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 На основу члана 63. става 1. тачке 1. Закона о високом образовању ("Сл. гласник 

РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и члана 39. 

става 1. тачке 1. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија, Савет 

Академије васпитачко-медицинских струковних студија дана 21.05.2020. године донео је 

следећу: 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Статута Академије васпитачко-медицинских струковних 

студија 

Члан 1. 

 У члану 34a. став 3. бришу се речи  „на предлог Већа Одсека“ , тако да гласи: 

“Председник Академије именује руководиоце Одсека из реда наставника (професора 

струковних студија)“. 

У члану 34a. додаје се: 

Руководиоцу одсека престаје дужност (функција) истеком мандата на који је изабран. 

Председник Академије може разрешити руководиоца одсека дужности пре истека 

мандата из следећих разлога: 

1)на лични захтев руководиоца одсека; 

2)због спречености руководиоца одсека да у периоду дужем од три месеца обавља 

дужност; 

3)ако оцени да руководилац одсека не извршава задатке предвиђене овим Статутом; 

4)због именовања на другу дужност (функцију) у Академији; 

5) у другим случајевима предвиђеним Законом и општим актима Академије.". 

Члан 2. 

У члану 35г. ставу 2. мења се тачка 4. и додаје тачка 5. и гласи: 

“4) због именовања на другу дужност (функцију) у Академији; 

 5) у другим случајевима предвиђеним Законом и општим актима Академије". 

Члан 3. 

У члану 52. став 2. мења се и гласи: 



"Кандидат за председника Академије подноси Програм рада Академије за три године и 

доказе о испуњености услова утврђених у ставу 1. овог члана." 

Врши се исправка члана са поднасловом Поступак за избор председника и сада гласи 

члан 52а. 

Члан 4. 

У члану 56. став 1. додаје се нова тачка 14а. која гласи: 

„14) именује и разрешава помоћнике председника Академије, руководиоце одсека и 

шефове катедри;". 

Члан 5. 

После члана 58. додаје се члан 58а.који гласи: 

Помоћнику председника Академије престаје дужност (функција) истеком мандата на који 

је изабран. 

Председник Академије може разрешити помоћника председника Академије дужности пре 

истека мандата из следећих разлога: 

1)на лични захтев помоћника председника Академије; 

2)због спречености помоћника председника Академије да у периоду дужем од три месеца 

обавља дужност; 

3)ако оцени да помоћник председника Академије не извршава задатке предвиђене овим 

Статутом; 

4)због именовања на другу дужност (функцију) у Академији; 

5)у другим случајевима предвиђеним Законом и општим актима Академије.". 

Члан 6. 

У члану 60. ставу 5. реч“попредседници“ замењује се речима „помоћници председника 

Академије“. 

Члан 7. 

У члану 64. у ставу 5. и 6. реч „Шеф одсека“ замењује се речима „ руководилац Одсека“. 

Члан 8. 

Из члана 64а. става 1. брише се тачка 13. која гласи “предлаже председнику Академије 

кандидата за руководиоца одсека“. 

Члан 9. 

У члану 65. став 1. тачка 3. иза речи „Већу Академије“ додају се речи „ и Већу Одсека“. 

У члану 65. ставу 1. тачка 10. после речи „израду“ брише се тачка и додаје зарез као и 

речи „ усваја листу ментора за израду завршног рада„. 

Члан 10. 



У члану 83. ставу 2.  речи „на сајту Академије“, мењају се у „на сајту Одсека“. 

Члан 11. 

У члану 91. у ставу 1. уместо тачке додаје се зарез и речи „ за сваки Одсек посебно“. 

Члан 12. 

У члану 100. додаје се тачка 4. која гласи“студент који студира уз рад“. 

Члан 13. 

У члану 107. ставу 2. бришу се речи “приликом редовног вршења уписних радњи (упис 

семестра) обавезним уписом потребног броја изборних предмета у семестрални лист и 

индекс студента“ додаје се „на почетку зимског односно летњег семестра“. 

Члан 14. 

У члану 108. став 1. тачка 9. бришу се речи „сезонских послова“. 

У истом члану брише се тачка 11. 

Члан 15. 

У члану 109. испред речи „специјалистичких“ додају се речи „основних струковних 

студија“. 

Члан 16. 

У члану 111. став 1. речи „Веће одсека“ замењују се речима „Веће катедри“. 

Члан 17. 

У члану 112. став 1. брише се „тачка“, ставља се „зарез“ и додају се речи“ односно у 

шестом семестру основних струковних студија“. 

Члан 18. 

У члану 117. став 4. брише се тачка 1. 

Члан 19. 

Члан 121. став 1. мења се и гласи: 

„Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).“ 

У истом члану став 2. брише се се „тачка“, ставља се „зарез“ и додају се речи „и ФИС-у“, а 

из става 5. иза речи „нумеричке“ ставља се тачка. 

Члан 20. 

У члану 125. став 1. брише се „тачка“, ставља се „зарез“ и додају се речи“ „и ФИС-у“. 

Члан 21. 

У члану 128. брише се став 1. и 2.,  тако да досадашњи став 3., 4. и 5. постају став 1.,2. и 

3. а у досадашњем ставу 3. и 4. речи „председник Академије“ замењује се речима 

„руководилац Одсека“. 



Члан 22. 

Члан 143. став 2. мења се и гласи: „Конкурс за избор у одређено звање и радни однос 

наставника, на предлог Наставно-стручног већа Одсека и Већа катедри, уз сагласност 

Наставно-стручног већа Академије објављује председник Академије“. 

Члан 23. 

Члан 144. став 1. мења се и гласи: „У року од 15 дана од дана расписивања конкурса на 

предлог Наставно-стручног већа Одсека и Већа катедри, уз сагласност Наставно-стручног 

већа Академије председник Акдемије образује комисију за писање реферата и предлога 

за избор кандидата у звање наставника“.  

Члан 24. 

У члану 148. мењају се речи „уговор о извођењу студија“ у „уговор о извођењу наставе“. 

Члан 25. 

У члану 151. став 1. речи „осим лица које има звање из члана 147. овог статута“, замењују 

се речима „осим лица које има звање наставника из члана 73. став 1. Закона о високом 

образовању“. 

Члан 26. 

Члан 155. став 2. мења се и гласи:“ "Одлуку о давању сагласности за рад у другој 

високошколској установи доноси председник Академије на основу предлога Већа катедри, 

мишљења Већа одсека и уз сагласност Већа Академије, којима се потврђује да наставни 

процес на Академији неће бити угрожен и да не постоји потреба за додатним 

ангажовањем наставника, односно, сарадника на другим одсецима Академије." 

Члан 27. 

У члану 156. став 2. речи“ председник Академије“ замењује се речима“ Наставно-стручно 

веће Академије“.  

Члан 28. 

Одлука ступа на снагу даном доношења од стране Савета Академијe васпитачко-

медицинских струковних студија 

 

                                                                               Председник  Савета Академије 

                                                                      ____________________________________ 

                                                                                     др Милутин Ђуричковић 

 

 

 

 


