
 
На основу основу чл.127. Закона о високом образовању („Службени гласник 

РС“, бр. 27/05), а сходно  Критеријумима за усклађивање назива стечених према 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
усвојеним од стране Конференције директора виших школа Србије од 29.10.2007, 
Наставно веће Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије, из Београда, на седници одржаној  28.12. 2007. године, усвојило је  

 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ НАЗИВА  
СТЕЧЕНИХ ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ 

 ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
 

 
 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником се регулише усклађивање диплома стечених у Високој 
школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије (у даљем 
тексту: Школа) према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању (у даљем тексту: Закон), са звањима предвиђеним Законом. 
 
 
2. УСКЛАЂИВАЊЕ ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И 
ПРОГРАМУ ОД 2003/2004. ГОДИНЕ 

 

Табела 1:   

 Стари називи Називи према плану од 2007. године 
1 инжењер електротехнике 

за телекомуникације 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, са 
назнаком првог степена струковних студија 

2 инжењер саобраћаја за 
ПТТ саобраћај 

струковни инжењер саобраћаја, са назнаком првог 
степена струковних студија 

3 инжењер електротехнике 
за интернет технологије 

струковни инжењер електротехнике и рачунарства, са 
назнаком првог степена струковних студија 

4 инжењер електротехнике 
за медицинску 
информатику 

струковни инжењер електротехнике и рачунарства, са 
назнаком првог степена струковних студија 

 
 

Члан 2. 
 

Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер према Наставном плану и 
програму одобреном 2003, односно 2005. године, има право да замени диплому новом 
дипломом са звањем струковни инжењер првог степена струковних студија, као што је 
наведено у Табели 1. 
 
 
 
 



 2

 
3. УСКЛАЂИВАЊЕ ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И 
ПРОГРАМУ ОД 2001. ГОДИНЕ 

 
Члан 3. 

 
    Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер електротехнике за 

телекомуникације по Наставном плану из 2001. године у трајању од 5 семестара, по 
полагању следећих испита (допуне до 180ЕСПБ): 
 

1. Рачунарске мреже 1 
2. Завршни рад 

  
има право да замени диплому новом дипломом са звањем струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства, са назнаком првог степена струковних студија. 
 

Члан 4. 
 

    Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер саобраћаја за ПТТ саобраћај 
по Наставном плану из 2001. године у трајању од 5 семестара, по полагању следећих 
испита (допуне до 180ЕСПБ): 
 

1. Електронске поштанске услуге 
2. Електронске поштанске услуге – пројекат 
3. Стратегијски менаџмент 
4. Завршни рад 

 
има право да замени диплому новом дипломом са звањем струковни инжењер 
саобраћаја, са назнаком првог степена струковних студија. 
 
4. УСКЛАЂИВАЊЕ ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА  ОД 
1990/1991/1993. ГОДИНЕ 
 

Члан 5. 
 

Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер електротехнике за 
телекомуникације по наставним плановима из 1993, 1991. и 1990. године у трајању од 5 
семестара по полагању следећих испита (допуне до 180ЕСПБ): 

 
1. Рачунарске мреже 1 
2. Интернет 
3. Мобилне телекомуникације 
4. Пословне комуникације 
5. Електромагнетска компатибилност 

 

има право да замени диплому новом дипломом са звањем струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства, са назнаком првог степена струковних студија. 
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Члан 6. 
 

Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер саобраћаја за ПТТ саобраћај 
по плановима из 1993, 1991. и 1990. године у трајању од  5 семестара, по полагању 
следећих испита (допуне до 180ЕСПБ): 

 
1. Електронске поштанске услуге 
2. Стратегијски менаџмент 
3. Пословне комуникације 
4. Пословно право 
5. Интернет 

 

има право да замени диплому новом дипломом са звањем струковни инжењер 
саобраћаја, са назнаком првог степена струковних студија. 
  
 
 
5. УСКЛАЂИВАЊЕ ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА  ОД 
1887. И 1989. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 7. 
 
 

Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер електротехнике за 
телекомуникације по наставним плановима из 1987. и 1989. године у трајању од 4 
семестра, уз полагање следећих испита (допуне до 180ЕСПБ): 

 
1. Енглески језик 1 или Енглески језик  – почетни 1 
2. Примена рачунара 
3. Транспортни системи 
4. Телекомуникационе мреже 
5. Еколошки менаџмент 
6. Рачунарске мреже 1 
7. Интернет 
8. Мобилне телекомуникације 
9. Пословне комуникације 
10. Електромагнетска компатибилност 

 
има право да замени диплому новом дипломом са звањем струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства, са назнаком првог степена струковних студија. 
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Члан 8. 

 
 

    Лице које је у Школи стекло стручни назив инжењер саобраћаја за ПТТ саобраћај 
по наставним плановима из 1987. и 1989. године, у трајању од 4 семестра, по полагању 
следећих испита (допуне до 180ЕСПБ): 

 
1. Енглески језик 1 или Енглески језик  – почетни 1 
2. Примена рачунара 
3. Економија 
4. Еколошки менаџмент 
5. Банкарство и платни промет 
6. Електронске поштанске услуге 
7. Стратегијски менаџмент 
8. Пословне комуникације 
9. Пословно право 
10. Интернет 

  
има право да замени диплому новом дипломом са звањем струковни инжењер 
саобраћаја, са назнаком првог степена струковних студија. 
 

Члан 9. 
 

Лице које је стекло или стекне стручни назив према прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона, може тражити од Школе да му се изда нова диплома у 
поступку и под условима прописаним  овим Правилником. 

Лице које жели да оствари право из става 1. овог члана, дужно је да поднесе 
захтев Наставном већу са потребном документацијом (фотокопија дипломе, потврда да 
је  раније издата диплома оглашена неважећом, фотокопија личне карте).   

Надокнаду трошкова издавања нове дипломе утврђује Савет Школе. 
 
Диплома из става 1 овог члана може се издати само ако се раније издата 

диплома огласи неважећом.         

         Члан 10. 
  

Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе.  

                          ДИРЕКТОР 

________________________ 

   др Ирини Рељин, проф.  

 

 


