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Назив документа: 

 

ЗАХТЕВ ЗА СПОЉАШЊУ 

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 

Национални савет за 

високо образовање 

Комисија за 

акредитацију и проверу 

квалитета 

високошколских 

установа 

Ознака : Датум: Страна: 1/6 

 

 

Намена 

документа: 

х Трећа спољашња 

провера квалитета: 
 Трећа спољашња провера 

квалитета - допуна документације 
     

 

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

1. Назив, односно пословно име високошкосле установе 

Висока струковна школа за предузетништво 

 

Адреса, седиште 

Карађорђева 71, Београд (нова адреса: Мајке Јевросиме 15, Београд) 

 

ПИБ 

  

Матични број 

104045531  17608088 

 

Телефон 

  

Факс 

011/3282-870  011/3282-362 

 

Е-маил             Сајт установе 

office@vssp.edu.rs  www.vssp.edu.rs 

  

2. Оснивање високошколске установе  
 

Назив оснивача 

Институт МСП д.о.о  

Напомена: Констатујемо да је оснивач Школе Институт МСП отишао у стечај 2010. 

године и у складу са законом је покренут поступак уписа Школе као државно 

власништво. Измене у Статуту ће настати тек по упису државе у Fi решење Школе. 
 

Назив акта о оснивању 

Одлука Управног одбора Института МСП 

 

Број и датум акта о оснивању 

Одлука Управног одбора Института МСП, Дел. бр. 207/04 од 20.05.2004. 

 

Промене у оснивачким правима 
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(назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача) 

 

 

3. Власничка структура високошколске установе 

 

х Државни*  Приватни  Мешовити 

Напомена: Констатујемо да је оснивач Школе Институт МСП отишао у стечај 2010. 

године и у складу са законом је покренут поступак уписа Школе као државно 

власништво. Измене у Статуту ће настати тек по упису државе у Fi решење Школе. 

 

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 

612-00-00220/2004-04 од 19.09.2005. год. 

612-00-129/2008-12 од 13.02.2008. год. 

612 -00-018 45/2009-04 од 01.03.2010. год. 

 

б) Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо    

    образовање 

Решење Министарства просвете, сектор за високо и више образовање о сагласности 

на Елаборат о оправданости оснивања МВСШ за предузетништво,  

612-00-00220/2004-04 од 07.06.2005. год. 

Дозвола за рад, 

612-00-129/2008-12 од 13.02.2008. год. 

Дозвола за рад, 

61 2 -00-018 45/2009-04 од 01.03.2010. год. 

 

в) Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за  

     високо образовање 

Допуна уверења о акредитацији КАПК за студијски програм Менаџмент и бизнис, 

612-00-01065/2012-04 од 07.12.2012. год. 

Допуна уверења о акредитацији КАПК за студијски програм Менаџмент продаје, 

612-00-01065/2012-04 од 07.12.2012. год. 

Уверење о акредитацији КАПК за студијски програм Менаџмент безбедности, 612-

00-00121/2012-04  од 26.10.2012. год. 

Уверење о акредитацији КАПК за студијски програм Корпоративна безбедност, 

612-00-01021/2012-04 од 09.11.2012. год. 

Уверење о акредитацији КАПК за студијски програм Предузетнички менаџмент, 

612-00-01021/2012-04 од 09.11.2012. год. 

 

5. Делатности високошколске установе  

 

а) Научна, односно уметничка поља 

За студијске програме Менаџмент и бизнис, Менаџмент продаје, Предузетнички 

менаџмент: Друштвено-хуманистичко поље; 
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За студијске програме Менаџмент безбедности, Корпоративна безбедност: 

интердисциплинарне студије претежно у друштвено-хуманистичком пољу 

 

б) Научне, односно уметничке области 

За студијске програме Менаџмент и бизнис, Менаџмент продаје, Предузетнички 

менаџмент: област Менаџмент и бизнис; 

За студијски програм Корпоративна безбедност: области право, безбедност, 

менаџмент и маркетинг 

 

 

в) Уже научне, односно уметничке области 

1. Менаџмент и бизнис 

2. Менаџмент продаје 

3. Менаџмент безбедности 

4. Предузетнички менаџмент 

5. Корпоративна безбедност 

 

6. Орган пословођења 

 

Име и презиме, функција 

 

Др Владимир Маринковић, в.д. директора 

 

Датум и акт о именовању 

Одлука Савета Школе о именовању в.д. директора дел. бр. 56 од 20.11.2013. год. 

 

Контакт телефон 

  

Е-маил 

011/3282-381  office@vssp.edu.rs 

 

Лице задужено за квалитет 

 

Име и презиме 

  

телефон 

  

Е-маил 

Др Предраг Ристић  011/3282-870  office@vssp.edu.rs 

Б. АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

1. Акредитација високошколске установе  

     

    Назив, седиште 

Висока струковна школа за предузетништво, Београд 

 
 

2. Акредитација студијских програма 
 

2.1. Студије првог степена 
 

а) Основне академске студије 
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Назив студијских програма (навести све студијске програме: назив, 

звање,трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко 

поље,   број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за рад и 

датум издавања) 

1./ 

.. 

н. 
 

б) Основне струковне студије 

Назив студијских програма (навести све студијске програме: назив, звање,  

 трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље, 

број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за рад и датум 

издавања) 

1. Назив: Менаџмент и бизнис; звање: струковни менаџер; трајање: 3 године, број 

студената: 40; друштвено-хуманистичко поље; Дозвола за рад, 612-00-129/2008-12 

од 13.02.2008. год.; Дозвола за рад, 612 -00-018 45/2009-04 од 01.03.2010. год.; 

Допуна уверења о акредитацији КАПК за студијски програм Менаџмент и бизнис, 

612-00-01065/2012-04 од 07.12.2012. год. 

2. Назив: Менаџмент продаје; звање: струковни менаџер; трајање: 3 године, број 

студената: 40; друштвено хуманистичко поље; Дозвола за рад, 612 -00-018 45/2009-

04 од 01.03.2010. год.; Допуна уверења о акредитацији КАПК за студијски програм 

Менаџмент продаје, 612-00-01065/2012-04 од 07.12.2012. год. 

3. Назив: Менаџмент безбедности; звање: струковни менаџер у безбедности; 

трајање: 3 године, број студената: 40; интердисциплинарне студије претежно у 

друштвено-хуманистичком пољу; Уверење о акредитацији КАПК за студијски 

програм Менаџмент безбедности, 612-00-00121/2012-04  од 26.10.2012. год. 

 
 

2.2. Студије другог степена 

а) Мастер академске студије 

Назив студијских програма (навести све студијске програме: назив, звање, 

трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље,  

број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за рад и датум 

издавања) 

1. / 

.. 

н. 
 

б) Специјалистичке академске студије 

Назив студијских програма (навести све студијске програме: назив, звање, 

трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље, 

број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за рад и датум 

издавања) 

/ 

 
 

в) Специјалистичке струковне студије 
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Назив студијских програма (навести све студијске програме: назив, звање 

трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље, 

број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за рад и датум 

издавања) 

1. Назив: Предузетнички менаџмент; звање: струковни менаџер-специјалиста; 

трајање: 1 година, број студената: 25, друштвено хуманистичко поље, Уверење о 

акредитацији КАПК за студијски програм Предузетнички менаџмент, 612-00-

01021/2012-04 од 09.11.2012. год. 

2. Назив: Корпоративна безбедност; звање: струковни менаџер у безбедности – 

специјалиста; трајање: 1 година, број студената 25; интердисциплинарне студије 

претежно у друштвено-хуманистичком пољу; Уверење о акредитацији КАПК за 

студијски програм Корпоративна безбедност, 612-00-01021/2012-04 од 09.11.2012. 

год. 

 

г) Интегрисане академске студије 

Назив студијских програма (навести све студијске програме: назив, звање, 

трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље,  

број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за рад и датум 

издавања) 

1./ 

.. 

н. 

 

2.3. Студије трећег степена - докторске студије 
Назив студијског програма (навести све студијске програме докторских студија: 

назив, звање, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно 

уметничко поље, број уверења о акредитацији, датум издавања, број дозволе за 

рад и датум издавања) 

1. / 

.. 

н. 

 

 

В. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

Број документа Назив 
1.  

Дел. бр. 207/04 од 20.05.2004. 

 

 

Одлука Управног одбoра Института МСП о оснивању МВСШ за 

предузетништво 

 

2.  

612-00-00220/2004-04 од 

09.09.2005. 

 

612-00-129/2008-12 од 

13.02.2008.  

612 -00-018 45/2009-04 од 

01.03.2010. 

 

Решење о испуњености кадровских, просторних и техничких услова за 

почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 

просвете, сектор за високо и више образовање 

Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности 

издато од стране Министарства надлежног за високо образовање 

Дозвола за рад издата од стране Министарства надлежног за високо 

образовање 

3.   
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612-00-00220/2004-04 од 

09.09.2005. 

 

612-00-129/2008-12 од 

13.02.2008.  

 

612 -00-018 45/2009-04 од 

01.03.2010.  

Решење о испуњености кадровских, просторних и техничких услова за 

почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства 

просвете, сектор за високо и више образовање 

Дозвола за рад издата од стране Министарства надлежног за високо 

образовање 

 

Дозвола за рад издата од стране Министарства надлежног за високо 

образовање 

4.  

612-00-1178/2006-04 од 

09.11.2007. 

 

Акт о акредитацији Министарства надлежног за високо образовање 

5.  /  

6.  

Дел. бр. 56 од 20.11.2013.  

 

Одлука Савета Школе о именовању в.д. директора Школе 

7.  

I Fi 362/08 од 13.11.2008. 

 

1 Fi 100/10 од 29.03.2010. 

 

Решење Трговинског суда о промени назива Школе, проширења 

делатности и промене лица овлашћеног за заступање 

Решење Трговинског суда о промени адресе Школе 

8.  

Дел. бр. 82 од 23.03.2017. 

 

Статут Високе струковне школе за предузетништво 

 

 

Г. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

Изјављујем: 

- да смо упознати са стандардима и поступцима за спољашњу проверу 

квалитета 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 спољашње провере квалитета према 

одлуци Националног Савета за високо образовање Републике Србије 

- да гарантујем за тачност података наведених у пријави 

 

 

Е. ПРИЛОЗИ 

 

1. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

2. КОПИЈА СВИХ УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА И УСТАНОВЕ И КОПИЈЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 

ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ПРИЛОЗИМА 

 

       Име, презиме функција 

      и функција овлашћеног лица 

 Др Владимир Маринковић, в.д. 

директора 

Датум: 26.04.2017.                                  

 

 


