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А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

1. НАЗИВ, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Адреса, седиште 
Београдска 18, Ниш 
ПИБ  Матични број 
111700788  17922530 
Телефон  Факс 
018/588-211  018/588-210 
Е-маил                 сајт установе 
info@akademijanis.edu.rs https://akademijanis.edu.rs/ 
2. ОСНИВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
Назив оснивача 
Министарство просвете науке и технолошког развоја 
Назив акта о оснивању 
Одлука о оснивању Академије техничко-васпитачких струковних студија 
Број и датум акта о оснивању 
05 Број:022-5271/2019 од 30. маја 2019. године 
Промене у оснивачким правима 
(назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача) 
Министарство просвете науке и технолошког развоја 

3. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
х Државни  Приватни  Мешовити 

4. ДОСАДАШЊИ УПИС У РЕГИСТРЕ  
а) Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности   
    издатог од стране Министарства надлежног за образовање (само за установе и   
    студијске програме основане у периоду од 1998 до 2005. године) 
 
б) Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо    
    образовање (само за установе и студијске програме основане у периоду од 1998 до    
    2005. године). 
 
в) Број и датум дозвола за рад издатих од стране Министарства надлежног за високо    
    образовање после 2005. године. 
Академија техничко васпитачких струковних студија 

• Дозвола за рад бр. 612–00–01389/2019–06 од 23.08.2019. год.  

https://akademijanis.edu.rs/
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Одсек Врање: 
• Дозвола за рад бр. 612–00–476/07–04 од 17.05.2007. год.  
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–476/1/2007–04 од 05.10.2007. год.  
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–01475/2010–04 од 29.11.2010. год. 
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–00675/2012–04 од 24.06.2013. год. 
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–00473/2015–06 од 02.12.2015. год. 
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–01404/2018–06 од 13.08.2018. год. 
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–00231/2019–06 од 19.04.2019. год. 
• Допуна дозволе за рад бр. 612–00–01004/2019–06 од 19.11.2019. год. 

Одсек Ниш: 
• Дозвола за рад број: 612-00-478/2007-04 од 17.5.2007,  
• Допуна дозволе за рад број: 612-00-350/2008-12 од17.4.2008, 
• Допуна дозволе за рад 612-00-00478/2007-04 од 26.10.2009, 
• Допуна дозволе за рад 612-00-00353/2010-04 од 27.09.2010., 
• Допуна дозволе за рад 612-00-00962/2010-04 од 01.11.2010,  
• Допуна дозволе за рад612-00-00517/2015-06 од 30.09.2015, 
• Допуна дозволе за рад 612-00-02229/2017-06 од 06.12.2017.  

Одсек Пирот: 
• Дозвола за рад бр. 612-00-639/2007-04 од. 6.7.2007. год.  
• Допуна дозволе за рад бр. 612-00-01142/2013-04 од 5.6.2013. 

г) Број и датум акта о акредитацији високошколске установе издатог од стране  
    Комисије за акредитацију и проверу квалитета или Националног савета за високо  
    образовање. 
Одсек Врање: 

• Уверење бр. 612–00–1186/2006–04 од 30.04.2007. год.  
• Уверење бр. 612–00–00156/2012–04 од 27.04.2012. год.  
• Уверење бр. 612–00–03446/2016–06 од 29.09.2017. год. 

Одсек Ниш: 
• Уверење о акредитацији 612-00-03452/2016-06 од 31.3.2017. године, 
• Уверење о акредитацији 612-00-03455/2016-06 од 03.3.2017. године. 
• Уверење о акредитацији 612-00-03454/2016-06 од 03.3.2017. године. 
• Уверење о акредитацији 612-00-03453/2016-06 од 03.3.2017. године. 
• Уверење о акредитацији 612-00-01172/2012-04 од 07.6.2013. године 
• Уверење о акредитацији 612-00-02319/2014-04 од 12.12.2014. године 
• Уверење о акредитацији 612-00-00861/2017-06 од 07.7.2017. године 
• Уверење о акредитацији 612-00-00862/2017-06 од 30.6.2017. године. 

Одсек Пирот: 
• Уверење бр. 612-00-1122/2006-4 од 30.4.2007. год.  
• Уверење бр. 612-00-00165/2012-04 од 14.9. 2012. год. 
• Уверење бр. 612-00-03439/2016-06 од 19.5.2017. год. 

д) Број и датум акта о акредитацији студијских програма издатих од стране  
    Комисије за акредитацију и проверу квалитета или Националног савета за високо  
    образовање. 
Одсек Врање: 

• Уверење бр. 612–00–1186/2006–04 од 30.04.2007. год. (ОСС Машинско инжењерство, 
ОСС Прехрамбена технологија, ОСС Технологија дрвета, ОСС Примењена информатика) 

• Уверење бр. 612–00–1186/2006–04 од 10.07.2007. год. (ОСС Производна економија) 
• Уверење бр. 612–00–799/2010–04 од 09.07.2010. год. (ОСС Саобраћајно инжењерство – 

Друмски саобраћај) 
• Уверење бр. 612–00–00156/2012–04 од 27.04.2012. год. (ОСС Машинско инжењерство, 

ОСС Прехрамбена технологија, ОСС Производна економија, ОСС Технологија дрвета, 
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ОСС Заштита животне средине) 
• Уверење бр. 612–00–01761/2014–04 од 24.10.2014. год. (ССС Друмски саобраћај) 
• Уверење бр. 612–00–00414/2015–06 од 08.05.2015. год. (ОСС Друмски саобраћај) 
• Уверење бр. 612–00–00771/2015–06 од 02.10.2015. год. (ОСС Предузетнички менаџмент) 
• Уверење бр. 612–00–03448/2016–06 од 24.03.2017. год. (ОСС Машинско инжењерство) 
• Уверење бр. 612–00–03447/2016–06 од 02.06.2017. год. (ОСС Прехрамбена технологија) 
• Уверење бр. 612–00–03449/2016–06 од 02.06.2017. год. (ОСС Заштита животне средине) 
• Уверење бр. 612–00–03450/2016–06 од 02.06.2017. год. (ОСС Инжењерство намештаја и 

ентеријера) 
• Уверење бр. 612–00–00517/2016–06 од 10.02.2017. год. (ССС Инжењерски менаџмент) 
• Уверење бр. 612–00–03445/2016–06 од 12.01.2018. год. (ОСС Производна економија) 
• Уверење бр. 612–00–00142/8/2018–03 од 14.12.2018. год. (МСС Технолошко 

инжењерство) 
• Уверење бр. 612–00–00140/7/2018–03 од 24.05.2019. год. (МСС Међународна економија и 

предузетништво) 
• Записник са 39. седнице КАПК-а од 16.12.2019. год. (ССС Инжењерски менаџмент) 
• Записник са 54. седнице КАПК-а од 10.09.2020. год. (ССС Друмски саобраћај и 

транспорт) 
Одсек Ниш: 
Основне струковне студије: 

• Уверење бр. 612-00-00346/8/2018-03 од 25.10.2019. године Друмски саобраћај,  
• Уверење бр. 612-00-03452/2016-06 од 31.3.2017. године Индустријско 

инжењерство, 
• Уверење бр. 612-00-03455/2016-06 од 03.3.2017. године Савремене рачунарске 

технологије. 
• Уверење бр. 612-00-03454/2016-06 од 03.3.2017. године Комуникационе 

технологије,  
• Уверење бр. 612-00-03453/2016-06 од 03.3.2017. године Грађевинско инжењерство,  
• Уверење бр. 612-00-02319/2014-04 од 12.12.2014. године Заштита животне 

средине.  
Мастер струковне студије: 

• Уверење број 612-00-00861/2017-06 од 07.7.2017. године Мултимедијалне 
комуникационе технологије,  

• Уверење број  612-00-00862/2017-06 од 30.6.2017. године Управљање отпадом. 
• Уверење број  612-00-00110/6/2019-03 од 09.10.2020. године, Грађевинске конструкције и 

управљање изградњом. 
• Уверење број  612-00-00113/6/2019-03 од 15.12.2020. године, Друмски саобраћај и 

транспорт 
• Уверење број  612-00-00112/6/2019-03 од 10.11.2020. године, Производно информационе 

технологије 
• Уверење број  612-00-00111/6/2019-03 од 09.10.2020. године, Информационе технологије 

и системи 
1. Одсек Пирот: 
• Уверење бр. 612-00-03439/2016-06 од 19.5.2017. год. (ОСС - Струковни васпитач за рад са 

децом у предшколским установама) 
• Уверење бр. 612-00-00014/6/2018-03 од 21.5.2019. год. (МСС – Струковни мастер 

васпитач 

5. ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
а) Научна, односно уметничка поља 
Техничко–технолошке науке, Друштвено–хуманистичке науке, Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије 
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б) Научне, односно уметничке области 
Одсек Врање: Саобраћајно инжењерство, Машинско инжењерство, Биотехничке науке, 
Технолошко инжењерство, Економске науке, Менаџмент и бизнис, Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду. 
Одсек Ниш: Индустријско инжењерство, Саобраћајно инжењерство, Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, Грађевинско инжењерство и Инжењерство заштите животне средине 
Одсек Пирот: Друштвено-хуманистичке науке 
в) Уже научне, односно уметничке области  
Одсек Врање: Енглески језик, Примењена математика, Физика, Хемија, Хемија животне 
средине, Рачунарска техника и иинформатика, Производне технологије у машинском 
инжењерству, Систем квалитета, Примарна прерада дрвета, Финална обрада дрвета, Општа 
биотехнологија, Посебна биотехнологија, Технологија намирница биљног порекла, Технологија 
намирница животињског порекла, Заштита животне средине и биотехнологија, Заштита 
животне средине и технолошко инжењерство, Друмски саобраћај, Моторна возила и мотори, 
Маркетинг и економија, Макроекономија и рачуноводство, Пословна економија, Менаџмент и 
бизнис, Менаџмент, Индустријско инжењерство и инжењерство намештаја и ентеријера. 
Одсек Ниш: Комуникационе технологије са електроником, Рачунарске технологије, 
Производне и информационе технологије, Примењена механика и машинске конструкције, 
Саобраћајни и транспортни системи, Безбедност друмског саобраћаја, Конструкције, 
визуелизација и материјализација у грађевинарству, Саобраћајнице и хидротехника са 
организацијом и технологијом грађења, Заштита животне средине, Природне науке, Друштвене 
науке и менаџмент. 
Одсек Пирот: Психологија, Педагогија, Андрагогија, Филологија, Рачунарска техника и 
информатика, Ликовна уметност, Филозофија, Српски језик и књижевност, Музичка уметност, 
Физичко васпитање и спорт, Француски језик, Природа и друштво, Социологија, Здравство, 
Математика 
г) Уже научне, односно уметничке области за које се врши избор наставног особља 
Одсек Врање: Енглески језик, Физика, Хемија, Хемија животне средине, Рачунарска техника и 
иинформатика, Производне технологије у машинском инжењерству, Примарна прерада дрвета, 
Финална обрада дрвета, Општа биотехнологија, Посебна биотехнологија, Технологија 
намирница животињског порекла, Заштита животне средине и биотехнологија, Заштита 
животне средине и технолошко инжењерство, Друмски саобраћај, Моторна возила и мотори, 
Макроекономија и рачуноводство, Менаџмент и бизнис, Менаџмент, Индустријско 
инжењерство и инжењерство намештаја и ентеријера. 
Одсек Ниш: Комуникационе технологије са електроником, Рачунарске технологије, 
Производне и информационе технологије, Примењена механика и машинске конструкције, 
Саобраћајни и транспортни системи, Безбедност друмског саобраћаја, Конструкције, 
визуелизација и материјализација у грађевинарству, Заштита животне средине, Саобраћајнице 
и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, Природне науке, Друштвене науке и 
менаџмент. 
Одсек Пирот: Психологија, Педагогија, Андрагогија, Филологија, Информатика и образовна 
технологија, Ликовно образовање, Филозофија, Српски језик и књижевност, Методика развоја 
говора, Методика музичког образовања, Увод у професију и професионална пракса, Вокално-
инструментална настава, Методика физичког васпитања, Француски језик, Вокално-
инструментална настава, Методика упознавања околине, Социологија, Здравство, Методика 
почетних математичких појмова. 

6. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА 
Име и презиме, функција 
Срђан Јовковић, председник Академије техничко-васпитачких струковних студија 
Датум и акт о именовању 
Одлука Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија број 01-/279-2 од 
25.09.2020. године 
Контакт телефон  Е-маил 
+381 69 3444069  srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs 
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Лице задужено за квалитет 
Име и 
презиме 

 телефон  Е-маил 

Мирјана 
Станковић 
Ђорђевић 

 +381 64 
2110022 

 mirjanastankovic.djordjevic@akademijanis.edu.rs 

Б. ОБУХВАТ  
1. х Спољашња провера квалитета високошколске установе 
2.  Спољашња провера квалитета високошколске установе  и акредитација 

високошколске установе 
3.  Спољашња провера квалитета високошколске установе  и акредитација студијских 

програма  
4.  Спољашња провера квалитета високошколске установе  и акредитација 

високошколске установе и студијских програма 
 
    Назив и седиште 
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
Београдска 18, Ниш 
2.1. Студије првог степена 
а) Основне академске студије 
 Назив студијских програма 
(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 
1. Укинути акредитовани студијски програми  

1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

б) Основне струковне студије 
Назив студијских програма 
(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 
1. Укинути акредитовани студијски програми  
1.1. Инжењерство заштите животне средине, Специјалиста струковни инжењер заштите 
животне средине, једна година, 32 студента,  поље Техничко-технолошке науке, Ув. о 
акредитацији 612-00-00077/2014-04 од 14.2.2014. године,  
 1.2. Безбедност друмског саобраћаја, Специјалиста струковних инжењер саобраћаја, једна 
година, 32 студента, поље техничко-технолошке науке,  Ув. о акредитацији 612-00-00077/2014-
04 од 28.3.2014. године,  
1.3. Савремене рачунарске технологије, Специјалиста струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства, једна година, 32 студента, поље техничко-технолошке науке, Ув. о акредитацији 
студијског програма број: 612-00-00077/2014-04 од 09.05.2014. године,   
1.4. Комуникационе технологије, Специјалиста струковни инжењер електротехнике и 
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рачунарства, једна година, 32 студента, поље Техничко-технолошке науке, Ув. о акредитацији 
студијског програма број: 612612-00-00077/2014-04 од 07.03.2014. године,  
1.5. Комунално инжењерство, Специјалиста струковни инжењер грађевинарства,  једна година, 
32 студента, поље Техничко-технолошке науке, Ув. о акредитацији студијског програма број: 
612-00-00077/2014-04 од 14.02.2014. године. 
2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 

2.1.Инжењерство заштите животне средине, 3 године, 6 семестара, број студената: 60, број 
бодова 180, образовно научно поље: Техничко-технолошко, стручна област: Инжењерство 
заштите животне средине и заштите на раду 
НАПОМЕНА: Стари назив студијског програма је ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(акредитован 2015.г.) 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1  
 

в) Специјалистичке  струковне студије 
Назив студијских програма 
(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 
1. Укинути акредитовани студијски програми  

1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

 
2.2. Студије другог степена 
       а) Мастер академске студије 
Назив студијских програма 
(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 
1. Укинути акредитовани студијски програми  

1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

      б) Специјалистичке академске студије 
Назив студијских програма 
(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
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студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 
1. Укинути акредитовани студијски програми  

1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

       
 
в) Мастер струковне студије 
Назив студијских програма 

(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 

1. Укинути акредитовани студијски програми  
1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

 
     г) Интегрисане академске студије 
Назив студијских програма 

(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 

1. Укинути акредитовани студијски програми  
1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

2.3. Студије трећег степена - докторске студије 
Назив студијских програма 

(навести све студијске програме : 1.који су акредитовани у претходном периоду са датумом 
акредитације за које се не тражи акредитација (укинути студијски програми), 2. који су 
акредитовани у претходном периоду за које се тражи акредитација (уколико је промењен назив 
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студијског програма ставити напомену), 3. нове студијске програме за које се тражи 
акредитација , трајање, број студената , број бодова, образовно-научно односно образовно 
уметничко поље, ИМТ студије) 

1. Укинути акредитовани студијски програми  
1.1 
1.2 

2.  Реакредитација акредитованих студијских програма 
2.1 
2.2 

3. Нови студијски програми 
3.1 
3.2 

 
В. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
Број 
акта Назив 

1. 
Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издатог од 
стране Министарства надлежног за образовање (само за установе и студијске програме 
основане у периоду од 1998 до 2005. године) –Прилог 1. 

2. 
Дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање (само 
за установе и студијске програме основане у периоду од 1998 до 2005. године) –
Прилог 2. 

3. Дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање после 
2005. године – Прилог 3. 

4. 
Акти о акредитацији високошколске установе издати од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета или Националног савета за високо образовање –
Прилог 4. 

5. Акти о акредитацији студијских програма  издатих од стране Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета или Националног савета за високо образовање – Прилог 5. 

6. Акт о акредитацији за обављање научно истраживачке делатности издат од надлежног 
Министарства – Прилог 6. 

7. Акт о именовању органа пословођења – Прилог 7. 

8. Доказ о упису органа пословођења у Регистар у Трговинском суду, односно у Регистру 
привредних објеката – Прилог 8. 

9 Решење Привредног суда за упис у судски регистар – Прилог 9. 
10. Статут високошколске установе – Прилог 10. 
11. Акт о организацији – ако постоји – Прилог 11. 

Напомена: Прилоге сместити у фолдер Општа акта и исте линковати.  
 
Г. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
Изјављујем: 

- да смо упознати са стандардима и поступцима Акредитације и да их прихватамо 
- да ћемо доставити потребну документацију, примити стручни тим и пружити све 

потребне податке неопходне за оцењивање 
- да ћемо надокнадити све трошкове акредитације  
- да гарантујем за тачност података наведених у пријави 

 
Д. ПРИЛОЗИ 

1. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
2. КОПИЈА СВИХ УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И 

УСТАНОВЕ И КОПИЈЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД 
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СА ТАБЕЛАМА И 
ПРИЛОЗИМА 

https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_3.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_3.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_4.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_4.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_5.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_5.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_7.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_8.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_8.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_9.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_10.pdf
https://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_master_2021/Opsta_akta/Akta_Prilog_11.pdf
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4. ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СА ТАБЕЛАМА И 
ПРИЛОЗИМА 

5. ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАРИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ И УЈЕДИЊЕНИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР, ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ. 

1. СЕДАМ CD_а, СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  
2. ДОКАЗ О УПЛАТИ  

          Име, презиме функција 
        и функција овлашћеног лица 

  Датум: ______________________          М.П.               ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Назив, односно пословно име високошколске установе
	2. Оснивање високошколске установе
	3. Власничка структура високошколске установе
	4. Досадашњи упис у регистре
	5. Делатности високошколске установе
	6. Орган пословођења
	Б. ОбУХВАТ
	В. Општа акта високошколскЕ установЕ
	Г. Изјава подносиоца захтева
	Д. Прилози

