
Чланови Савет за квалитет 

Увођење система управљања квалитетом, праћење, вредновање и унапређивање 

квалитета у обављању свих делатности Академије струковних студија Западна Србија 

дужност је свих запослених у Академији, свих студената и одговарајућих стручних тела. 

Тела која се баве обезбеђењем квалитета су: 

Савет за квалитет, 

Савет Академије, 

Преседник Академије, 

Руководиоци Одсека Ужице и Ваљево, 

Наставно-стручно веће Академије, 

Наставно-стручно веће Одсека Ужице, 

Наставно-стручно веће Одсека Ваљево,  

Већа Катедри Академије, 

Колегијум Академије, 

Студентски парламент. 

Главни субјект обезбеђења квалитета је Савет за квалитет. 

 

Руководилац Савета за квалитет је др Весна Марјановић, професор струковних студија, 

е-мail ,  CV . 

  

Чланови Савета за квалитет су: 

1. др Љубица Диковић, професор струковних студија, председник Академије 

2. мр Весна Марковић, професор струковних студија, помоћник за наставну 

делатност преседника Академије 

3. Предраг Поповић, мастер. инг. информационих технологија, помоћник 

за ненаставну делатност преседника Академије 

4. др Весна Марјановић, професор струковних студија, руководилац Савета за 

квалитет 

5. др Милован Mиливојевић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

информационе технологије и машинство 

6. др Слободан Илић, професор струковних студија, шеф Катедре за финансије и 

рачуноводство 

7. др Ђорђе Ђуричић, професор струковних студија, шеф Катедре за грађевинско 

инжењерство и архитектуру 

8. др Зорица Танасковић, професор струковних студија, шеф Катедре за економске 

науке и менаџмент 

9. др Иља Станишевић, професор струковних студија, шеф Катедре за информатику 

и информационе системе 

mailto:vesnamarjanovic031@gmail.com
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10. др Снежана Аксентијевић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду 

11. спец. Жељко Каргановић, предавач, шеф Катедре за медицинске науке 

12. Милица Лојаничић, студент основних струковних студиј из Одсека Ужице 

13. Лука Симанић, студент основних струковних студиј из Одсека Ваљево 

 

Мере које појединачни субјекти предузимају у процесу обезбеђења квалитета 

усаглашене су са препорукама Националног савета за  високо образовање о поступцима, 

стандардима, критеријуми и механизмима који обезбеђују квалитет високог образовања. 

  



Чланови  Савета за квалитет на седници оджаној 11.04.2022. године доносе Одлуку о 

формирању Комисије за спровођење анкета за школску 2021/22. годину. 

Задатак Комисије за спровођење анкета је да спроведе анкету и припреми Извештаје о 

анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца, у складу са Правилником о стандардима и процедурама за за 

обезбеђење и стално унапређење квалитета Академије струковних студија Западна 

Србија бр. 1435/7-1 од 02.12.2020. године. 

 

 

Чланови Комисије за спровођење анкета 

за школску 2021/22. годину по Одсецима Академије 

 

Одсек Ужице: 

 

Из реда наставника: 

1. др Весна Марјановић, професор струковних студија, председник; 

2. мр Слободан Петровић, предавач; 

3. мр Милорад Мурић, предавач. 

 

Из реда сарадника: 

4. Маријана Милановић, асистент; 

5. Драгана Кнежевић, асистент; 

6. Срђан Обрадовић, сарадник. 

 

Из реда ненаставног особља: 

7. Предраг Поповић, помоћник Председника за ненаставну делатност; 

8. Милисав Шуљагић, администратор информационих система и технологија.  

 

Из реда студената: 

9. Дајана Милковић, студент мастер струковних студија Информационе 

технологије и системи у Одсеку Ужице, број индекса 18/21; 

10. Душан Вуловић, студент основних струковних студија Машинство у Одсеку 

Ужице, број индекса МА16/19. 

  



Чланови Комисије за спровођење анкета 

за школску 2021/22. годину по Одсецима Академије 

 

Одсек Ваљево: 

 

Из реда наставника: 

1. др Биљана Рабасовић, професор струковних студија, председник; 

2. др Марина Јанковић Перић, виши предавач. 

 

Из реда сарадника: 

3. МА Иван Пантелић, асистент; 

4. МА Ивана Марковић, асистент; 

5. МА Дејан Бељић, асистент. 

 

Из реда ненаставног особља: 

6. Ивана Радојевић, виши стручно-технички сарадник за координацију школских 

активности. 

 

Из реда студената: 

7. Јелена Ранисављевић, студент мастер струковних студија Пословна економија 

и информатика у Одсеку Ваљево, број индекса 7082/21;  

8. Никола Живковић, студент мастер струковних студија Пословна економија и 

информатика у Одсеку Ваљево, број индекса 7062/21.  

 

 

 


