга средства из става 1. овог члана, могу се користити само за обављање делатности 
ВБШАС. 

Непокретности и друга имовина, коју ВБШАС стекне обављањем своје делатности, као и на 
основу завештања и поклона, својина су ВБШАС. 

Непокретности и друга средства, задужбине, фондације или фондови, које користи ВБШАС, могу 
се користити искључиво у сврхе које је одредио донатор, у складу са Законом. 
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2.  ОБЕЛЕЖЈА  ВБШАС 
 

Члан 20. 
ВБШАС има свој амблем (знак), печат и заставу. 
ВБШАС може имати и посебне симболе: медаљу, значку и друге репрезентативне ознаке. За 

деловодне потребе користи се штамбиљ. 
 

Члан 21. 
ВБШАС има пет печата и то: 
1. Печат (суви жиг) округлог облика пречника 38 mm, са грбом Републике Србије у  ценру и кружним 

натписима на рубу печата у два ред.  Текст је  написан на српском језику и ћириличним писмом.  У 
спољашњем реду стоје речи: "Република Србија“, а у унутрашњем :  Висока бродарска школа 
академских студија, Београд"-". Реч Београд је на дну круга  и одвојена звездицама, са леве и 
десне стране од натписа Висока бродарска школа академских студија.  

2. Печат округлог облика, пречника 32 mm  за отисак хемијском бојом, са  знаком ВБШАС у центру   и 
текстом у једном реду изнад знака ВБШАС  „Висока бродарска школа академских студија“, а испод   
„Београд“. Реч Београд је на дну унутрашњег круга и одвојена звездицама, са леве и десне стране 
од натписа Висока бродарска школа академских студија. Између знака ВБШАС и натписа Београд 
стоји римска ознака I.  

3.  Печат округлог облика, пречника 32 mm  за отисак хемијском бојом, са  знаком ВБШАС у центру   
и текстом у једном реду  изнад знака ВБШАС  „Висока бродарска школа академских студија“, а 
испод   „Београд“. Реч Београд је на дну унутрашњег круга  и одвојена звездицама, са леве и 
десне стране од натписа Висока бродарска школа академских студија. Између знака ВБШАС и 
натписа Београд стоји римска ознака II.  

4. Печат округлог облика, пречника 32 mm  за отисак хемијском бојом, са  знаком ВБШАС у центру   и 
текстом у једномреду  изнад знака ВБШАС  „Висока бродарска школа академских студија“, а испод   
„Београд“. Реч Београд је на дну унутрашњег круга  и одвојена звездицама, са леве и десне 
стране од натписа Висока бродарска школа академских студија .Између знака ВБШАС и натписа 
Београд стоји римска ознака III.  

5. Печат округлог облика, пречника 32 mm  за отисак хемијском бојом, са  текстом у једном реду  
спољног круга „Висока бродарска школа академских студија Београд“. У средини круга стоји 
натпис БИБЛИОТЕКА и нема знака школе.  
Печат из става 1. тачка 1. овог члана користи се за оверу диплома које ВБШАС издаје на српском 

језик : Овим печатом рукује  директор ВБШАС.   
Печат из става 1.тачка 2.  овог члана користи се за оверу додатака дипломе и општих аката које 

доноси  ВБШАС: Овим печатом рукује секретар. 
Печат из става 1.  тачка 3. овог члана користи се за оверу студентских јавних исправа: индекси и 

осталих докумената који се издају из службене  евиденције о студентим и питањама наставе. Овим 
печатом  рукује референт студентске службе. 

Печат из става 1. тачка 4. овог члана користи се за оверу финасијских докумената. Овим печатом 
рукује лице одговорно за финансијско рачуноводствене послове. 
 Печат из става 1. тачка 5. овог члана користи се за оверу публикација  којима располаже ВБШАС. 
Овим печатом рукује библиотекар. 
 

Члан 22. 
  ВБШАС има два штамбиља 

Први штамбиљ је правоугаоног облика, израђен од гуме, са текстом у четири реда: први ред, 
ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА,  други ред,  БЕОГРАД,  Булевар војводе Мишића 
37, у трећем реду. Деловодни број : и линија  на којој се уписује деловодни број са ознаком 
организационе  јединице  која га обрађује или га израдила, а  четврти ред има, Датум:   и линију   на којој 
се уписује датум уписивања аката.  

Штамбиљ се ставља у заглавље са леве стране при отпреми аката, а испод садржаја  прве стране 
при пријему аката.  

Други штамбиљ је правоугаоног облика, израђен за потребе библиотеке,  од гуме са текстом у 
четири реда: У првом реду пише „Висока бродарска школа академских студија, Београд,  у другом реду :  
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БИБЛИОТЕКА, са размаком (шпациониром)  између слова,  у трећем,   Сигнатура:  и линија  на којој се 
уписује сигнатурна ознака  и четвртом  реду  пише: Инв. број: и линија  на којој се уписује инвентарни број 
публикације.   Овим печатом рукује библиотекар.  

Штамбиљ библиотеке се ставља на публикације и друга документа у складу са Правилником о 
библиотеци. 
 

Члан 23. 
Изглед и садржину посебних симбола утврђује Савет ВБШАС (у даљем тексту: Савет). 
Прецизну дефиницију боја, облика, величине и начина употребе амблема ВБШАС прецизно ће 

дефинисати Књига стандарда ВБШАС. 
 

Члан 24. 
За дан ВБШАС одређен је 27. јануар, као успомена на доношење прве одлуке о оснивању 

ВБШАС. 
 
 
3. ДЕЛАТНОСТИ   ВБШАС 

Члан 25. 
 Делатности ВБШАС су:  

85.42 – Високо образовање 

85.53 – Делатност школе за возаче 

85.59 – Остало образовање 

85.60 – Помоћне образовне делатности 

74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности  
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења   
72      – Научно истраживање и развој  
72.19  – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама 

70.16  – Управљање економским субјектом 

70.22  – Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 

62.01  – Рачунарско програмирање 

62.02  – Консултантске делатности у области информационе технологије 

62.03  – Управљање рачунарском опремом 

62.09  – Остале услуге информационе технологије 

58.11  – Издавање књига  
58.14  – Издавање часописа и периодичних издања  
58.19  – Остала издавачка делатност   
82.19 –  Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована   

        канцеларијска подршка  
82.30  – Организовање састанака и сајмова  
91.01  – Делатности библиотека и архива 

ВБШАС може обављати и друге делатности, у складу са решењем о регистрацији код надлежног 
суда. 

Делатност високог образовања из ст. 1. овог члана остварује се кроз основне и мастер академске 
студије на основу издате дозволе за рад и акредитованих студијских програма и подразумева: 

− организовање и остваривање основних академских студија,   

− организовање и остваривање мастер академских студија,  
ВБШАС ће у школској 2017/2018. години предати захтев за акредитацију, основних и мастер 

академских студија и установе у складу са Дозволом за рад број 612-00-00951/2017-06 од 25.04.2017. 
године. 
 

Члан 26. 
ВБШАС може оснивати друге јединице, односно зависна правна лица чијим се делатностима 

повезује високо образовање, наука и пракса. 
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ВБШАС може бити оснивач или суоснивач других правних лица која обављају делатност од 
интереса за ВБШАС. 

Ради подстицања развоја студената који показују натпросечне резултате, њиховог запошљавања 
и стипендирања, помагања одређених социјалних, културних и других активности студената, подстицања и 
помагања у науци, уметности и високом образовању, као и ради других циљева од општег интереса, 
ВБШАС може оснивати фондације и фондове. 

Одлуку о оснивању јединица из става 1. и 2. овог члана доноси Савет на предлог Наставног  већа 
ВБШАС (у даљем тексту: Веће) и образложеног предлога Директора ВБШАС. 

Сагласност на одлуку о оснивању друге јединице из става 1. и 2. овог члана дају оснивачи. 
Ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и 

обављања послова утврђених законом, ВБШАС ће приступити Конференцији академија и високих школа.. 
 

Члан 27. 
ВБШАС обавља делатност према Годишњем програму и плану рада и Дугорочном програму и 

плану рада и развоја. 
Ради успешнијег остваривања задатака из свог делокруга, ВБШАС остварује сарадњу са 

заинтересованим универзитетима, факултетима високошколским установама у земљи и иностранству, на 
основу посебних уговора о међусобној сарадњи, као и са другим академским асоцијацијама у земљи и 
иностранству и привредним друштвима.  
 

Члан 28. 
ВБШАС остварује своју делатност непосредно, спровођењем студијских програма и то на првом и 

другом нивоу студија. 
У ВБШАС се организују и изводе: 

1. студије првог степена:  
  - основне академске студије, 
2. студије другог степена:  

  - мастер академске студије 
ВБШАС може изводити студијски програм из свог делокруга и у сарадњи са страним 

универзитетом, факултетом, школом или међународном организацијом (студијски програм за стицање 
заједничке дипломе). 

ВБШАС може изводити студијски програм и на даљину, у складу са дозволом за рад. 
 

Члан 29. 
ВБШАС спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, 

наставе и услова рада. 
Самовредновање се спроводи  сваке године на начин и по поступку предвиђеним Правилником о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, а Извештај о 
самовредновању доставља сваке треће године  Националном акредитационом телу  за период од три 
године.  

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 
 
4.  ОРГАНИЗАЦИЈА   ВБШАС 
 
Oрганизационе јединице 

Члан 30. 
Делатност ВБШАС обавља се кроз организационе јединице које чине запослени и лица 

ангажована по другом основу у оквиру делатности ВБШАС. 
 ВБШАС  у складу са потребом и проценом развија следеће организационе целине: 

− Наставно научне јединице - катедре;  

− Секретаријат;  
 

1) Студентску службу;  
2) Библиотеку;  
3) Службу за информатичку подршку наставе; 
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4) Финансијско-рачуноводствена служба 
5) Хигијенско-техничку службу 

− Комисију за обезбеђење и контролу квалитета;  

− Истраживачко- развојну јединицу за наутику, бродомашинство и лучки менаџмент.  
 
Наставно-научна јединица-катедра 
 

Члан 31. 
 Наставно-научну јединицу чине сва лица која непосредно изводе наставу – запослени или лица 
ангажована по основу уговора о ауторском делу или допунском раду у ВБШАС. Наставно-научна јединица 
може бити организована у катедре. 
 Ако катедре нису формиране, сва лица ангажована на непосредном извођењу наставе чине једну 
наставно-научну јединицу. 
 Наставно-научном јединицом руководи Директор, а радом катедре руководи шеф катедре. 
 
Катедре 
 

Члан 32. 
 Катедре се организују за више сродних предмета у складу са одлуком Већа ВБШАС. Једно лице 
може бити у више катедри. 
 Стручни орган катедре је Веће катедре које чине сви наставници и сарадници на предметима који 
чине катедру. 
 Шефа катедре именује и разрешава директор на период од три године из реда ванредних или 
редовних професора. 
 Једно лице може бити шеф само једне катедре. 
 
Делокруг катедре 
 

Члан 33. 
 Катедра: 

− Стара се о организовању и извођењу свих облика наставе;  

− Уједначава методолошке критеријуме и педагошке методе за остваривање програма студија;  

− Разматра и предлаже литературу из предмета у саставу катедре;  

− Даје мишљење о програму научног истраживања и о научним радовима лица из састава  
катедре;  

− Подноси  Наставном већу ВБШАС годишњи извештај о раду;  

− Предлаже покретање поступка за избор наставника и сарадника;  

− Предлаже истакнутог стручног,  научног и културног радника за реализовање дела наставе у   
        ВБШАС;  

− Врши распоред наставника и сарадника за извођење наставе у текућој школској години;  

− Предлаже чланове комисије за оцену подобности теме и ментора завршног рада на мастер 
студијама;  

− Врши и друге послове у складу са законом и општим актима ВБШАС поводом организовања  
наставе из предмета у саставу катедре.  

 
Члан 34. 

 Послове из свог делокруга, Веће катедре обавља на седницама које сазива и њима руководи 
Шеф катедре. 
 Шеф катедре је дужан да сазове седницу на захтев једне трећине чланова Катедре, Наставног 
већа ВБШАС или Директора. 
 Веће катедре пуноважно одлучује када је присутно више од половине његових чланова, а одлуке 
доноси већином гласова укупног броја чланова Катедре. 
 Ако катедре нису организоване, послови из њеног делокруга организују се за сваки предмет, а 
врше их лица непосредно ангажована у извођењу свих облика наставе на том предмету. 
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Секретаријат 
 

Члан 35. 
 Секретаријат чине запослени у ВБШАС на управно-правним, нормативно-правним, 
административним, финансијско-рачуноводственим, хигијенско-техничким и осталим помоћним 
пословима. Радом секретаријата руководи секретар ВБШАС. Ваннаставну организациону јединицу 
конституисану у облику секретаријата ВБШАС чине:  служба за студентска питања, библиотека,  служба за 
информациону подршку наставе, финансијско-рачуноводствена служба и хигијенско-технича служба, а   
којима руководи секретар ВБШАС. 
 Секретар ВБШАС може бити дипломирани правник са најмање три године радног искуства на 
пословима и радним задацима одговарајуће стручне спреме. 
 Секретар ВБШАС се бира на основу јавног конкурса који расписује и објављује Директор. 
Секретара бира и разрешава директор ВБШАС уз претходно прибављену сагласност оснивача. 
 
 Секретар ВБШАС: 

− руководи радом секретаријата;  

− припрема нацрте општих аката (правилнике, пословнике и др.) које доносе и усвајају надлежни 
органи ВБШАС;  

− стара се о примени Закона и општих аката у ВБШАС;  

− упозорава Директора ВБШАС и органе ВБШАС, ако предлози општих аката и појединачних 
аката нису у складу са Законом и општим актима;  

− припрема нацрте уговора;  

− доноси, по овлашћењу Директора, појединачна решења из области међусобних односа 
запослених у ВБШАС и то за запослене који немају звања наставника и сарадника;  

− стара се о припремању материјала за седнице органа ВБШАС и одлука надлежних органа и 
координира њихов рад по одлукама и инструкцијама Директора и председника Савета;  

− извршава одлуке органа који су у надлежности стручних служби и по одлукама Директора;  

− чува печате ВБШАС и поверава их овлашћеним лицима на употребу;  

− обавља оперативне послове поводом рада у ванредним приликама и ратним условима;  

− обавља и друге послове одређене Законом, овим Статутом и другим општим актима ВБШАС.  
 

Студентска служба 
Члан 36. 

 Студентска служба обавља послове уписа студената, издавања потврда и уверења о статусном 
положају студената, пријем испитних пријава, вођење евиденција о статусном положају студената и друге 
сличне послове. 
 

Библиотека 
 

Члан 37. 
 Библиотека обавља послове формирања и чувања библиотечког фонда, евиденције о књигама и 
другим библиотечким јединицама, омогућавање коришћења библиотечког материјала, сарадње са другим 
библиотекама и друге уобичајене послове библиотеке. 
  

Члан 38. 
 Радом библиотеке руководи библиотекар. Рад библиотеке ближе се уређује Правилником о раду 
библиотеке који доноси Савет ВБШАС. 
 

Служба за информатичку подршку наставе 
 

Члан 39. 
 Делатност службе за информатичку подршку наставе је: 

− планирање и развој рачунарске мреже у ВБШАС;  

− одржавање инсталација и система мреже;  



 10 

− системска администрација сервера;  

− инсталација и одржавање корисничких сервиса;  

− отварање радних налога и администрација података о њима;  

− постављање, развој и одржавање интернет презентација ВБШАС и њених 
организационих делова;  

− прављење упутстава и спровођење курсева за кориснички рад и друге активности везане за 
рачунарску мрежу у ВБШАС.  
 

Финасијскo-рачуноводствена  служба 
 

Члан 40. 
 Рад финасијске службе се регулише Правилником о финансијско-рачуноводственом и пословању 

ВБШАС.  
Правилником се регулише организација финансијко-рачуноводственог система, интерни 

рачуноводствени контролни поступци, одређују лица која су одговорна за законитост и исправност 
настанка пословне промене и састављање исправа о пословној промени, уређује кретање 
рачуноводствених  исправа и рокови за њихово достављање на даљу обраду и утврђују рачуноводствене 
политике предузећа у складу са свим захтевима Међународних стандарда финансијског извештавања. 
 
Комисија за обезбеђење и контролу квалитета 
 

Члан 41. 
 ВБШАС је усвојила стратегију обезбеђења квалитета о своме раду, као средњорочни план 
унапређења квалитета и успешно ће је реализовати кроз своје активности. Стратегија има подршку у 
Систему обезбеђења квалитета, који се састоји од политике квалитета, организационе структуре, 
овлашћења, процедура, процеса и ресурса којим се обезбеђује квалитет. 
 Носиоци задатака у процесу обезбеђења квалитета су: 

− Комисија за обезбеђење и контролу квалитета;  

− Катедре;  

− Наставно веће;  

− Сви запосленин у ВБШАС 

− Студенти. 
 Комисија за обезбеђење и контролу квалитета је стручно и саветодавно тело Савета, 
Наставног већа и директора ВБШАС. 
 Делокруг рада у обезеђењу квалитета је:   

1. Планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и   
научноистраживачког рада ВБШАС и управља тим поступцима;  

2. Стара се о унапређењу и развоју квалитета студијских програма, наставе и услова рада;  
3. Разматра извештај о самовредновању на предлог Лица задуженог за квалитет;  
4. Усваја корективне мере на предлог Лица задуженог за квалитет; 
5. На захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и резултатима 

самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета;  
6. Припрема предлоге за измену и допуну Правилника о самовредновању и оцењивању 

квалитета  и  
7. Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Статутом и Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета.  
Делокруг рада на контроли квалитета је:  

− координација поступака провере квалитета,  

− израда плана поступка провере квалитета,  

− организација интерне контроле,  

− припрема предлога процедуре провере квалитета и  

− израда извештаја о самовредновању.  
 Комисија за обезбеђење и контролу  квалитета има пет чланова, од којих су 4 из реда наставника 
и сарадника и 1 представник студената. Чланове комисије на предлог директора именује Наставно веће 
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ВБШАС. Мандат чланова комисије траје три године. Комисија за обезбеђење квалитета ради на 
седницама. 
 У поступку самовредновања, Комисија за обезбеђење и контролу квалитета организује и спроводи 
анкетирање студената. Приликом анкетирања, студенти оцењују квалитет студијских програма, наставе и 
услова рада. Право да оцењују квалитет имају студенти који су одслушали најмање 2/3 наставе 
предвиђене за текућу годину студија. Резултати анкете студената чине саставни део Извештаја о 
самовредновању. По спроведеном поступку провере квалитета, Комисија за обезбеђење и контролу 
квалитета сачињава Извештај о самовредновању и подноси га Наставном Већу ВБШАС. 
 
Истраживачко развојна јединица за наутику, бродомашинство и лучки менаџмент 
 

Члан 42. 
 Истраживачко развојна јединица за наутику и бродомашинство (у даљем тексту Развојна 
јединица) је самостална целина у извршавању својих научноистраживачких задатака, фундаменталног и 
апликативног карактера, а посебно регистрована по Закону о научноистраживачкој делатности. Задаци 
Развојне јединице су:  

− Старање о остваривању научне и истраживачке делатности у оквиру плана и програма научног 
рада; 

− Извршавање научноистраживачких задатака поверених од стране ВБШАС, на основу уговора 
закључених са заинтересованим органима и организацијама;  

− Усавршавање научних и наставних метода у области менаџмента и бизниса и пратећих научних 
дисциплина и подстицање њихове примене у пракси;  

− Помагање у извођењу наставе на мастер академским студијама, a посебно организовање и 
омогућавање извођења научноистраживачке праксе студентима на основним и мастер 
академским студијама;  

− Организовање семинара, курсева, симпозијума, стручних састанака и других облика научног рада; 

− Одржавање веза и сарадње са сродним организацијама и установама;  

− Oбјављивање научних резултата научног и истраживачког рада остварених у центрима; 

− Обављање и других поверених послова. 
 
5.  СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
 
Врсте студија 
 

Члан 43. 
 Делатност високог образовања остварује се кроз академске и мастер студије на основу 
одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. На академским 
студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних 
и стручних достигнућа. 
 
Студијски програм 
 

Члан 44. 
 Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно, предмета са 
оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе 
одговарајућег степена  и врсте студија. 
 
Садржај студијског програма 
 

Члан 45. 
 Студијским програмом утврђују се: 

− назив и циљеви студијског програма;  

− врста студија;   

− исход процеса учења у склaду са Законом који утврђује национални оквир квалификација;  
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− стручни, академски, односно научни назив;  

− услови за упис на студијски програм;  

− листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем;  

− начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија;  

− бодовна вредност сваког предмета, исказана у складу са Европским системом преноса бодова (у 
даљем тексту: ЕСПБ бодови);  

− бодовна вредност завршног рада на основним и мастер академским студијама;  

− предуслови за упис појединих предмета или групе предмета;  

− начин избора предмета из других студијских програма;  

− услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија;  

− друга питања од значаја за извођење студијског програма.  
 
Образовно-научна поља 
 

Члан 46. 
 Студијски програми се остварују у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких и 
друштвено-хуманистичких наука. 
 
Обим студија 
 

Члан 47. 
 Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава 
се збиром ЕСПБ бодова. 
 Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, 
семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, добровољног 
ангажовања у локалној заједници и других видова ангажовања. 
 Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује ВБШАС на пројектима од значаја за 
локалну заједницу, који се вреднује у систему високог образовања. 
 Услови, начин организовања и вредновања добровољног рада уређују се општим актом. 

Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године. 
Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова. 
Mастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова, уз обавезан услов да је у претходном степену  

остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова. 
Кратки програм студија могу  се изводити у обиму од 30 до 60 ЕСПБ бодова. 

 
Учење на даљину 
 

Члан 48. 
 Студије се могу организовати кроз учење на даљину у складу са дозволом за рад ВБШАС. 
Предлог студијског програма који укључује учење на даљину подноси ВБШАС, као носилац студија. 
 Испит се код студирања на даљину полаже у седишту ВБШАС, односно у објектима наведеним у 
дозволи за рад. 
 ВБШАС може организовати полагање испита ван свог седишта када се ради о предметима који то 
својом природом захтевају. 
 
Студијски програм за стицање заједничке дипломе 
 

Члан 49. 
 Студијски програм за стицање заједничке дипломе је студијски програм, који организује и изводи 
ВБШАС у сарадњи са високошколским установама које имају дозволу за рад за одговарајући студијски 
програм. 
 Студијски програм из става 1. овог члана може се изводити када га усвоје надлежни органи 
високошколских установа које га организују. 
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Преношење ЕСПБ бодова 
 

Члан 50. 
 Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити 
преношење ЕСПБ бодова.   

Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова и одговарајућа провера знања прописују се 
општим актом самосталне високошколске установе, односно споразумом високошколских установа. 
 
Нивои студија 
 

Члан 51. 
Студије првог степена су: 

− Основне академске студије, имају 240 ЕСПБ бодова и трају четири школске године, односно 
осам семестара;  

Студије другог степена су: 

− Мастер академске студије, имају најмање 60 ЕСПБ бодова и трају једну школску годину, односно 
два семестра, с тим да се могу уписати уколико је претходно остварен обим основних 
академских студија од 240 ЕСПБ бодова;  

У ВБШАС ће се одвијати настава на следећим студијским програмима и то:  
1. Студијски програм ОАС Наутика, техничко технолошко поље, (240 ЕСПБ);  
2. Студијски програм ОАС Бродомашинство, техничко технолошко поље, (240 ЕСПБ);  
3. Студијски програм МАС Лучки менаџмент, друштвено хуманистичко поље, (60 ЕСПБ);  

 ВБШАС ће у 2018. години тражити дозволу за рад и акредитацију за реализацију студијских 
програма из става 1. тачка 1, 2 и 3., а по потреби  и за друге студијске програме.  
 Студијским програмом утврђени су садржаји у складу са Законом. 
 
Организација студија 

Члан 52. 
 Студије се остварују у току школске године која почиње 01. октобра текуће, а завршава се 30. 
септембра наредне године. 
 Настава се остварује у зимском и летњем семестру. 
 Зимски семестар траје од 01. октобра до 15. фебруара, наредне године. 
 Летњи семестар траје од 16. фебруара до 30. септембра. 
 Настава се, у зимском сместру изводи од 01. октобра текуће до 21. јануара наредне године, а у 
летњем семестру од 16. фебруара до 15. јуна наредне године, у односу на годину у којој је започела 
школска година. 
 
Завршни рад 
 

Члан 53. 
 Студијски програм основних академских студија не садржи обавезу израде Завршног рада. 
Полагањем свих појединачних испита и остварењем 240 ЕСПБ студент је завршио основне академске 
студије Високе бродарске ВБШАС академских студија, Београд. 
 Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде Мастер рада.  Број бодова 
којима се исказује Мастер рад улази у укупан број бодова потребан за завршетак студија. 
 Поступак одобрења теме, израде и одбране Мастер рада регулисаће се Правилником о 
студијама. 
 
6.  ОРГАНИ   ВБШАС 
 

Члан 54. 
 Органи ВБШАС су: 

• Савет – орган управљања  

• Директор – орган пословођења  



 14 

• Стручни органи,  

• Студентски парламент.  
 
Савет ВБШАС 

Члан 55. 
 Савет ВБШАС (у даљем тексту Савет) је орган управљања у који су интегрисани представници 
послодаваца који имају интерес у школовању кадрова.  
  Број чланова савета је непаран. Савет има  11 чланова и чине га: 2 представника високошколске 
установе (из редова наставног особља),  2 из редова послодаваца, 6 представника оснивача и 1 
представник студената. 
 На конститутивној седници Савета ВБШАС врши се верификација мандата чланова Савета. 
 
Избор и разрешење чланова Савета 
 

Члан 56. 
 Чланове Савета који су представници високошколске установе бира Наставно веће, и то већином 
гласова укупног броја чланова. 
 Чланове Савета - представнике оснивача бира оснивач. 
 Чланове Савета – представника студената бира Студентски парламент. 
 Орган који је изабрао члана Савета може га разрешити дужности пре истека мандата на који је 
биран, на сопствену иницијативу или на предлог једне трећине чланова Савета. 
 
Мандат чланова Савета 
 

Члан 57. 
 Мандат чланова Савета траје четири године уз могућност поновног избора. 
 Члану Савета ВБШАС може престати мандат пре истека мандатног периода, и то: 

−  на лични захтев;  

−  опозивом од стране органа који га је изабрао, односно именовао, под условом да  
  нередовно и несавесно обавља дужност члана Савета;  

−  наступањем околности које онемогућују чланство у Савету (престанак својства студента и сл.);  

−  услед смрти;  

−  у другим случајевима предвиђеним Законом.  
 У случају разрешења члана Савета пре истека времена на који је биран, орган који га је разрешио 
бира новог члана на време до истека мандата разрешеног члана.  
 Иницијативу за опозив  члана Савета покреће председник Савета ВБШАС на предлог оснивача 
или орган који га је изабрао, односно именовао. 
 
Руковођење радом Савета 
 

Члан 58. 
 Савет има председника и заменика председника. 
 Председника и заменика председника бира Савет већином гласова укупног броја чланова Савета, 
уз сагласност оснивача. 
 Председник Савета, односно заменик председника у случају одсуства председника, утврђује 
дневни ред седница Савета, сазива седнице, руководи радом Савета и формулише закључке по 
питањима која су разматрана на седници Савета. 
 
 
Надлежност Савета 
 

Члан 59. 
 Савет ВБШАС: 

− доноси Статут ВБШАС на предлог Наставног Већа (у даљем тексту Већа) ВБШАС;  
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− бира и разрешава Директора ВБШАС;  

− одлучује по жалби против првостепене одлуке органа пословођења; 

− доноси финансијски план, на предлог Већа ВБШАС;  

− усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа ВБШАС;  

− усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа ВБШАС;  

− даје сагласност на одлуке о управљању имовином ВБШАС;  

− даје сагласност на расподелу финансијских средстава;  

− доноси одлуку о висини редовне школарине, и накнаде за увећане трошкове школовања на 
предлог Већа ВБШАС уз претходно прибављену сагласност оснивача;  

− доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената 

− подноси оснивачима извештај о пословању, најмање једанпут годишње;  

− врши избор екстерног ревизора финансијског пословања ВБШАС;  

− доноси опште акте из своје надлежности;  

− доноси одлуку о статусним променама, промени седишта;  

− надзире поступање органа пословођења ради извршење аката просветног инспектора  из 
члана 135. став 3 тачке 5) и 6) Закона  

− обавља и друге послове у складу са Законом и овим Статутом.  
 О питањима из става 1. Овог члана, Савет ВБШАС доноси одлуке већином гласова укупног броја 
чланова Савета.  
 

Члан 60. 
 Савет ВБШАС доноси Пословник о раду Савета којим се ближе уређује рад Савета. 
 

Члан 61. 
 Савет може формирати, као своја помоћна тела, сталне или повремене комисије. 
 Делокруг, број чланова и састав комисије утврђују се одлуком о њеном формирању. 
 
Директор ВБШАС 
 

Члан 62. 
 Директор ВБШАС је орган пословођења ВБШАС. 
 Директор ВБШАС се бира из реда редовних професора који су у радном односу са пуним радним 
временом у ВБШАС. 
 Директор не може бити лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе, коју издаје ВБШАС или примања мита у обављању 
послова ВБШАС, односно које је правоснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично 
дело, као ни лице које је прекршило кодексе професионалне етике  односно лице које је разрешено 
дужности органа пословођења у складу са овим законом, као и лице за које је Агенција за борбу против 
корупције дала препоруку за разрешење. 
 
 Директор се бира на мандатни период од три године, са могућношћу једног поновног избора. 
 

Члан 63. 
 Избор Директора обавља се без конкурса, тајним гласањем на седници Савета ВБШАС. 
 Одлуку о покретању поступка за избор Директора доноси Савет ВБШАС, најкасније три месеца 
пре истека мандатног периода. 
 

Члан 64. 
 Кандидате за директора ВБШАС бира Савет ВБШАС, већином гласова од укупног броја чланова и 
уз сагласност оснивача. 
 Председник Савета утврђује листу кандидата од лица која су предложена, а која су се сагласила 
са својом кандидатуром за избор. 
  

Члан 65. 
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 По окончаном избору, Директор ступа на дужност даном који је утврђен одлуком о избору. 
 Ступањем на дужност, Директору почиње да тече мандатни период. 
 

 
Члан 66. 

  У оквиру свог делокруга Директор:  

− представља и заступа ВБШ АС са свим овлашћењима без ограничења;  

− предлаже Већу ВБШАС нацрт Статута;  

− доноси општа појединачна акта у складу са Статутом;  

− стара се о законитости и правилности рада у ВБШАС;  

− предлаже основе пословне политике;  

− предлаже годишњи програм рада и план развоја ВБШАС;  

− предлаже унутрашњу организацију ВБШАС;  

− подноси годишњи извештај Савету ВБШАС о резултатима пословања ВБШАС;  

− покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање делатности 
ВБШАС;  

− одговара за остваривање образовне и научне делатности;  

− извршава одлуке Савета и Већа ВБШАС;  

− именује и разрешава помоћнике;  

− усмерава и усклађује рад помоћника и стручних органа ВБШАС;  

− расписује конкурс за упис студената;  

− расписује конкурс за попуну упражњених радних места; 

− формира Комисију за упис студената;  

− формира Комисију за спровођење пријемног испита кандидата за студенте;  

− именује Комисију за припрему предлога и решења за преласке са других студијских 
програма; 

− потписује дипломе о завршеним студијама;  

− доноси одлуке о накнадама, које плаћају студенти и друга лица за поједине услуге;  

− именује шефа катедре уколико то катедра није учинила;  

− одлучује о начину утврђивања резултата пробног рада;  

− закључује и отказује  Уговор о раду;  

− закључуе и отказује Уговор о допунском раду;  

− доноси одлуке о трајном и привременом распоређивању запослених у ВБШАС на послове и 
радне задатке;  

− доноси одлуку о почетку и завршетку радног времена и раду дужем од пуног радног времена;  

− одлучује о свим захтевима за усавршавањем у земљи и иностранству на предлог надлежне 
катедре и прибављеног става оснивача;  

− покреће и води дисциплински поступак и изриче дисциплинске мере;  

− одлучује о одморима и одсуствима радника;  

− доноси решење о удаљењу запосленог са рада;  

− закључује Уговоре о делу, вршењу привремених и повремених послова, о ауторском делу и 
друге уговоре;  

− учествује у раду Савета без права гласа; 

− именује чланове комисију за усмени  испит мастер рада, а по извештају и предлогу ментора; 

− обавља и друге послове утврђене Законом и Статутoм ВБШАС. 
 

Члан 67. 
 Директор за свој рад одговара Савету ВБШАС. 
 Савет ВБШАС одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима Директора 
ВБШАС. 
 

Члан 68. 
 Директору може престати мандат пре истека мандатног периода: 
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− на лични захтев;  

− уколико наступе разлози прописани Законом, који га чине неподобним за обављање 
дужности Директора ВБШАС;  

− уколико повреди одредбе Закона о високом образовању, овог Статута или прекрши Кодекс 
професионалне етике;  

− уколико му престане радни однос у ВБШАС;  

− услед смрти;  

− у другим случајевима прописаним Законом.  
 

Члан 69. 
 Поступак за разрешење Директора покреће Савет ВБШАС, по поднетом образложеном писаном 
предлогу, од стране најмање 1/3 чланова Савета или оснивача. 
 У случају разрешења Директора, пре истека мандатног периода, као и у случају да Директор не 
буде благовремено изабран, Савет именује вршиоца дужности Директора. 
 
Помоћници директора 
 

Члан 70. 
 ВБШАС може да има следеће помоћнике директора и то: 

− за практичну наставу;  

− за научноистраживачки рад;  

− за међународну сарадњу.  
 Помоћнике именује и разрешава Директор ВБШАС, из редова наставника ВБШАС, на три године, 
а најдуже до краја мандата Директора, са могућношћу још једног избора. 
 

Члан 71. 
 Именовање Помоћника, Директор по правилу обавља даном ступања на дужност. 
 За свој рад Помоћници одговарају Директору. 
 

Члан 72. 
 Помоћници обављају послове из надлежности директора које им он повери. 
 За време привремене одсутности или спречености Директора да обавља своју дужност замењује 
га помоћник кога је одредио Директор. 
 Помоћник који замењује Директора има овлашћења и обавезе Директора. 
 

Члан 73. 
Помоћник за практичну наставу: 

− координира активности на организацији практичне наставе са екстерним организацијама;  

− предлаже Директору и надлежним органима предузимање мера и активности на подизању 
квалитета практичне наставе;  

− предузима активности на припреми и упућивању студената на полагање курсева ради 
укрцања на брод  и стажирања (кадетуре)  на бродовима;  

− координира активности и учествује у раду стручних органа;  

− прати реализацију теоријског извршења студијских програма ради организације практичних 
вежби;  

− прати стање и предузима активности на побољшању опремљености ВБШАС у циљу 
унапређења практичне наставе;  

− предузима мере за усавршавање наставника и сарадника.  
 

Помоћник за научноистраживачки рад: 

− организује и руководи радом на примени стратегије научноистраживачког развоја;  

− проучава проблематику која се односи на научноистраживачки рад, те у сарадњи са 
директором припрема и подноси предлоге пројеката надлежним институцијама;  
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− предлаже план НИРа и научноистраживачког подмлатка ВБШАС;  

− предлаже план активности за наредну годину;  

− у сарадњи са руководиоцима научноистраживачких јединица организује научна 
истраживања, научноистраживачке пројекте, званичне научне скупове и конференције у 
земљи и иностранству;  

− одговоран је за план и програм скупова, трибина, конференција у којима ВБШАС на било који 
начин учествује;  

− одговоран је за теме, научне радове и ауторе истих при представљању ВБШАС;  

− обавља и друге послове по налогу директора. 
 

Помоћник за међународну сарадњу: 

− организује и руководи радом везаним за међународну сарадњу при упису студената страних 
држављана;  

− предузима активности на успостављању сарадње са школама, другим високошколским 
установама, факултетима и универзитетима у иностранству;  

− учествује у изради планова и програма стручног усавршавања наставника и сарадника на 
иностраним школама, факултетима и универзитетима;  

− обезбеђује услове за стручне и научне контакте у циљу размене научно-наставних кадрова и 
студената;  

− ради на операционализацији уговора о сарадњи. 
 

Помоћници директора: 

− учествују у припреми седница надлежних органа ВБШАС;  

− најмање једном годишње Директору подносе извештај о свом раду;  

− по налогу Директора обављају и друге послове.  
Менаџер 

− обавља  послове прописане Законом, Одлуком  Наставног већа и Правилником  о 
организацији и систематизацији радних места у ВБШАС  

 
Стручни органи 

 
Члан 75.  

 Стручни орган ВБШАС је Наставно  веће (у даљем тексту: Веће) 
 Стручни органи ВБШАС одлучују о питањима од интереса за реализацију наставе, научног, 
истраживачког и стручног рада. 
 При расправљању, односно, одлучивању о питањима, која се односе на осигурање квалитета 
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у 
стручним органима и њиховим телима учествују представници студената. 
 У стручним органима из става 2. овог члана, студенти чине до 20% чланова. 
 Стручни органи ВБШАС могу образовати комисије као своја радна тела. 
 
Наставно веће (Веће) 
 

Члан 76. 
 Веће чине сви наставници и сарадници у настави који су у радном односу у ВБШАС. Радом Већа 
руководи председник. Директор ВБШАС је председник Већа. 
 У случају одсутности председника, седницом Већа руководи Помоћник за практичну наставу. 
 

Члан 76. 
Надлежности  Наставног Већа: 

− утврђује предлог Статута ВБШАС;  

− утврђује предлог Финансијског плана ВБШАС;  

− утврђује предлог Извештаја о пословању и предлог Годишњег обрачуна ВБШАС;  

− утврђује предлог План инвестиција ВБШАС;  



 19 

− утврђује предлоге за доношење студијских програма свих нивоа студија;  

− утврђује мерила и предлог одлуке о висини редовне школарине и накнаде за увећане трошкове 
школовања 

− утврђује политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;  

− утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, развој и контролу квалитета 
студијских програма, наставе и услова рада;  

− доноси Годишњи и  Дугорочни  плана рада ВБШАС 

− одобрава теме мастер радова; 

− именује ментора за вођење мастер радова;  

− утврђује уже научне области за које се врши избор у звање наставника;  

− именује комисије за писање извештаја и предлога решења за нострификацију високошколских 
диплома; 

− доноси општа акта из своје надлежности, у складу са Законом;  

− бира представнике ВБШАС у Савет ВБШАС;  

− именује комисије за писање извештаја за избор у звања наставника и сарадника; 

− бира у звање наставнике и сараднике у настави; 

− прихвата и потврђује својом одлуком важећи избор у звања  стечен на другим високошколским 
установама   

− даје мишљење о кандидатима за Директора ВБШАС;  

− ближе уређује правила студија које се изводе у ВБШАС;  

− дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета 
студијских програма, наставе и услова рада; 

− утврђује програм образовања током читавог живота;  

− прописује начин и поступак самовредновања; 

− доноси општи акт о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова; 

− доноси општи акт о ближим условима за избор и начину стицања звање наставника и сарадника и 
поступку заснивања радног односа; 

− доноси Кодекс професионалне етике; 

− доноси правилник о уџбеницима  

− доноси правилник о библиотечком пословању  

− утврђује предлог општег акта о дисциплинској одговорности студената; 

− утврђује предлог броја студената за упис на студијске програме у прву годину студија; 

− доноси одлуку о расписивању конкурса за упис на студијске програме; 

− уређује услове и начин продужења радног односа наставника који је навршио 65 година живота и 
најмање 15 година стажа осигурања; 

− доноси програм научних истраживања;  

− најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања;  

− обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом.  

 
Члан 77. 

 Веће може образовати, као своја помоћна тела, одговарајуће комисије од запослених у школи или 
сарадника из других високошколских инситуција.  
 Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав и делокруг. 
 

Члан 78. 
 Веће пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине његових чланова. 
 Када Веће врши избор наставника, чланови Наставног већа, који имају више и/или исто изборно  
звања, у односу на звање у  које се наставник бира су истовремено и чланови Изборног већа. 
 У колико Веће  у свом саставу нема најмање три наставника из уже научне области, вишег и/или 
истог изборног звања у односу на звање у које се наставник бира, у за комисију за избор могу се 
ангажовати,  лица са друге акредитоване високошколске установе који имају више и/или исто изборно  
звање у односу на звање у које се кандидат бира, и који су својим потписом у комисијском извештају 
предложили кандидата за избор у одговарајуће звање. Таква  комисија има статус Изборног већа чији 
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предлог потврђује Веће ВБШАС. Детаљнији поступак избора као и рад Изборног већа се регулише 
Правилником о избору наставника и сарадника и заснивању радног односа.  

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета 
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ 
бодова, у раду Већа учествује студент продекан, као и представници студената које бира Студентски 
парламент ВБШАС, укључујући представнике сарадника у настави, и то тако да њихов број представља 
20% од укупног броја чланова Већа. 
 Веће одлучује већином гласова укупног броја чланова. 
 Веће одлуке доноси јавно,  сем о избору у звања. 
 Пословником о раду ближе се уређује рад Већа. 
 
 
Студентски парламент 
 

Члан 79. 
 Студентски парламент ВБШАС има по 8% чланова од уписаног броја студената са сваког  
студијског програма који се реализују у ВБШАС. 
 Мандат чланова Студентског парламента ВБШАС траје у складу са Законом. 
 Избори за чланове Студентског парламента одржавају се сваке године у априлу, тајним и 
непосредним гласањем. 

Члан 80. 
 Право да буду бирани за члана Студентског парламента ВБШАС имају сви студенти ВБШАС, 
уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. 
 Начин избора Студентског парламента утврђује се Правилником о Студентском парламенту. 
 

Члан 81. 
 Студентски парламент ВБШАС бира и разрешава представнике студената у органима ВБШАС, као 
и у органима других установа у којима су заступљени представници студената ВБШАС. 
 Студентски парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 
 

Члан 82. 
 Правилником о раду Студентског парламента ближе се уређује рад Студентског парламента. 
 
 
7. ФИНАНСИРАЊЕ   ВБШАС 

Члан 83. 
 ВБШАС стиче средства за обављање своје делатности у складу са Законом и овим Статутом  из 
следећих извора: 

− средства која обезбеде оснивачи; 

− накнада за редовну школарину 

− накнада за увећане трошкове школовања;  

− донација, поклона и завештања;  

− пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга;  

− накнада за комерцијалне и друге услуге;  

− оснивачких права и из уговора са трећим лицима;  

− камате и дивиденде;  

− из других извора, у складу са Законом.  
 

Члан 84. 
 Средства обезбеђена од стране оснивача могу се користити само у функцији обављања Законом 
утврђених делатности и не могу се отуђити без сагласности оснивача. 
 

Члан 85. 
 Средства која ВБШАС оствари могу се користити за: 
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− трошкове пословања;  

− зараде запослених, у складу са позитивним прописима;  

− набавку опреме;  

− међународну сарадњу;  

− издавачку делатност;  

− изворе информација и информационе системе;  

− библиотечки фонд;  

− обављање научноистраживачког рада који је у функцији подизања квалитета наставе;  

− научно и стручно усавршавање запослених;  

− подстицање развоја наставно-научног подмлатка;  

− рад са даровитим студентима;  

− рад студентског парламента и ваннаставну делатност студената;  

− финансирање опреме и услова за студирање студената са хендикепом;  

− трошкове репрезентације;  

− текуће и инвестиционо одржавање;  

− маркентишке и промотивне активности;  

− друге намене у складу са Законом.  
 
Сопствени приходи 
 

Члан 86. 
 Средства, која ВБШАС оствари, (школарина, пружање услуга трећим лицима, поклони, донације, 
спонзорства и други извори), чине сопствени приход ВБШАС. 
 

Члан 87. 
 Средствима из члана 83. овог Статута, ВБШАС у правном промету располаже у своје име и за свој 
рачун, у складу са Законом и овим Статутом. 
 

Члан 88. 
 Редовном школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 
60 ЕСПБ бодова, с тим да она обухвата накнаде за редовне услуге које ВБШАС пружа студенту у оквиру 
остваривања теоријског дела студијског програма. Материјални трошкови реализације практичних 
садржаја у екстерним условима су накнаде за увећане трошкове школовања, које студент плаћа.  
 Испити у лучким капетанијама и бродским компанијама  за стицање овлашћења нису обухваћени 
редовном школарином и накнадама за увећане трошкове школовања.  
 

Члан 89. 
 Одлуку о висини редовне школарине и накнада за увећане трошкове школовања које нису 
обухваћене школарином , за студије које се организују у ВБШАС, доноси Савет, на предлог Већа, а уз 
сагласност оснивача. 
 

Члан 89. 
 ВБШАС ће наменски трошити одобрена средства из финансијског плана за извођење програма, с 
тим да ће самостално, према стварним потребама и рационално распоређивати трошкове унутар 
одобреног износа. 
 ВБШАС ће на захтев оснивача доставити најновије стање о броју и структури запослених и о 
трошку средстава за пословање. 
 
8. ОСОБЉЕ  ВБШАС 
 
Наставно и ненаставно особље 
 

Члан 90. 
 Делатност и функционисање ВБШАС остварује наставно и ненаставно особље. 
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 Наставно особље чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад у ВБШАС. 
 Ненаставно особље чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове. 
 Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје школе или примање мита у обављању послова ушколи  не може 
стећи звање наставника, односно сарадника нити ненаставног особља школе (секретар, библиотекар, 
референт студентске службе,  референт информатичке подршке наставе и други послови у школи) . 
 Ако лице из става 4. овог члана има стечено звање, ВБШАС доноси одлуку о забрани обављања 
послова наставника, односно сарадника. 
 Лицима  из става 4. овог члана престаје радни однос у складу са Законом. 
 
Звање наставника и сарадника 
 

Члан 91. 
 Звања наставника у ВБШАС су: наставник страног језика, наставник вештина, доцент, ванредни 
професор,  редовни професор и гостујући професор. 
 Звања сарадника у ВБШАС су: сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, сарадник 
ван радног односа и сарадник-практичар ван радног односа. 
 

Члан 92. 
 Наставник и сарадник се бирају у звање за ужу научну области у складу са референцама за 
реализацију више наставних предмета ВБШАС, који чине ужу научну област. 

Уже научне области ВБШАС су: математичке науке, гео-науке, машинско инжењерство, 
саобраћајно инжењерство, електротехничко инжењерство и рачунарско инжењерство, физичке науке, 
биотехничке науке, технолошко инжењерство, металуршко инжењерство, рударско инжењерство 
инжењерство заштите животне средине, менаџмент и бизнис, филолошке науке, правне науке, политичке 
науке, медицинске науке и психолошке науке. 
 
Услови за избор у звање наставника 
 
 

Члан 93. 
 У звање наставника  ВБШАС може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, 
научни, назив стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој високошколској установи и 
способност за наставни рад. Звања наставника на ВБШ АС су: доцент, ванредни професор, редовни 
професор, наставник страног језика, наставник вештина и гостујући професор. 

У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив доктора наука, и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 
 У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 2. овог 
члана има и више научних радова од значаја за развој науке, у ужој научној области, објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,  оригинално стручно остварење 
(пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним, односно уметничким пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну, односно уметничку област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима. 

У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 3. овог члана 
има и већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или 
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама. 
 У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има стечено високо 
образовање првог степена, објављене стручне радове и способности за наставни рад.  
 У звање наставника вештина може бити изабрано лице за научне области за коју  у Републици 
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Србији не постоје докторске студије, а које има стечено високо образовање према раније важећим 
прописима из одговарајуће области и способност за наставни рад. 

ВБШАС као високошколска установа без расписивања конкурса може да ангажује наставника из 
друге самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег професора. 

Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се Правилником о избору наставника и 
сарадника ВБШАС усклађени са минималним условима за избор у звања наставника на универзитету из 
члана 12. став 1. тачка 15) Закона.  
 
Услови за избор сарадника 
 

Члан 94. 
 
Звања сарадникау ВБШАС  су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом, сарадник 

ван радног односа и  сарадник практичар. 
 
 ВБШАС бира у звање сарадника у настави, на студијама првог степена, студента мастер 
академских или специјалистичких академских  студија, који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8). 
 Са лицем из става 2. овог члана Директор ВБШАС закључује уговор о раду на период од годину 
дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја 
школске године у којој се студије завршавају. 
 ВБШАС бира у звање асистента, студента докторских студија који је сваки од  претходних 
степена  студије завршио са  просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 
 Са лицем изабраним у звање асистента Директор ВБШАС закључује уговор о раду на период од 
три године, са могућношћу продужења за још три године ако су стекли назив доктора наука.   

Посебни услови за избор у звање сарадника и асистената у настави утврђују се општим актом 
високошколске установе.  

У звање асистента са докторатом може се изабрати лице  које је стекло научни назив доктора 
наука и које показује смисао за наставни рад. 

Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом утврђују се општим актом 
високошколске установе. 

Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом  директор закључује се уговор о раду на 
период од три године, са могућношћу продужења за још три године. 

У  звање сарадника ван радног односа (демонстратор и сл.) за помоћ у настави на студијама 
првог степена, студента студија првог, другог или трећег степена, под условом да су на студијама 
првог степена студија остварили најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 
(осам). 

Посебни услови за избор у звање из става 10. овог члана утврђују се Правилником о избору 
наставника и сарадника ВБШАС. 

Са лицем  става 10. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од најдуже једне 
школске године, са могућношћу продужења за још једну школску годину. 

У звање сарадника-практичара ван радног односа може се изабрати лице запослено у 
установи где се реализује део практичне наставе. 

Посебни услови за избор у звање из става 13. овог члана утврђују се Правилником о избору 
наставника и сарадника ВБШАС.  

Са лицем из става 13. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од једне школске 
школске године, са могућношћу продужавања у складу са потребама.  
 
Заснивање радног односа и стицање звања наставника  
 

                                                        Члан 95. 
 ВБШАС  утврђује политику запошљавања, полазећи од потребе да се наставни процес организује 
на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним радним временом, у складу 
са Правилником о избору наставника и сарадника ВБШАС.  
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Наставник заснива радни однос у ВБШАС на основу јавног конкурса уколико буде изабран у 
наставничко  звање и после истека жалбеног рока. 
 Конкурс из става 3. овог члана објављује Директор ВБШАС, на предлог Већа ВБШАС. 
 Конкурс се објављује најкасније шест месеци пре истека времена за које је наставник биран. 

За потребе реализације наставе из стручних, стручно-апликативних предмета и наставне 
предмете малог фонда ВБШАС може запослити до трећине радног времена лица са других 
восокошколских установа, министарства одбране и других установа која испуњавају услове за избор у 
наставничка звања по Закону,  односно имају наставничка звања у матичним установама  у складу са 
Законом и општим актом високошколске установе. 

Са лицима из става 6. овог члана високошколска установа закључује уговор о ангажовању за 
извођење наставе. 

Члан 96. 
 Конкурс садржи назив уже области, утврђене општим актом ВБШАС и звање у које се наставник 
бира. 
 По објављивању конкурса из претходног става, Веће именује Комисију за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, а која се састоји од најмање три наставника из уже области за коју се 
наставник бира, од којих најмање један није у радном односу у ВБШАС. Чланови комисије су у истом или 
вишем звању од звања у које се наставник бира. 
 У случају специфичне потребе Веће може именовати Комисији од три члана који нису из састава 
ВБШАС.  
 

Члан 97. 
 Комисија за припрему извештаја доставља извештај о свим пријављеним кандидатима у року од 
30 дана од дана формирања. 
 Извештај из става 1. овог члана садржи: 

− биографске и библиографске податке о кандидатима;  

− мишљење о испуњености услова за избор у наставно звање;  

− мишљење о испуњености услова из члана 74, 77, 79 и 80.  Закона, у случајевима избора 
наставника, односно члана 83,  84, 85, 86 и 87. у случајевима избора сарадника;  

− ближе услове прописане општим актом ВБШАС,  Правилником о избору наставника и 
сарадника и испуњеност минималних услова које је дефинисао Национални савет за високо 
образовање; 

− предлог комисије.  
 Извештај из става 1. и 2. овог члана доставља се председнику Већа ВБШАС, ради стављања  на 
увид јавности. 
 

Члан 98. 
 Достављени  Извештај комисије,   Директор ВБШАС ставља на увид јавности  или захтева од 
комисије допуну Извештаја.  
 Увид  јаности траје 10 календарских дана од дана  стављања обавештења   на огласну таблу и 
сајт ВБШАС,  о заврешетку  комисијског Извештаја  
 
 

Члан 99. 
 По истеку рока од 10 дана, у коме је извештај био на увиду јавности, Комисија је у обавези да 
прикупи све писано приложене примедбе на Извештај и припреми одговоре до седнице  Већа ВБШАС. 
Веће ВБШАС  разматра Извештај, примедбе и одговоре комисије на примедбе и онда  доноси 
одговарајућу одлуку о избору у звање. 
 Предложени кандидат који није изабран у одговарајуће звање наставника има право приговора 
Савету ВБШАС у року од 8 дана од дана пријема обавештења да није изабран. 
 

Члан 100. 
 Са лицем изабраним у звање наставника Директор ВБШАС закључује уговор о раду по окончању 
поступка. 
 Лице изабрано у звање:  наставника страног језика, наставника вештина,  доцент и ванредни  
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професора  стиче звање и заснива радни однос на период од пет година. 
 Лице изабрано у звање редовног професора заснива радни однос на неодређено време. 
 
 
 
 
9. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 101. 
 У погледу права, обавеза и одговорности запослених у ВБШАС, примењује се закон којим се 
уређује рад,  ако Законом није другачије уређено. 
 О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у ВБШАС одлучује Директор.  
 О појединачним правима, обавезама и одговорностима Директора одлучује Савет ВБШАС.  
 

Члан 102. 
 Наставнику се може одобрити плаћено одсуство  у складу са Законом о раду и Правилником о 
раду. 
 Предлог за одобрење одсуства из става 1. овог члана утврђује Веће ВБШАС, на предлог  
директора или одговарајуће Катедре. 
 Одлуку о плаћеном одсуству доноси Савет ВБШАС. 
 

Члан 103. 
 Наставнику и сараднику који се налази на одслужењу војног рока, породиљском одсуству, 
одсуству ради неге детета, одсуству ради посебне неге детета или друге особе, боловању дужем од шест 
месеци, одсуству ради ангажовања у државним органима и организацијама, изборни период и радни однос 
се продужава за то време.  
 Наставнику после пет година рада проведених у настави на високошколској установи може се 
одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради стручног, научног, усавршавања, у 
складу са  Правилником о избору наставника и сарадника.  
 

Члан 104. 
 Ради спречавања сукоба интереса и одржавања квалитета наставе, наставник, односно сарадник 
високошколске установе може закључити уговор којим се радно ангажује на другој високошколској 
установи у Републици или у иностранству, само уз претходно одобрење Већа ВБШАС, у оквиру које има 
заснован радни однос. 
 Правилником о избору наставника и сарадника ВБШАС  детаљније се уређују  услови и поступак 
давања сагласности за ангажовање наставника и сарадника из става 1. овог члана. 
 
Престанак радног односа наставника ВБШАС 
 

Члан 105. 
 Наставнику ВБШАС престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 година 
живота и најмање 15 година стажа осигурања. 
 

Члан 106. 
 Наставнику који је испунио услове из члана 105. Овог Статута, може се продужити радни однос у 
складу са чланом  93. Закона о високом образовању.  
 

Члан 107. 
 Одлуку о продужењу радног односа наставника доноси Веће ВБШАС. 
 Иницијативу за продужење радног односа може да поднесе наставник, који је испунио услове за 
престанак радног односа у складу са овим Статутом. 
 Веће доноси одлуку о продужењу радног односа у складу са чланом 93. Закона о високом 
образовању.  
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Члан 108. 
 Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је имао у 
тренутку пензионисања. 
 
 
 
10.  СТУДЕНТИ 
 
Упис 

Члан 109. 
 На одобрене, односно акредитоване студијске програме, које организује ВБШАС, могу се уписати 
кандидати под условима и на начин утврђен Законом и општим актима ВБШАС. 

ВБШАС може да организује студије уз рад за студенте који су запослени или који из другог 
разлога нису у могућности да редовно прате наставу. 
 Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1. овог члана под истим 
условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања. 
 Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје језик на коме се 
изводи настава и да је здравствено способно за  пловидбену службу на броду. Оцена здравствене 
способности за пловидбену службу се добија на лични захтев кандидата. Лице које нема оцену 
здравствене способности за пловидбену службу може се уписати и школовати,  а ВБШАС сматра да се 
тренутно определило за рад ван пловидбене службе.  
 Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана, стиче статус студента и исти 
доказује индексом. 
 

Члан 110. 
 Страни држављанин може се уписати на студије уз претходну проверу знања српског језика. 
 Проверу знања српског језика обавља посебна комисија, коју образује Веће ВБШАС, а обухвата 
писање састава  и конверзацију на задату тему . 
 Веће доноси Правилник којим се прописује поступак провере знања српског језика од стране 
комисије из става 2. овог члана. 
 Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран и способан за  
бродарску службу . 
 

Члан 111. 
 Трошкове студирања у целини подмирује студент. 
 
Конкурс 
 

Члан 112. 
 ВБШАС расписује конкурс (у даљем тексту: Конкурс) за упис на студије које се организују у 
ВБШАС. Конкурс за основне студије расписује се најмање 4 месеца пре почетка школске године. 
Конкурс  садржи: 
 

− предвиђени број студената за одређене студијске програме;  

− услове за упис;  

− мерила за утврђивање редоследа кандидата;  

− поступак спровођења Конкурса;  

− начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата;  

− висину школарине са накнадом за увећане трошкове школовања  
 
Број студената 
 

Члан 113. 
 ВБШАС утврђује број студената који се уписују на студијске програме, а који не може бити већи од 
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од броја утврђеног у дозволи за рад. 
 Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма доноси Савет ВБШАС, уз 
сагласност оснивача. 
 
Рангирање и упис кандидата 
 

Члан 114. 
 ВБШАС , у складу са законом, уписује кандидате уз признавање опште, односно стручне матуре 
за упис на академске, студијске програме.  
   ВБШАС сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије првог степена на основу 
општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, 
резултата испита за проверу знања из предмета географија и математика, односно предмета који 
изражавају склоности ка струци (саобраћајно инжењерство, машинско инжењерство) и по потреби на 
основу успеха на националним и интернационалним такмичењима, у складу са општим актом 
високошколске установе.  
 За стране суденте успех са провере знања  српског језика,  вреднује се са положио није положио. 
Кандидат који није положио проверу познавања српског језика  искључује се са конкурса.  
 На мастер академске студије, може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне 
академске студије и остварило најмање 240 бодова (ЕСПБ). Посебан услов за упис на мастер студије су 
завршене основне академске студије првог  степена одговарајућег или сродног програма. Редослед 
кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу остварених резултата на претходним 
студијама и сродности програма са програмима основних студија ВБШАС, према Правилнику о студијама. 
 Разлику због несродности програма и могућност уписа са других студијских прогама утврђује 
комисија ВБШАС и доноси решење о могућности уписа на мастер академске студије.  
 Прелиминарна ранг листа примљених кандидата објављује се на огласној табли и сајту ВБШАС. 
На утврђени редослед кандидата на привременој ранг листи незадовољни кандидат може поднети 
приговор директору ВБШАС у року од 24 часа од дана истицања ранг листе на огласној табли и сајту 
ВБШАС. Жалбе решава Комисија за упис  у року од 24 сата и доставља предлог решења  Директору. На 
решење Директора кандидат може уложити жалбу Савету ВБШАС у року од 24 часа од дана доставе 
решења. Савет ВБШАС доноси одлуку у року од 24 часа. Одлука Савета ВБШАС је коначна. 
 Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру 
одобреног броја студената, умањен за број  страних држављана који похађају припремну наставу ради 
школовања у ВБШАС.  
 Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице које има стечено 
високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са  
Законом о високом образовању,  може се уписати на студије првог степена, под условима и на начин  који 
утврди Комисија за  признавање испита, на основу става предметних наставника.   
 Студенту који је положио испите на другој високошколској установи у складу са ставом  8.  
овог члана,  предметни наставик може,   на лични захтев студента,  признати као предиспитну 
обавезу, испит положен у целини и то у испитном року верификовати у записнику и испитној пријави 
на основу увида у наставни програми личног контаката са студентом. Ако студент има  довољан број 
поена, на основу овако положених испита, за прелазак у вишу годину студија, Комисија за признавање 
испита подноси предлог Наставном  већу ВБШАС које  доноси Одлуку о могућности наставка 
студирања у вишој години студија.Трошкови школовања се сразмерно умањују  према положеним 
испитима. 
 Право из става 8.  и 9.  овог члана остварује се на лични захтев. 
  
Права и обавезе студената 
 

Члан 115. 
Студент има права и обавезе утврђене Законом, овим Статутом и општим актима ВБШАС.  
Студент има право: 

− на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;  

− на благовремено и тачно информисање о свим питањима, која се односе на студије;  

− на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом;  
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− на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;  

− на повластице, које произилазе из статуса студента;  

− на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;  

− на различитост и заштиту од дискриминације;  

− да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе ВБШАС;  

− на поштовање личности, достојанства , части и угледа;  

− на образовање на језику у складу са Законом и акредитованим студијским програмом. 
 Студент је дужан да: 

− испуњава наставне и предиспитне обавезе;  

− поштује опште акте ВБШАС;  

− поштује права запослених и других студената ВБШАС;  

− учествује у доношењу одлука, у складу са Законом;  
 Студент има право на жалбу, у складу са овим Статутом, уколико сматра да је прекршена нека од 
обавеза из става 1. овог члана. 
 

Члан 116. 
 Жалба се подноси Директору у року од 8 дана од дана сазнања за повреду права. 
 Директор одлучује по жалби у року од 15 дана од дана пријема жалбе. Одлука по жалби је 
коначна. 
 
Правила студија 
 

Члан 117. 
 При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. 
 Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. 

Студент при упису одговарајуће године студија, опредељује се, у складу са студијским програмом, 
за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја 
студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.  
 Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија опредељује се, у складу са 
студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, 
осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова. 
 Студент који се определи за мањи број ЕСПБ бодова од  60, а не мање од 37 односно 30 ЕСПБ 
(лице које се школује уз рад) плаћа део школарине обрачунат према броју ЕСПБ бодова за које се 
определио. Финансијска вредност једног ЕСПБ бода утврђује се пре почетка школске године и саопшатава 
студенту пре потписивања анекса уговора.  

Студент који није стекао услов за упис нове школске године, има мање од 37,  односно 30 ЕСПБ 
бодова (лице које се школује уз рад) плаћа обнову године за онај број ЕСПБ  који му недостају до 60 ЕСПБ 
бодова ради завршетка једне године студија и плаћа школарину у складу са ставом 5. овог члана. 
 Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује 
исти предмет.  
 Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други 
изборни предмет. 
  Једном плаћен број ЕСПБ бодова за поједине предмете важи за текућу и наредну школску годину. 
После тог рока мора се поново уплатити  део школарине за тај број ЕСПБ бодова у складу са ставом 5. 
овог члана. 
 
Статус студента 
 

Члан 118. 
 Статус студента се стиче уписом на студије, које организује ВБШАС, у складу са дозволом за рад. 
 
Оцењивање 

 
Члан 119. 
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 Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и 
изражава се поенима. 
 Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 
поена. 
 Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на 
испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. 
 Број стечених поена испуњењем предиспитних обавеза не може бити услов за излазак на испит, 
осим уколико максималан број поена, који се може стећи на испиту, у збиру са претходно стеченим 
поенима не обезбеђује прелазну оцену. 
 

Члан 120. 
 Успех студента на испиту и другим проверама знања, укључујући и залагање, изражава се 
оценама: 10 – одличан-изузетан, 9 – одличан, 8 – врло добар, 7 – добар, 6 – довољан и 5 - није положио. 
 У зависности од освојених поена скала оцењивања дефинисана је на следећи  начин:  

− 0 – 50 поена – 5 ( пет) 

− 51 – 60 поена - 6  (шест) 

− 61 – 70поена - 7  (седам) 

− 71 – 80 поена – 8 (осам) 

− 81 – 90 поена  - 9 (девет) 

− 91 – 100 поена – 10 (десет) 
 У индекс студента уносе се само прелазне оцене 10, 9, 8, 7 и 6. 
   
Бројчани основ оцена упоређује се са ЕСПБ скалом оцењивања на следећи начин: 10–А+;   9–А ;  8–В;  7–С;    
6– D  и  5– F. 

 
Члан 121. 

 Просечна оцена на делу студијског програма или на целокупном студијском програму рачуна се 
као аритметичка средина постигнутих резултата на положеним студијским предметима, с тим што се у 
обзир узима њихова ЕСПБ вредност. 
 Просечна оцена израчунава се формулом: 
 ∑(ЕСПБ вредност предмета х постигнута оцена) / ∑ ЕСПБ положених предмета. 
 
Испити 
 

Члан 122. 
  Провера знања (испит) је јединствен и полаже се: 

− усмено,  

− писмено,  

− писмено и усмено,  

− практично и усмено.  
 

Члан 123.  
 Испит је јаван и полаже се  у седишту ВБШАС, односно, у објектима наведеним у дозволи за рад. 
 Одредба става 1. овог члана односи се и на извођење студијског програма на даљину, с тим да за 
студента страног држављанина високошколска установа може да омогући и полагање испита преко 
електронских комуникација, под условом да применом одговарајућих техничких решења обезбеди 
контролу идентификације и рада студента. 
 ВБШАС може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о испиту из предмета чији 
карактер то захтева, практичне радње на броду  и са бродом.  
 

Члан 124. 
 Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка 
наставе тог предмета у наредној школској години, на језику на којем се настава изводила. 
 Уколико студент, из претходног става овог члана, не положи испит, има право да испит полаже 
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још три  пута у току исте школске године.  
 После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит пред 
комисијом. 
 

Члан 125. 
 Испитни рокови су: 

− јануарско- фебруарски ;  

− априлски;  

− јунско - јулски ;  

− септембарски,  са два термина за полагање и  

− октобарски, за један испит за стицање услова.  
 
 

Члан 126. 
 Изузетно, студент коме је остао један неположен испит неопходан за стицање услова ради  уписа 
следеће  године, има право да тај испит полаже у посебном року, најкасније до 10. октобра. 
 

Члан 127. 
 Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, 
односно на одговарајућем гестовном језику. 
 

Члан 128. 
 Студент који није измирио финансијске обавезе према ВБШАС, по било ком основу, не може 
приступити полагању испита. 
 
Приговор 
 

Члан 129. 
 Студент има право да Директору ВБШАС поднесе приговор на добијену оцену, ако сматра да 
испит није обављен у складу са Законом и општим актом ВБШАС, у року од 36 часова од добијене оцене. 
 Директор у року од 24 часа од добијања приговора, у складу са одредбама општег акта ВБШАС, 
разматра приговор и доноси одлуку по приговору. 
 Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана 
пријема одлуке из става 2. овог члана. 
 
Мировање права и обавеза студената 
 

Члан 130. 
 Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, 
упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци ( кадетура или стаж потребан за 
добијање бродарских овлашћења), одслужења и дослужења војног рока, одржавања трудноће и неге 
детета до годину дана живота. 
 Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења на њен захтев одобрава 
се мировање права и обавеза у складу са препоруком лекара. 
 Студент, који је био спречен да полаже испит због болести, одсуства и стручног усавршавања у 
трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року, у складу са општим актом 
ВБШАС. 
 
Дисциплинска одговорност студента 
 

Члан 131. 
 Студент одговара за повреду обавезе, која је у време извршења била предвиђена Правилником о 
дисциплинској одговорности. 
 За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија. 
 Дисциплински поступак  се не може покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду 
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обавезе и учионица, а најкасније годину дана од дана када је повреда учињена. 
 Правилником о дисциплинској одговорности утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, 
дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента. 
 
Престанак статуса студента 
 

Члан 132. 
 Статус студента престаје у случају: 

− исписивања са студија;  

− завршетка студија;  

− не уписивања школске године;  

− када студент не заврши студије до истека рока, који се одређује у двоструком броју школских 
година, потребних за реализацију студијског програма, осим  у случају студија уз рад;  

− изрицања дисциплинске мере искључења са студија.  
 Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим 
актом ВБШАС.  
 Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по 
афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента 
до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског 
програма. 

 
11.  СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВИ 
 

Члан 133. 
 Лице које, зависно од студијског програма, заврши основне академске студије стиче академски 
назив:  

− дипломирани инжењер саобраћаја-наутика или  

− дипломирани инжењер машинства -бродомашинства. 
 Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив: 

− мастер менаџер-лучки менаџмент. 
 
12. ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА 
 

Члан 134. 
 ВБШАС, у оквиру своје делатности, може реализовати програме образовања током читавог 
живота, ван оквира студијских програма за које је добио дозволу за рад. 
 Услови, начин и поступак реализације програма из става 1. овог члана уредиће се општим актом 
ВБШАС. 
 Лицу које је савладало програм из става 1. овог члана ВБШАС издаје уверење. 
 Лице уписано на програм из става 1. овог члана нема статус студента, у смислу Закона. 
 
13. ОБАВЕШТАВАЊЕ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ   У  ВБШАС 
 

Члан 135. 
 Студенти, као и запослени у ВБШАС, имају право да се информишу о остваривању, организацији 
и начину извођења наставе и правилима студирања у ВБШАС, као и о остваривању свих права везаних за 
рад студената и запослених. 
 

Члан 136. 
 Директор обавештава запослене о свом раду и пословању ВБШАС, а нарочито о развојним 
програмима и плановима ВБШАС. 
 

Члан 137. 
 ВБШАС о свом раду информише студенте, запослене и јавност путем: 
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− огласне табле;  

− сајта;  

− посебних издања;  

− конференција за новинаре;  

− издавања посебних саопштења;  

− на други одговарајући начин.  
 
14. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊЕ СТРАНИХ 

СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

Члан 138. 
 Признавање страних високошколских исправа је поступак у коме се имаоцу те исправе утврђује 
право у погледу наставка образовања. 
 

Члан 139. 
 У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог образовања Републике 
Србије, имаоцу стране високошколске исправе, утврђује се право на наставак започетог високог 
образовања, односно, право на укључење у нивое високог образовања. 

Члан 140. 
 
 Високошколска јавна исправа стечена у СФРЈ – до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици 
Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора – до 16. јуна 2006. године и Републици 
Српској не подлеже поступку признавања стране високошколске исправе.. 
 

Члан 141. 
 Поступак признавања се спроводи у складу са Законом и општим актом ВБШАС. 
 
15. ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 
Евиденција 
 

Члан 142. 
 ВБШАС води: 

− матичну књигу студената;  

− евиденције о издатим дипломама и додацима дипломама;  

− записник о полагању испита 

− евиденцију о запосленим  

− евиденцију о признатим страним високошколским исправама  

− евиденцију о полазницима и издатим сертификатима о завршеном кратком програму студија.  
 Евиденције из става 1. овог члана, воде се на српском језику, ћириличним писмом,  у штампаној 
форми, а може се водити и електронски кад се стекну услови. Евиденције из става 1. овог члана, трајно се 
чувају. 
 

Члан 143. 
 Подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе обављања 
делатности ВБШАС и за потребе Министарства за обављање Законом утврђених послова. 
 ВБШАС ће у складу са развојем ЈИСП (јединственог информационог система просвете) 
ажурирати податке у оквиру одговарајућих регистара и припремати за достављање Министарству у 
електронском облику кад се за то створе услови на нивоу министарства.  
  У  складу  са ставом 4. овог члана ВБШАС ће  усвојити и посебан Правилник о ЈИСП. 
 Подаци из евиденције користе се на начин, којим се обезбеђује заштита идентитета студената, у 
складу са Законом. 
 
Јавне исправе 
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Члан 144. 

 На основу података из евиденције, ВБШАС издаје јавне исправе. 
 Јавне исправе у смислу става 1. овог члана, су: студентска књижица (индекс), диплома о стеченом 
високом образовању и додатак дипломи. 
 ВБШАС издаје јавне исправе на српском језику, ћириличним писмом, а по личном захтеву 
студента  може се издати латиничним писмом и на енглеском језуку,  што се сматра посебном услугом 
 На лични захтев студента, диплома и додатак дипломи могу издати и на енглеском језику, што се 
сматра посебном услугом, сем за студенте стране држављане.    
 

Члан 145. 
 Диплома се оверава сувим жигом. 
 Додатак дипломи обавезно се издаје уз диплому. 
  
 

Члан 146. 
 Диплому и додатак дипломи потписује Директор ВБШАС. 
 Заједничку диплому и додатак дипломи потписују овлашћена лица високошколских установа које 
изводе студијски програм за стицање заједничке дипломе. 
 

 
Члан 147. 

 ВБШАС оглашава диплому, односно додатак дипломи, ништавним: 
1) ако су потписани од неовлашћеног лица;  
2) ако ималац дипломе није испунио све испитне обавезе, на начин и по поступку, утврђеним 

Законом и студијским програмом 
3)  ако ималац дипломе није испуњавао услове за упис на студије првог, другог или трећег 

степена, односно услове за стицање одговарајућег академског или научног назива 
4) ако се утврди да завршни мастер рад није резултат самосталног рада кандидата. 

 Министар, по службеној дужности, поништава диплому, односно додатак дипломи из разлога 
утврђених у ставу 1. тачка 1) овог члана, а по тачкама 2-4  министар врши поништавање у складу са 
Законом.  
  

Члан 148. 
 ВБШАС издаје нову јавну исправу после проглашења оригиналне јавне исправе неважећом у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, на основу података из евиденције коју води. 
 На јавној исправи из става 1. овог члана, ставља се назнака да се ради о новој јавној исправи, која 
је издата после проглашења оригинала јавне исправе неважећим. 
 
16. ПОСЛОВНА  И  ДРУГА  ТАЈНА 
 

Члан 149. 
 ВБШАС ће ускратити давање обавештења о подацима који су пословна, професионална или 
друга законом заштићена тајна. 
 ВБШАС посебну пажњу посвећује чувању личних података студената и лица запослених у 
ВБШАС, посебно оних података код којих би неовлашћено саопштавање могло штетити интересима тих 
лица. 
 

Члан 150. 
 Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим Статутом и другим 
општим актом ВБШАС, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању ВБШАС и 
штетило интересима и пословном угледу ВБШАС, ако законом није другачије одређено. 
 Податке који су утврђени као пословна тајна могу другим лицима саопштити једино директор 
ВБШАС или лице које он за то овласти, на основу сагласности Оснивача ВБШАС. 
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Члан 151. 
 Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или 
податак који се сматра пословном тајном. Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног 
односа. 
 

Члан 152. 
 Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се: 

1. подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности и ратног стања;  
2. план физичког и техничког обезбеђења имовине и објеката ВБШАС;  
3. подаци који се припремају за надлежне органе, а који су поверљиве природе;  
4. уговори, понуде, финансијско пословање и плате запослених;  
5. подаци о пословању и резултатима пословања ВБШАС пре него што их разматра и усвоји 

надлежни орган ВБШАС;  
6. други подаци и исправе које пословном тајном прогласи Савет ВБШАС.  

 
Члан 153. 

 Професионалном тајном сматрају се интимни и лични подаци из живота запослених у ВБШАС и 
студената, подаци из молби грађана и студената, чије би саопштавање и објављивање могло нанети 
моралну или материјалну штету запосленом, студенту или трећим лицима. 
 

 
Члан 154. 

 Запослени чини тежу повреду радних дужности и обавеза ако ода пословну, професионалну или 
другу законом заштићену тајну. Запослени који користи исправе и документа који представљају пословну 
или професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама ВБШАС и да их чува на начин који 
онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица. 
 Општим актом ВБШАС може се детаљније уредити чување, обезбеђивање и промет докумената и 
података који представљају пословну или професионалну тајну. 
 
17. ОПШТИ  АКТИ  ВБШАС 
 

Члан 155. 
 Статут и опште правне акте ВБШАС доноси Савет ВБШАС, уколико законом није предвиђено да 
поједине опште акте доноси Директор или Наставно-научно веће ВБШАС. 
 Општи акти ВБШАС су статут, правилници, пословници, протоколи, правила, кодекси, друга општа 
акта, које доносе надлежни органи ВБШАС у складу са Законом. 
 Директор ВБШАС одговоран је за законито и благовремено доношење појединачних и општих 
аката из његове надлежности и за њихово спровођење у складу са законом, а Савет и Веће за 
благовремено доношење и усклађивање свих других општих аката из његове надлежности са законом. 
 

Члан 156. 
 Правилник о раду мора бити у сагласности са Законом и не може садржати одредбе које 
запосленом утврђују мањи обим права од оних која су предвиђена Законом. 
 

Члан 157. 
 У ВБШАС се доносе следећи општи акти:  

1. Статут  
2. Правилник о  студијама;  
3. Правилник о организовању и раду студентског парламента;  
4. Правилник о уџбеницима;  
5. Правилник о раду Библиотеке;  
6. Правилник о избору наставника, сарадника и заснивању радног односа;  
7. Кодекс професионалне етике; 
8. Правила о заштити од пожара; 
9. Правилник о финасијско рачуноводственом пословању; 
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10. Правилник о Научно истраживачком раду; 
11. Пословник о раду Савета ВБШАС;  
12. Пословник о раду Наставног  већа;  
13. Правилник о самовредновању  
14. Стратегија о обезбеђењу квалитета 
15. Правилник о безбедности и здрављу на раду 
16. Правилник о организацији систематизацији послова  
17. Друга општа акта у складу са законом и подзаконским актима;  

 
Члан 158. 

 Статут је основни општи акт ВБШАС. Други општи акти ВБШАС морају бити у сагласности са 
Статутом. 
 

Члан 159. 
 Статут и други општи акти мењају се по поступку који важи за њихово доношење. 
 
18. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 160. 
 Савет и други органи ВБШАС ће најкасније у року од два месеца од дана ступања на снагу овог 
Статута донети опште акте. 
 До доношења општих аката из става 1. овог члана примењиваће се закон и други прописи, 
односно одредбе општих аката који су на снази, ако нису у супротности са законом и овим Статутом. 

 
Члан 160.А  

ВБШАС  ће  пре почетка школске 2019/2020. године, у складу са Законом  расписати конкурс за 
менаџера, а по доношењу подзаконских аката о сповођењу Закона о високом образовању  усагласити 
своја општа акта, Правилник о студијама и Правилник о организацији и систематизацији радних 
места.  
 

Члан 161. 
 У складу са одредбама Статута извршиће се Конституисање свих органа ВБШАС и студентског 
парламента у законском року.  
 Сви започети избори у звања, заснивање раног односа и  уписи  студената окончаће се по старом 
Статуту до законом прописаног рока о ступању на снагу овог Статута.  
 

Члан 162. 
 Овај Правилник ступа на снагу  дана  29.11. 2018. године  од ког датума престаје важење свих 
сродних докумената из ове области.  
 
             

Доставити: 
- Архиви ВБШАС 
- Секретаријату ВБШАС 
- Библиотеци ВБШАС  

 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 
Проф. др Вукашин Б. Лале 


