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I Општи подаци о Академији струковних студија Западна Србија 

 

Академија је основана Одлуком Владе Републике Србије број 022-7977/2019 од 29. августа 

2019. године и то статусном променом спајања: 

- Високе школе струковних студија Ужице у Ужицу, Трг Светог Саве 34,  

- Високе пословне школе струковних студија Ваљево у Ваљеву, Вука Караџића 3а.  

Академија је самостална високошколска установа са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним Законом и Статутом. Академија реализује основне, специјалистичке и мастер 

струковне студије из образовнонаучних поља: техничко-технолошких наука, друштвено-

хуманистичких наука и медицинских наука.  

Назив Академије је: Академија струковних студија Западна Србија.  

Скраћени назив Академије је: Академија Западна Србија.  

Седиште Академије је у Ужицу, привремена адреса – Трг Светог Саве 34 до обезбеђивања 

пословног простора Академије.  

Назив Академије на енглеском језику је: Western Serbia Academy of Applied Studies.  

Скраћени назив Академије на енглеском језику је: Western Serbia Academy.  

Матични број: 18375931 , Порески идентификациони број: 111925736  

Дан Академије је 16. децембар. 

E-mail: skola@vpts.edu.rs  

Web адреса: www.akademijazs.edu.rs  

Делатност Академије је остваривање високог образовања кроз струковне студије првог и 

другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма. Делатност Академије, сагласно 

Статуту, обавља се у организационим јединицама које се образују ради обављања сродних или 

међусобно повезаних послова.  

Организациону структуру Академије чине следеће организационе јединице:  Одсеци;  

Катедре;  Секретаријат;  Центри;  Лабораторије. 

II Седнице Наставно-стручних Већа Академије 

 

У школској 2021/2022. години одржано 20 седница Наставно-стручног већа Академије на 

којима су разматрана различита питања и доношене одговарајуће одлуке у оквиру 

надлежности Већа Академије.   

Прва седница одржана је 07.10.2020.године са почетком у 12,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице ван седнице  Наставно-стручног већа Академије одржане електронским 

путем дана  24.09.2020. године. 

2. Доношење Одлуке о условима за упис и обнову друге и треће године основних стуковних студија у школској 

2020/21 години у Одсеку Ужице. 

3. Доношење Одлуке о признавању предмета са специјалистичких струковних студија на мастер струковним 

студијма Пословна економија и менаџмент у Одсеку Ужице. 

4. Доношење Одлуке о условима за обнову прве године специјалистичких и мастер студија у школској 2020/21. 

години у Одсеку Ужице. 

5. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о признавању предмета са специјалистичких струковних студија на мастер 

струковним студијма Безбедност и здравље на раду у Одсеку Ужице. 
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6. Доношење Одлуке о усвајању Плана ангажовања за зимски семестар за школску 2020/21 годину за Одсек Ужице 

и Одсек Ваљево. 

7. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Интерног  конкурса за избор предaвача ван радног 

односа за ужу научну, односно стручну област  Математичке науке, на одређено време, за школску 2020/21. 

годину. 

8. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Интерног  конкурса за избор сарадника ван радног 

односа-сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област  Математичке науке, на одређено време, за 

школску 2020/21. годину. 

9. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор сарадника у настави за ужу научну, 

односно стручну област  Информатика и информациони системи, на одређено време, за школску 2020/21. годину. 

10. Доношење Одлуке о измени студијског програма Академије, која је дозвољена Стандардима  за акредитацију, 

изборни предмет Статистика  и Дискретна математика, (V семестар) - студијски програм: Инфомационе 

технологије - одсек Ужице, размени са групом предмета Софтверска обрада мултимедијалних података и PHP 

програмирање (IV семестар).  

11. Доношење Одлуке о измени студијског програма Академије, која је дозвољена Стандардима  за акредитацију, 

изборни предмет Увод у објектно програмирање (VI семестар), на студијском програму Машинство, размени са 

изборним предметом Машине, алати и технологије у преради дрвета (V семестар).  

12. Разно. 

 

Друга седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 23.10.2020. године, са почетком у 11,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са прве седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  07.10.2020. године. 

2. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство на основу Извештаја 

број 436-3/05 од 02.10.2020. године. 

3. Разматрање Предлога Већа Одсека Ваљево и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Информатика и информациони системи на основу 

Извештаја бр.433-5/06 од 08.10.2020. године. 

4. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Интерног конкурса за  избор једног сарадника ван 

радног односа, у звању демонстратора за ужу научну, односно стручну област Економске науке на одређено 

време  од годину дана за школску 2020/21. годину у Одсеку Ужице. 

5. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Интерног конкурса за избор једног сарадника ван 

радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Опште медицински 

предмети са здравственом негом, на одређено време, за школску 2020/21. годину у Одсеку Ужице. 

6. Разматрање предлога Конкурса за упис студената на студијски програм мастер струковних студија Безбедност 

и здравље на раду  и студијски програм мастер струковних студија Пословна економија  и менаџмент,  са 

модулима: Рачуноводство, ревизија и финансије и Менаџмент у туризму и Стратегијски менаџмент,  у  школској 

2020/2021. години, за трећи уписни рок у Одсеку Ужице. 

7. Разматрање предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у трећем уписном 

року за школску 2020/21. годину у Одсеку Ваљево. 

8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о студентском вредновању квалитета педагошког рада наставника и 

сарадника Одсека Ужице број 212/05 од 07.10.2020. године. 

9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о студентском вредновању квалитета студијских програма и рада 

Одсека Ужице број  213/05 од 07.10.2020. године. 

10. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и 

сарадника.Академије струковних студија Западна Србија. 

11. Разматрање Закључка Владе Републике Србије o додатном броју буџетских места број: 05 број: 401-7821/2020 

од 08.октобра 2020. године и упознавање са Тумачењем Закључка Владе од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

 

Трећа седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 05.11.2020. године, са почетком у 14,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са друге седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  23.10.2020. године. 

2. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору три предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Опште медицински предмети на основу Извештаја број 495-5/05 од 14.10.2020. 

године. 

3. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору наставника у звању предавача за ужу 

научну, односно стручну област Опште медицински предмети на основу Извештаја број 438-3/05 од 09.10.2020. 

године. 

4. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Математичке науке на основу Извештаја број 

653-3/05 од 21.10.2020. године. 

 

5. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Математичке науке на основу Извештаја број 652-3/05 од 23.10.2020. године. 

6. Разматрање Предлога Већа Одсека Ваљево и доношење Одлуке о избору сарадника у звању асистента за ужу 

научну, односно стручну област Финансије и рачуноводство на одређено време, на период од три године у 

Одсеку Ваљево. 



7. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за  избор једног наставника у звању 

професора струковних студија за ужу научну, односно стручну област Туризам и Гео-науке на неодређено време  

у Одсеку Ужице. 

8. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика 

за школску 2020/21. годину у Одсеку Ужице. 

9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о студентском вредновању квалитета предагошког рада наставника и 

сарадника Одсека Ваљево број 323/06 од 26.10.2020. године 

10. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду Предлога Кодекса професионалне етике и академског 

интегритета. 

11. Доношење Одлуке о утврђивању предлога Плана јавних набавки Академије струковних студија Западна Србија 

за 2020. годину. 

12. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о ослобађању од плаћања школарине по једног најбоље рангираног 

студента мастер струковних студија у Одсеку на основу предлога Руководиоца Одсека. 

13. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избор у звање гостујућег професора др 

Александра Стојановића у школској 2020/21. години. 

 

Четврта седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 26. 11.2020. године. у 15,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са треће седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  05.11.2020. године. 

2. Разматрање Измене и допуне Одлуке број 487/05/06 од 24.09.2020. године. 

 

Пета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 02.12.2020. године. у 15,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четврте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  26.11.2020. године. 

2. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Економске науке на основу Извештаја 

број 900-2/05 од 03.11.2020. године. 

3. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за  избор једног сарадника ван радног односа  

у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Технолошко металуршко 

инжењерство за школску 2020/21. годину за Одсек Ужице. 

4. Разматрање Предлога Мисије и визије Академије струковних студија Западна Србија. 

5. Разматрање Предлога Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних студија Западна Србија. 

6. Разматрање Предлога Субјеката и мера обезбеђења квалитета Академије струковних студија Западна Србија. 

7. Разматрање Предлога Правилника о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење квалитета 

Академије струковних студија Западна Србија. 

8. Разматрање Предлога Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета. 

9. Упознавање Наставно-стручног Већа Академије са Политиком квалитета Академије струковних студија 

Западна Србија. 

10. Доношење Одлуке о утврђивању програма образовања током читавог живота за потребе реализације активности 

на Ерасмус+ пројекту 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Следећа дестинација Балкан: развој 

агротуризма. 

11. Доношење Одлуке о усвајању Кодекса професионалне етике и академског интегритета. 

12. Доношење Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за школску 2020/21. годину за мастер 

струковне студије за Одсек Ваљево. 

13. Разматрање Предлога Већа Одсека Ваљево и доношење Одлуке о избору наставника у звању професора 

струковних студија  за ужу научну, односно стручну област Информатика и информациони системи на основу 

Извештаја број 435-3/06 од 19.10.2020. године. 

14. Разматрање Предлога Већа Одсека Ваљево и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара  за ужу научну, односно стручну област Информатика и информациони системи на 

основу Извештаја број 683-3/6 од 18.11.2020. године. 

15. Доношење Одлуке о потреби радног ангажовања др Ане Савић, наставника у звању професора струковних 

студија на Академији техничко-уметничких студија Београд, у Академији струковних студија Западна Србија-

Одсек Ваљево за школску 2020/21 и 2021/22. годину. 

16. Доношење Одлуке о потреби радног ангажовања проф. др Јелице Протић, наставника у звању редовног 

професора на Електротехничком факултету Универзитета у Београду у Академији струковних студија Западна 

Србија-Одсек Ваљево за школску 2021/22. годину. 

17. Доношење Одлуке о потреби радног ангажовања др Николе Јанчева, наставника у звању професора струковних 

студија на Академији струковних студија Шабац-Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, у 

Академији струковних студија Западна Србија-Одсек Ваљево за школску 2021/22. годину. 

 

Шеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 15.12.2020. године. у 15,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са пете седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  02.12.2020. године. 

2. Разматрање Захтева за акредитацију и доношење Одлуке о акредитацији установе, Академије струковних студија 

Западна Србија. 

3. Доношење Одлуке о отпочињању поступка акредитације студија на даљину- студијски програм Пословна 

економија у Одсеку Ваљево. 

4. Доношење Одлуке о промени студијског програма: Пословна економија, укидање модула: Агроекономија и 

рурални развој у Одсеку Ваљево. 



5. Доношење Одлуке о промени студијског програма-смањење акредитационе бројке уписаних студената на ОСС, 

студијски програм: Пословна економија у Одсеку Ваљево. 

6. Доношење Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке број 1397/2 од 26.11.2020. године. 

 

Седма седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 30.12.2020. године. у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  15.12.2020. године. 

2. Информација о Извештају са прве свечане прославе Дана Академије дана 16.12.2020.године. 

3. Доношење Одлуке о именовању чланова Издавачког савет Академије струковних студија Западна Србија. 

4. Доношење Одлуке о именовању чланова Дисциплинске Комисије за теже дисциплинске повреде обавеза 

студената Академије струковних студија Западна Србија. 

5. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звање 

сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика  за 

школску 2020/21. годину, на основу Извештаја број 1264-3/05 од 25.11.2020. године. 

6. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору сарадника у звању сарадника у настави за ужу 

научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика  за школску 2020/21. годину, на 

основу Извештаја број 1265-3/05 од 03.12.2020. године. 

7. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору сарадника ван радног односа у звање 

демонстратора ван радног односа за ужу научну,  

односно стручну област Технолошко металуршко инжењерство  за школску 2020/21. годину, на основу 

Извештаја број 1463-3/05 од 18.12.2020. године. 

8. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању предавача 

за ужу научну, односно стручну област Опште медицински предмети са здравственом негом  за Одсек Ужице. 

9.  Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван радног односа у 

звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 

2020/21.годину за Одсек Ужице. 

10.  Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 

2020/21.годину за Одсек Ужице. 

11. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Туризам за школску 

2020/21.годину за Одсек Ужице. 

12. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање за расписивање Конкурса за избор једног сарадника у 

звање асистента за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 2020/21.годину за Одсек 

Ужице. 

13. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звање демонстратор ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис за 

школску 2020/21.годину за Одсек Ужице. 

14. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис за школску 2020/21.годину за Одсек Ужице. 

15. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању 

предавача за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

16. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању 

професора струковних студија  за ужу научну, односно стручну област Науке о уметности за Одсек Ужице. 

17. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа  

за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство за Одсек Ужице. 

18. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и 

урбанизам за Одсек Ужице. 

19. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство за 

Одсек Ужице. 

20. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању 

професора струковних студија  за уже научне, односно стручне области Рачунарско инжењерство и 

информатика и Електротехничко инжењерство за Одсек Ужице. 

21. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван радног односа у 

звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду за школску 2020/21.годину за Одсек Ужице. 

22. Доношење Одлуке о давању сагласности  за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство за Одсек Ужице. 

23. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам за 

Одсек Ужице. 

24. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног наставника страног језика 

(20%) за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (немачки језик) за Одсек Ужице. 

 

25. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (енглески језик) за Одсек Ужице. 

26. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Филолошке 

науке (енглески језик) за Одсек Ужице. 



27. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Психолошке 

науке за Одсек Ужице. 

28. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор предавача ван радног односа за 

ужу научну, односно стручну област Макетинг и трговина за Одсек Ваљево. 

29. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор два сарадника ван радног односа у 

звање сарадника практичара за ужу научну област Макетинг и трговина за Одсек Ваљево. 

30. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор  два сарадника ван радног односа 

у звање сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Финансије и рачуноводство за Одсек 

Ваљево. 

31. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор  предавача ван радног односа за 

ужу научну, односно стручну област  Информатика и информациони системи за Одсек Ваљево. 

32. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор четири сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Информатика и информациони системи 

за Одсек Ваљево. 

33. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор предавача ван радног односа за 

ужу научну, односно стручну област Математика и статистика за Одсек Ваљево. 

34. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса  за избор сарадника ван радног односа у 

звање сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Англистика за Одсек Ваљево. 

 

Осма седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 22.01.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седме седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  30.12.2020. године. 

2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Предлога Финансијског плана Академије струковних студија 

Западна Србија за 2021. годину. 

 

Девета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 03.02.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  22.01.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Кадровског плана Академије струковних студија Западна Србија за 

2020/21. годину. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Плана стручног усавршавања запослених на Академији струковних 

студија Западна Србија за школску 2020/21. годину. 

4. Разматрање иницијативе за измене Статута Академије струковних студија Западна Србија. 

5. Доношење Одлуке о утврђивању Предлога Плана јавних набавки Академије струковних студија Западна Србија 

за 2021. годину. 

6. Доношење Одлуке о усвајању Предлога наставних планова и програма по студијским програмима на ОСС и 

МСС за потребе акредитације установе за Одсек Ужице. 

7. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Плана ангажовања за летњи семестар школске 2020/21. године за Одсек 

Ужице. 

8. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Плана ангажовања за летњи семестар школске 2020/21. године за Одсек 

Ваљево. 

9. Доношење Одлуке о ужим научним, односно стручним областима са припадајућим предметима за Академију 

струковних студија Западна Србија. 

10. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору наставника у звању професора струковних 

студија за уже научне, односно стручне области Туризам и Гео-науке, на основу Извештаја број 1285-3/05 од 

17.12.2020. године. 

11. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Машинско 

инжењерство   за Одсек Ужице. 

12. Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање на другој високошколској установи  за др Татјану 

Маринковић, наставника у звању професора струковних студија из Одсека Ужице.  

13. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван радног односа у 

звању демонстратора  ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и 

информатика   за Одсек Ужице. 

14. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању демонстратора  ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и 

информатика   за Одсек Ужице. 

15. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван радног односа у 

звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Биолошке науке  

за Одсек Ужице. 

16. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор наставника страног језика, са 

непуним радним временом 50%,  за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Руски језик)  на 

период од 5 година за Одсек Ужице. 

17. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство за 

Одсек Ужице. 

18. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа  

за ужу научну, односно стручну област Англистика за Одсек Ваљево. 



19. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Англистика  за 

Одсек Ваљево 

 

Десета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 12.02.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девете седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  03.02.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о ужим научним, односно стручним областима са припадајућим предметима за Академију 

струковних студија Западна Србија. 

3. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избор у звање гостујућег професора др 

Александра Стојановића у школској 2021/22. години. 

4. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Извештаја о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних 

студија Западна Србија. 

5. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Извештаја о самовредновању и оцени квалитета студијског програма 

Пословна економија- студије на даљину Академије струковних студија Западна Србија- Одсек Ваљево. 

6. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Туризам, на основу Извештаја број 

33-3/05 од 25.01.2021. године. 

7. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Економске науке, на основу 

Извештаја број 34-3/05 од 29.01.2021. године. 

8. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору два сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду, на основу Извештаја број 27-4/05 од 26.01.2021. године. 

9. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору два сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Економске науке, на основу 

Извештаја број 35-4/05 од 27.01.2021. године. 

10. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис, на основу 

Извештаја број 32-3/05 од 27.01.2021. године. 

11. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке 

(Енглески језик), на основу Извештаја број 23-3/05 од 27.01.2021. године. 

12. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Филолошке науке (Енглески језик), на основу Извештаја број 24-3/05 од 

27.01.2021. године. 

13. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис, на основу Извештаја број 31-3/05 од 27.01.2021. године. 

14. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам, на основу 

Извештаја број 25-3/05 од 01.02.2021. године. 

15. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја број 26-3/05 од 01.02.2021. 

године. 

16. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство, на основу 

Извештаја број 28-3/05 од 01.02.2021. године. 

17. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну област Архитектура и 

урбанизам, на основу Извештаја број 29-3/05 од 01.02.2021. године. 

18. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Психолошке науке за школску 2021/22. годину  за Одсек Ужице. 

19. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Немачки језик) за школску 2021/22. годину  за Одсек 

Ужице. 

20. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Филолошке 

науке (Немачки језик) за школску 2021/22. годину  за Одсек Ужице. 

21. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор два предавача ван радног односа за 

ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 2021/22. годину  за Одсек Ужице. 

22. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор седам сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне настве ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област 

Општемедицински предмети са здравственом негом за школску 2021/22. годину  за Одсек Ужице. 

23. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство за школску 2021/22. годину  за Одсек Ужице. 

24. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван радног односа 

за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за школску 2021/22. годину  

за Одсек Ужице. 

25. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Информатика и информациони системи, на основу Извештаја број 20-3/06 од 

25.01.2021. године. 



26. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Маркетинг и трговина, на основу Извештаја број 16-3/06 од 27.01.2021. године. 

27. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Математика и статистика, на основу Извештаја број 15-3/06 од 29.01.2021. 

године. 

28. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору три  сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Информатика и 

информациони системи, на основу Извештаја број 14-3/06 од 29.01.2021. године. 

29. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору два сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Маркетинг и трговина, 

на основу Извештаја број 18-3/06 од 27.01.2021. године. 

30. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору три сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Финансије и 

рачуноводство, на основу Извештаја број 17-3/06 од 29.01.2021. године. 

31. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Англистика, на основу 

Извештаја број 19-3/06 од 27.01.2021. године. 

32. Доношење Одлуке о прихватању студијског програма основних струковних студија Пословна економија-

студије на даљину и садржаја и структуре курикулума. 

 

Једанаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 23.02.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са десете седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  12.02.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Годишњег финансијског извештаја  Академије струковних студија 

Западна Србија за 2020. годину. 

3. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Опште медицински предмети са здравственом негом, на основу Извештаја број 

55-2/05 од 26.01.2021. године. 

4. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Психолошке науке, на 

основу Извештаја број 21-3/05 од 02.02.2021. године. 

5. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног наставника страног језика за ужу 

научну, односно стручну област Филолошке науке (немачки језик), на основу Извештаја број 60-2/05 од 

28.01.2021. године. 

6. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  наставника у звању професора 

струковних студија  за ужу научну, односно стручну област Науке о уметностима, на основу Извештаја број 57-

2/05 од 29.01.2021. године. 

7. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  наставника у звању предавача за ужу 

научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја број 58-2/05 од 01.02.2021. 

године. 

8. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  сарадника у звању асистента за ужу 

научну, односно стручну област Економске науке, на основу Извештаја број 59-2/05 од 01.02.2021. године. 

9. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног одоноса за ужу 

научну, односно стручну област Англистика, на основу Извештаја број 212-2/06 од 12.02.2021. године. 

10. Доношење Одлуке о усвајању Наставног плана и програма за студијски програм на МСС Пословна економија 

и менаџмент за потребе акредитације установе. 

 

Дванаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 19.03.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са једанаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  23.02.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о изменама и допунама Плана ангажовања наставника и сарадника у летњем семестру на 

ОСС Здравствена нега у школској 2020/21. години у Одсеку Ужице. 

3. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице  и доношење Одлуке о избору једног  наставника у звању професора 

струковних студија за уже научне, односно стручне области Рачунарско инжењерство и информатика и 

Електротехничко инжењерство, на основу Извештаја број 56-2/05 од 17.02.2021. године. 

4. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору једног предавача ван радног односа за 

ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на основу Извештаја број 260-

3/05 од 03.03.2021. године. 

5. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору једног предавача ван радног одоноса 

за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (немачки језик), на основу Извештаја број 262-3/05 

од 04.03.2021. године. 

 

6. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног одоноса  

за ужу научну, односно стручну област Психолошке науке, на основу Извештаја број 263-3/05 од 02.03.2021. 

године. 

7. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору два  предавача ван радног одоноса за 

ужу научну, односно стручну област Економске науке, на основу Извештаја број 259-4/05 од 23.02.2021. године. 



8. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору једног  предавача ван радног одоноса 

за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство, на основу Извештаја број 261-3/05 од 

25.02.2021. године. 

9. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору два  сарадника ван радног одоноса у 

звању сарадника практичне наставе за ужу научну, односно стручну област Биолошке науке, на основу 

Извештаја број 208-4/05 од 18.02.2021. године. 

10. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног одоноса у 

звању сарадника практичне наставе за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство, на основу 

Извештаја број 207-3/05 од 18.02.2021. године. 

11. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору седам сарадника ван радног одоноса у 

звању сарадника практичне наставе за ужу научну, односно стручну област Опште медицински предмети са 

здравственом негом, на основу Извештаја број 258-9/05 од 25.02.2021. године. 

12. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног одоноса у 

звању демонстратор ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и 

информатика, на основу Извештаја број 210-3/05 од 18.02.2021. године. 

13. Разматрање Предлога Већа Одсека Ужице и доношење Одлуке о избору два сарадника ван радног одоноса у 

звању демонстратор ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и 

информатика, на основу Извештаја број 209-4/05 од 18.02.2021. године. 

14. Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Слободана Ненадовића у  Академији 

струковних студија Шабац. 

 

Тринаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 28.04.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са дванаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  19.03.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о организовању XII Међународне конференције „Наука и високо образовање у функцији 

одрживог развоја – СЕД 2021 “  и именовању чланова организационог одбора. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Правила и критеријума за селекцију студената и запослених за мобилност у оквиру 

Еразмус + програма у складу са Правилником о мобилности студената и запослених Академије струковних студија 

Западна Србија број 84/11 од 04.06.2020.године. 

4. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа у 

звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите на раду за школску 2021/22.годину за Одсек Ужице. 

 

Четрнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 11.05.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са тринаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  28.04.2021. године. 

2. Предлог реорганизације постојећих Катедри и Предлог Измена и допуна Статута Академије струковних студија 

Западна Србија. 

3. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању професора 

струковних студија за ужу научну, односно стручну област Финансије и рачуноводство у Академији струковних 

студија Западна Србија - Одсек Ваљево. 

4. Разматрање Предглога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. 

години у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија. (прелиминарни текст 

Конкурса) 

5. Разматрање предлога Одлуке о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности за 

студенте држављане РС и стране држављане за школску 2021/22 за Одсек Ужице и за Одсек Ваљево. 

6. Разно. 

 

Петнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 02.06.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са четрнаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 11.05.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о именовању Етичког одбора Академије на предлог председника Академије. 

3. Разматрање Предлога Већа одсека и доношење Одлуке о именовању чланова рецезентског одобра XII Међународне 

конференције „Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја- СЕД 2021“. 

4. Разматрање Предлога Већа одсека и доношење Одлуке о именовању Програмског одбора XII Међународне 

конференције „Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја- СЕД 2021“. 

5. Разматрање Предлога Организационог одбора XII Међународне конференције „Наука и високо образовање у 

функцији одрживог развоја- СЕД 2021“ и доношење одлуке о висини котизације за учеснике конференције. 

6. Разматрање Предлога Већа одсека и доношење Пословника о изменама и допунама Пословника  о раду Већа 

Катедри. 

7. Разматрање и доношење Одлуке о делегирању надлежности Катедри за поједине студијске програме. 

 

8. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног наставника страног језика (50% 

радног времена) за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Руски језик) за Одсек Ужице. 

9. Разматрање Предлога Већа Одсека и доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа - сарадника 

практичара за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, на 

основу Извештаја бр. 617-3/05 од 11. 05.2021. године за избор. 



10. Разматрање Предлога Већа одсека  и доношење Плана издавања публикација на Aкадемији за 2022. годину. 

11. Доношење Одлуке о именовању Комисије за спровођење диференцијалног испита за упис студената на студијски 

програм основних струковних студија Здравствена нега за школску 2021/22. годину. 

12. Доношење Предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за проверу владања српским језиком за стране 

држављане који се уписују на Академију струковних студија Западна Србија 

13. Доношење Предлога Одлуке о  именовању Комисије за упис студената у прву годину основних струковних студија 

за школску 2021/22. годину на Академији струковних студија Западна Србија са седиштем у Ужицу и Подкомисија 

за Одсек Ужице и Одсек Ваљево.  

14. Доношење Одлуке о именовању Комисије за упис и спровођење квалификационог пријемног испита за мастер 

струковне студије за школску 2021/22. годину у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево на Академији струковних студија 

Западна Србија. 

15.  Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду Кадровског плана наставног особља Академије за школску 

2021/22. годину 

16. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду Кадровског плана ненаставног особља Академије за школску 

2021/22. годину. 

17. Разматрање Предглога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. 

години (први јунски конкурсни рок) у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна 

Србија.  

18. Разматрање Предглога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у првом уписном року 

за шк. 2021/22. годину у Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија.  

19. Разно. 

Шестанаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 15.06.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана  02.06.2021. године. 

2. Разматрање Предглога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. 

години у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

3. Разматрање и доношење  Одлуке о иновирању предмета Разој мобилних апликација на студијском програму ОСС 

Информационе технологије. 

4. Информација о Стручном упутству за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и 

интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2021/2022. 

годину.број 612-00-0814/2021-06 од 01.јуна 2021.године. 

 

Седамнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 02.07.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане електронским 

путем 15.06.2021. године. 

2. Доношење  Одлуке о  броју студената за упис у прву годину основних  

      струковних студија, за школску 2021/2022. Годину, у Одсеку Ужице, на Академији струковних студија Западна 

Србија . 

Осамнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 14.07.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са седамнаесте седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане електронским 

путем 02.07.2021. године. 

2. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 

2021/22. години, у другом уписном року, у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

3. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. 

години, у другом уписном року, у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

4. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 

2021/22. години, у другом уписном року, у Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија. 

5. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. 

години, у другом уписном року,  у Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија. 

6. Доношење Одлуке о подношењу Захтева за акредитацију основних струковних студија Пословна економија - 

студије на даљину у Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија. 

7. Доношење Одлуке о прихватању студијског програма основних струковних студије Пословна економија - 

студије на даљину у Одсеку Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија. 

8. Разматрање Предлога за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звање предавача за ужу научну, 

односно стручну област Економске науке, за Одсек Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

9. Давање Сагласности на садржај Извештаја бр. 809-5/05  од  08.07. 2021. године   по Конкурсу за избор једног 

наставника у звање наставника страног језика  за ужу научну, односно стручну област филолошке науке (Руски 

језик). 

10. Доношење Одлуке о признавању предмета са специјалистичких струковних студија на Мастер струковне 

студије Грађевинско инжењерство, у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

Деветнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 15.09.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са осамнаесте седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане електронским 

путем 14.07.2021. године. 



2. Доношење Одлуке о усвајању Академског календара Академије струковних студија Западна Србија за школску 

2021/22. годину. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за ОСС и МСС у Одсеку Ужице и за 

ОСС у Одсеку Ваљево у зимском семестру  школске 2021/22. години. 

4. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног наставника страног језика за ужу 

научну, односно стручну област Филолошке науке (Руски језик) на одређено време са непуним радним 

временом (50%) на основу Извештаја број 809-5/05 од 08.07.2021. године у Одсеку Ужицу. 

5. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању 

предавача за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика  за Одсек Ужице. 

6. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор два наставника у звању предавача 

ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Биолошке науке  за Одсек Ужице. 

7. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звању 

предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке  за Одсек Ужице. 

8. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске 

науке  за Одсек Ужице. 

9. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника у настави за ужу 

научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство  за Одсек Ужице. 

10. Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван радног односа 

у звању демонстратор ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам  за 

Одсек Ужице. 

11. Доношење Одлуке о ужим научним, односно стручним областима. 

12. Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање наставника у допунском раду  др Милице 

Жупљанић. 

13. Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање наставника у допунском раду  др Татјане 

Маринковић. 

14. Доношење Предлога одлуке о давању сагласности за рад на другој високошклској установи за др Милована 

Миливојевића. 

15. Доношење Одлуке о одобравању ванредног испитног рока на Академији струковних студија Западна Србија. 

16. Разматрање Предлога Већа Одсека  и доношење Одлуке о избору једног наставника у звању професора 

струковних студија за ужу научну, односно стручну област Финансије и рачуноводство на основу Извештаја 

број 690-3/06 од 25.06.2021. године у Одсеку Ваљево. 

17. Доношење Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних студија Здравствена нега 

за студента Дуњу Василић, бр. индекса ЗН 18/19, у циљу реализације Еразмус+мобилности студената у сврху 

студирања. 

18.  Доношење Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних студија Здравствена 

нега за студента Марину Живковић, бр. индекса ЗН 15/19, у циљу реализације Еразмус+мобилности студената 

у сврху студирања. 

19. Разно. 

 

Двадесета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 21.09.2021. године. у 13,00 часова са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са деветнаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане електронским путем 

15.09.2021. године. 

2. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 

2021/22. години, у трећем уписном року, на Академији струковних студија Западна Србија, у  Одсеку Ужице. 

3. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. 

години, у трећем уписном року, на Академији струковних студија Западна Србија, у  Одсеку Ужице. 

4. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 

2021/22. години, у трећем уписном року, на Академији струковних студија Западна Србија, у  Одсеку Ваљево. 

5. Доношење Одлуке о давању сагласности за рад на другој високошлској установи за др Љубицу Диковић. 

 

III Седнице Наставно-стручних Већа Одсека 

3.1. Одсек Ужице  

 

У школској 2020/21.г одржано је 20 седница  Наставно-стручног већа  Одсека  Ужице. 

Прва седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 22.10.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 01.10.2020. 

године.   

2. Разматрање предлога Конкурса за упис студената на студијски програм мастер струковних студија Безбедност и 

здравље на раду  и студијски програм мастер струковних студија Пословна економија  и менаџмент,  са модулима: 

Рачуноводство, ревизија и финансије и Менаџмент у туризму и Стратегијски менаџмент,  у  школској 2020/2021. 

години, за трећи уписни рок. 



3. Усвајање Предлога Плана наставних активности основних стуковних студија за зимски семестар школске 2020/21. 

године за Одсек Ужице. 

4. Разматрање и усвајање Предлога Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника на 

Академији струковних студија Западна Србија. 

5. Разматрање Извештаја о студентском вредновању квалитета педагошког рада наставника и сарадника Одсека Ужице 

број 212/05 од 07.10.2020. године. 

6. Разматрање Извештаја о студентском вредновању квалитета студијских програма и рада Одсека Ужице број  213/05 

од 07.10.2020. године. 

7. Разматрање и утврђивање Предлога за избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу 

научну, односно стручну област Грађевинско инжњерство за школску 2020/21. годину, на основу Извештаја број 

436-3/05 од 02.10.2020. године. 

8. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Интерног  конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област  

Економске науке, на одређено време, за школску 2020/21. годину. 

9. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Медицинске науке за расписивање Интерног  конкурса за избор сарадника 

ван радног односа у звању сарадника практичара,  за ужу научну, односно стручну област  Опште медицински 

предмети са здравстеном негом, за школску 2020/21. годину. 

10. Информација о броју студената уписаних у прву годину основних стуковних студија у школској  2020/21. години на 

Одсеку Ужице. 

 

Друга седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 04.11.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са прве седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 22.10.2020. 

године. 

2. Разматрање и утврђивање Предлога за избор три предавача ван радног односа у за ужу научну, односно стручну 

област Опште медицински предмети са здравственом негом  за школску 2020/21. годину, на основу Извештаја број 

495-5/05 од 14.10.2020. године. 

3. Разматрање и утврђивање Предлога за избор наставника у звању предавача за ужу научну, односно стручну област 

Опште медицински предмети са здравственом него са пуним радним временом на одређено време, на основу 

Извештаја број 438-3/05 од 09.10.2020. године. 

4. Разматрање и утврђивање Предлога за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу 

научну, односно стручну област Математичке науке за школску 2020/21. годину, на основу Извештаја број 653-3/05 

од 21.10.2020. године. 

5. Разматрање и утврђивање Предлога за избор предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област 

Математичке науке за школску 2020/21. годину на основу Извештаја број 652-3/05 од 23.10.2020. године. 

6. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Конкурса за избор једног наставника у 

звању професора струковних студија за ужу научну, односно стручну област Туризам и Гео-науке, на неодређено 

време. 

7. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звању професора струковних студија,  

за ужу научну, односно стручну област  Туризам и Гео-науке на неодређено време. 

8. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Информационе технологије за расписивање  Конкурса за избор сарадника 

ван радног односа у звању сарадника практичара,  за ужу научну, односно стручну област  Рачунарско инжењерство 

и информатика, за школску 2020/21. годину. 

9. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичара, за ужу научну, односно стручну област  Рачунарско инжењерство и информатика  за школску 2020/21. 

годину. 

10. Разматрање предлога Већа Катедре за Економске науке за ангажовање гостујућег професора др Александра 

Стојановића.  

 

Трећа седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 26.11.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са друге седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 04.11.2020. 

године. 

2. Разматрање и утврђивање Предлога за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника демонстратора за ужу 

научну, односно стручну област Економске науке  за школску 2020/21. годину, на основу Извештаја број 900-2/05 

од 03.11.2020. године. 

3. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Технолошко инжењерство за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању демонстратора  за ужу научну, односно стручну област Технолошко 

металуршко инжењерство за школску 2020/21. годину. 

4. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Технолошко металуршко инжењерство за 

школску 2020/21. годину. 

5. Разматрање Предлога Мисије и визије Академије струковних студија Западна Србија. 

6. Разматрање Предлога Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних студија Западна Србија. 

7. Разматрање Предлога Субјеката и мера обезбеђења квалитета Академије струковних студија Западна Србија. 

8. Разматрање Предлога Правилника о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење квалитета 

Академије струковних студија Западна Србија. 

9. Разматрање Предлога Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета. 

10. Упознавање Наставно-стручног Већа Одсека са Политиком квалитета Академије струковних студија Западна 

Србија. 



11. Доношење Предлога Одлуке о утврђивању програма образовања током читавог живота за потребе реализације 

активности на Ерасмус+ пројекту 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Следећа дестинација Балкан: развој 

агротуризма. 

12. Разматрање Предлога Кодекса професионалне етике и академског интегритета. 

13. Информација о броју уписаних студената за школску 2020/21. годину на основним струковним студијама и мастер 

струковним студијама на Академији струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице. 

Четврта седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 29.12.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са треће седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 26.11.2020. 

године. 

2. Информација о Извештају са прве свечане прославе Дана Академије дана 16.12.2020.године. 

3. Доношење Предлога Одлуке о именовању чланова Издавачког савета испред Одсека Ужице. 

4. Разматрање и утврђивање Предлога за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну, 

односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика  за школску 2020/21. годину, на основу Извештаја 

број 1264-3/05 од 25.11.2020. године. 

5. Разматрање и утврђивање Предлога за избор сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну, односно стручну 

област Рачунарско инжењерство и информатика  за школску 2020/21. годину, на основу Извештаја број 1265-3/05 од 

03.12.2020. године. 

6. Разматрање и утврђивање Предлога за избор сарадника ван радног односа у звање демонстратора ван радног односа за 

ужу научну, односно стручну област Технолошко металуршко инжењерство  за школску 2020/21. годину, на основу 

Извештаја број 1463-3/05 од 18.12.2020. године. 

7. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Медицинске науке за расписивање Конкурса за избор једног наставника у 

звању предавача  за ужу научну, односно стручну област Опште медицински предмети са здравственом негом. 

8. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника у звању предавача за ужу научну, 

односно стручну област Опште медицински предмети са здравственом негом. 

9. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван радног 

односа у звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 

2020/21.годину. 

10. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратора 

ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 2020/21.годину. 

11. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван 

радног односа у звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за 

школску 2020/21.годину. 

12. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звање 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 2020/21.годину. 

13. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван 

радног односа у звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Туризам за школску 

2020/21.годину. 

14. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звање 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Туризам за школску 2020/21.годину. 

15. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Конкурса за избор једног сарадника у звање 

асистента за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 2020/21.годину. 

16. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну, 

односно стручну област Економске науке за школску 2020/21.годину. 

17. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Менаџмент и бизнис за расписивање Конкурса за избор једног сарадника ван 

радног односа у звање демонстратор ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис 

за школску 2020/21.годину. 

18. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звање 

демонстратор ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис за школску 

2020/21.годину. 

19. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Менаџмент и бизнис за расписивање Конкурса за избор једног предавача ван 

радног односа за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис за школску 2020/21.годину. 

20. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Менаџмент и бизнис за школску 2020/21.годину. 

21. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног наставника у звању предавача за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

22. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника у звању предавача за ужу научну, 

односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

23. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног наставника у звању професора струковних студија  за ужу научну, односно стручну област Науке о уметности. 

24. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника у звању професора струковних 

студија  за ужу научну, односно стручну област Науке о уметности. 

25. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног предавача ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

26. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача ван радног односа  за ужу научну, 

односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

27. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног сарадника ван радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно 

стручну област Архитектура и урбанизам. 

28. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам. 



29. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област 

Грађевинско инжењерство. 

30. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

 

Пета седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 30.12.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Информационе технологије за расписивање Конкурса за избор једног 

наставника у звању професора струковних студија  за уже научне, односно стручне области Рачунарско 

инжењерство и информатика и Електротехничко инжењерство. 

2. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника у звању професора струковних 

студија за уже научне, односно стручне области Рачунарско инжењерство и информатика и Електротехничко 

инжењерство. 

3. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Технолошко инжењерство за расписивање Конкурса за избор два сарадника 

ван радног односа у звање демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите на раду за школску 2020/21.годину. 

4. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника ван радног односа у звање 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду за школску 2020/21.годину. 

5. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

6. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Грађевинско инжењерство. 

7. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање Конкурса за избор 

једног сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област 

Архитектура и урбанизам. 

8. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам. 

9. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

наставника страног језика (20%) за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (немачки језик). 

10. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника страног језика (20%) за ужу научну, 

односно стручну област Филолошке науке (немачки језик). 

11. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (енглески језик). 

12. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Филолошке науке (енглески језик). 

13. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну 

област Филолошке науке (енглески језик). 

14. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (енглески језик). 

15. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну 

област Психолошке науке. 

16. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Психолошке науке. 

 

Шеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 29.01.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четврте седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 

29.12.2020. године. 

2. Усвајање Записника са пете седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 30.12.2020. 

године. 

3. Разматрање и утврђивање Предлога за избор наставника у звање професора струковних студија  за уже научне, односно 

стручне области Туризам и Гео науке, на основу Извештаја број 1285-3/05 од 17.12.2020. године. 

4. Разматрање иницијативе Већа Катедре за информационе технологије за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа  за ужу научну, односно стручну 

област Машинско инжењерство за школску 2020/21. годину. 

5. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство за школску 

2020/21. годину. 

6. Разматрање и усвајање Предлога Плана стручног усавршавања запослених на Академији струковних студија Западна 

Србија за школску 2020/21. годину. 

7. Разматрање и усвајање Предлога Плана ангажовања за летњи семестар школске 2020/21. године. 

8. Разматрање и усвајање Плана наставних активности основних струковних студија и мастер струковних студија за 

летњи семестар школске 2020/21. године за Одсек Ужице. 

9. Разматрање и усвајање Предлога наставних планова и програма по студијским програмима на ОСС и МСС за потребе 

акредитације установе. 

10. Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о ужим научним, односно стручним областима Одсека Ужице. 



11. Разматрање предлога за давање сагласности за радно ангажовање на другој високошколској установи за др Татјану 

Маринковић, наставника у звању професора струковних студија. 

12. Разматрање иницијативе Већа Катедре за информационе технологије за расписивање Конкурса за избор два сарадника 

ван радног односа у звању демонстратор ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Рачунарско 

инжењерство и информатика  за школску 2020/21. годину за Одсек Ужице. 

13. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника ван радног односа у звању демонстратора 

ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика  за школску 

2020/21. годину за Одсек Ужице. 

14. Разматрање иницијативе Већа Катедре за информационе технологије за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област 

Рачунарско инжењерство и информатика  за школску 2020/21. годину за Одсек Ужице. 

15. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за 

школску 2020/21. годину за Одсек Ужице. 

16. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Медицинске науке за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван 

радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област 

Биолошке науке за школску 2020/21. годину за Одсек Ужице. 

17. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Биолошке науке за школску 2020/21. 

годину за Одсек Ужице. 

18. Разматрање иницијативе Већа Катедре за општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор наставника 

страног језика, са непуним радним временом 50%, за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Руски 

језик) на период од 5 година за Одсек Ужице. 

19. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор наставника страног језика за ужу научну, односно 

стручну област Филолошке науке (Руски језик) на период од 5 година за Одсек Ужице. 

20. Разматрање иницијативе Већа Катедре за информационе технологије за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област 

Машинско инжењерство  за школску 2020/21. годину за Одсек Ужице. 

21. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство за школску 2020/21. 

годину за Одсек Ужице 

 

Седма седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 10.02.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 

29.01.2021. године. 

2. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса у звање демонстратора ван радног 

одоноса  за ужу научну, односно стручну област Туризам, на основу Извештаја број 33-3/05 од 25.01.2021. године. 

3. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса у звање демонстратора ван радног 

одоноса  за ужу научну, односно стручну област Економске науке, на основу Извештаја број 34-3/05 од 29.01.2021. 

године. 

4. Разматрање и утврђивање Предлога за избор два сарадника ван радног одоноса у звање демонстратора ван радног 

одоноса  за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, на основу 

Извештаја број 27-4/05 од 26.01.2021. године. 

5. Разматрање и утврђивање Предлога за избор два сарадника ван радног одоноса у звање демонстратора ван радног 

одоноса  за ужу научну, односно стручну област Економске науке, на основу Извештаја број 35-4/05 од 27.01.2021. 

године. 

6. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса у звање демонстратора ван радног 

одоноса  за ужу научну, односно стручну област Менаџмент и бизнис, на основу Извештаја број 32-3/05 од 27.01.2021. 

године. 

7. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса у звање сарадника практичне наставе 

ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Енглески језик), на основу Извештаја 

број 23-3/05 од 27.01.2021. године. 

8. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну 

област Филолошке науке (Енглески језик), на основу Извештаја број 24-3/05 од 27.01.2021. године. 

9. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну 

област Менаџмент и бизнис, на основу Извештаја број 31-3/05 од 27.01.2021. године. 

10. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног 

односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам, на основу Извештаја број 25-3/05 од 

01.02.2021. године. 

11. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну 

област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја број 26-3/05 од 01.02.2021. године. 

12. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног 

односа за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја број 28-3/05 од 

01.02.2021. године. 

 

13. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног односа у звању сарадника практичне наставе 

ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам, на основу Извештаја број 29-3/05 

од 01.02.2021. године. 

14. Разматрање иницијативе Већа Катедре за општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

предавача  ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Психолошке науке за школску 2021/22. годину. 



15. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Психолошке науке за школску 2021/22. годину. 

16. Разматрање иницијативе Већа Катедре за општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

предавача  ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Немачки језик) за школску 

2021/22. годину. 

17. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Филолошке науке (Немачки језик) за школску 2021/22. годину. 

18. Разматрање иницијативе Већа Катедре за општеобразовне предмете за расписивање Конкурса за избор једног 

сарадника  ван радног односа у звање сарадника практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну 

област Филолошке науке (Немачки језик) за школску 2021/22. годину. 

19. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звање сарадника 

практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Немачки језик) за 

школску 2021/22. годину. 

20. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Економске науке за расписивање Конкурса за избор два предавача  ван радног 

односа за ужу научну, односно стручну област Економске науке за школску 2021/22. годину. 

21. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор два предавача  ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Економске науке за школску 2021/22. годину. 

22. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Медицинске науке за расписивање Конкурса за избор седам сарадника  ван 

радног односа у звању сарадника практичне наставе за ужу научну, односно стручну област Општемедицински 

предмети са здравственом негом за школску 2021/22. годину. 

23. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор седам сарадника  ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе за ужу научну, односно стручну област Општемедицински предмети са здравственом негом за 

школску 2021/22. годину. 

24. Разматрање иницијативе Већа Катедре за информационе технологије за расписивање Конкурса за избор једног 

предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство за школску 2021/22. 

годину. 

25. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача  ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Машинско инжењерство за школску 2021/22. годину. 

26. Разматрање иницијативе Већа Катедре за информационе технологије за расписивање Конкурса за избор једног 

предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за 

школску 2021/22. годину. 

27. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног предавача  ван радног односа за ужу научну, 

односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за школску 2021/22. годину. 

28. Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о ужим научним, односно стручним областима Одсека Ужице. 

29. Разматрање предлога Већа Катедре за Економске науке за ангажовање гостујућег професора др Александра 

Стојановића.  

 

Осма седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 22.02.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седме седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 

10.02.2021. године. 

2. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну 

област Опште медицински предмети са здравственом негом, на основу Извештаја број 55-2/05 од 26.01.2021. године. 

3. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса у звању сарадника практичне наставе 

ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну област Психолошке науке, на основу Извештаја број 21-3/05 од 

02.02.2021. године. 

4. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног наставника страног језика  за ужу научну, односно стручну област 

Филолошке науке (немачки језик), на основу Извештаја број 60-2/05 од 28.01.2021. године. 

5. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног наставника у звању професора струковних студија  за ужу научну, 

односно стручну област Науке о уметностима, на основу Извештаја број 57-2/05 од 29.01.2021. године. 

6. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног наставника у звању предавача  за ужу научну, односно стручну 

област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја број 58-2/05 од 01.02.2021. године. 

7. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника у звање сарадника асистента  за ужу научну, односно 

стручну област Економске науке на основу Извештаја број 59-2/05 од 01.02.2021. године.  

8. Разматрање и усвајање Предлога наставног плана и програма за студијским програм на  МСС Пословна економија и 

менаџмент за потребе акредитације установе. 

 

Девета седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 17.03.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 22.02.2021. 

године. 

2. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног наставника у звању професора струковних студија за уже научне, 

односно стручне области Рачунарско инжењерство и  информатика и Електротехничко инжењерство, на основу 

Извештаја број 56-2/05 од 17.02.2021. године. 

3. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну 

област Рачунарско инжењерство и информатика, на основу Извештаја број 260-3/05 од 03.03.2021. године. 

4. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну 

област Филолошке науке (немачки језик), на основу Извештаја број 262-3/05 од 04.03.2021. године. 

5. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну 

област Психолошке науке, на основу Извештаја број 263-3/05 од 02.03.2021. године. 



6. Разматрање и утврђивање Предлога за избор два предавача ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну област 

Економске науке, на основу Извештаја број 259-4/05 од 23.02.2021. године. 

7. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног предавача ван радног одоноса  за ужу научну, односно стручну 

област Машинско инжењерство на основу Извештаја број 261-3/05 од 25.02.2021. године.  

8. Разматрање и утврђивање Предлога за избор два сарадника ван радног одоноса  у звању сарадника практичне наставе 

за ужу научну, односно стручну област Биолошке науке на основу Извештаја број 208-4/05 од 18.02.2021. године.  

9. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса  у звању сарадника практичне 

наставе за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство на основу Извештаја број 207-3/05 од 

18.02.2021. године. 

10. Разматрање и утврђивање Предлога за избор седам сарадника ван радног одоноса  у звању сарадника практичне наставе 

за ужу научну, односно стручну област Опште медицински предмети са здравственом негом на основу Извештаја број 

258-9/05 од 25.02.2021. године.  

11. Разматрање и утврђивање Предлога за избор једног сарадника ван радног одоноса  у звању демонстратор ван радног 

одоноса за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика на основу Извештаја број 

210-3/05 од 18.02.2021. године.  

12. Разматрање и утврђивање Предлога за избор два сарадника ван радног одоноса  у звању демонстратор ван радног 

одоноса за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика на основу Извештаја број 

209-4/05 од 18.02.2021. године.  

13. Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о изменама и допунама Плана ангажовања наставника и сарадника у летњем 

семестру на ОСС Здравствена нега у школској 2020/21. години. 

 

Десета седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 28.04.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девете седнице ван седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 

17.03.2021. године. 

2. Разматрање и утврђивање Предлога Одлуке о о организовању XII Међународне конференције „Наука и високо 

образовање у функцији одрживог развоја – СЕД 2021“ и именовању чланова организационог одбора. 

3. Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о Правилима и критеријумима за селекцију студената и запослених за 

мобилност у оквиру Еразмус + програма у складу са Правилником о мобилности студената и запослених Академије 

струковних студија Западна Србија број 84/11 од 04.06.2020.године. 

4. Разматрање иницијативе Већа Катедре за технолошко инжењерство за расписивање Конкурса за избор једног сарадника 

ван радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област 

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду за школску 2021/22.године за Одсек Ужице. 

5. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду за школску 2021/22.годину за Одсек Ужице. 

 

Једанаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 05.05.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са десете седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 28.04.2021. године. 

2. Разматрање предлога реорганизације постојећих Катедри, које су доставиле надлежне Катедре за Одсек Ужице  

(КЕН, КМИБ, КИТ, КООП). 

Дванаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 17.05.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са једанаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 05.05.2021. године. 

2. Разматрање Предлога за расписивање Конкурса за избор једног наставника страног језика за ужу научну, односно 

стручну област Филолошке науке (Руски језик) за Одсек Ужице. 

3. Разматрање Предлога Одлуке о именовању чланова рецезентског одобра XII Међународне конференције „Наука и 

високо образовање у функцији одрживог развоја- СЕД 2021“. 

4. Разматрање Предлога Одлуке о именовању Програмског одбора XII Међународне конференције „Наука и високо 

образовање у функцији одрживог развоја- СЕД 2021“. 

Тринаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 27.05.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржане дана 17.05.2021. године. 

2. Изјашњавање наставника и сарадника за припадност одговарајућој  Катедри. 

3. Разматрање Предлога  Пословника о изменама и допунама Пословника  о раду Већа Катедри. 

4. Разматрање предлога чланова Комисије за припрему Извештаја за расписивање Конкурса за избор једног 

наставника страног језика за ужу научну, односно стручну област Филолошке науке (Руски језик), за Одсек 

Ужице. 

5. Разматрање предлога Извештаја бр. 617-3/05 од 11. 05.2021. године за избор једног сарадника ван радног односа 

- сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду. 

6. Разматрање Предлога  Извештаја о финансијском пословању по студијским програмима за Одсек Ужице, за 

школску 2020/21. годину. 

7. Разматрање предлога Плана издавања публикација на Aкадемији за 2022. годину. 

8. Разно 

                                                                                 

Четрнаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 01.06.2021. године са следећим дневним редом: 



1. Усвајање Записника са тринаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 27.05.2021. године. 

2. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. 

години (први јунски конкурсни рок) у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

 

Петнаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 14.06.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четрнаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 01.06.2021. године. 

2. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. 

години  у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

3. Разматрање и доношење предлога Одлуке о иновирању предмета Разој мобилних апликација на студијском 

програму ОСС Информационе технологије. 

 

Шеснаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 01.07.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са петнаесте седнице ван седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане електронским 

путем 14.06.2021. године. 

2. Разматрање предлога Одлуке о прерасподели броја буџетских места  за упис у прву годину основних струковних 

студија за школску 2021/2022. годину.  

 

Седамнаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 12.07.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 01.07.2021. године. 

2. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. 

години  у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија, за други уписни рок. 

3. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. 

години  у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија, за други уписни рок. 

4. Разматрање Предлога за расписивање Конкурса за избор једног наставника у звање предавача за ужу научну, 

односно стручну област  Економске науке, за Одсек Ужице. 

5. Разматрање предлога чланова Комисије за припрему Извештаја за расписивање Конкурса за избор једног наставника 

у звање предавача за ужу научну, односно стручну област  Економске науке, за Одсек Ужице. 

6. Давање Сагласности на садржај Извештаја бр. 809-5/05  од  08.07. 2021. године   по Конкурсу за избор једног 

наставника у звање наставника страног језика  за ужу научну, односно стручну област филолошке науке ( Руски 

језик). 

7. Информација о броју уписаних студената на Академији струковних студија Западна Србија у Одсеку Ужице, за 

школску 2021/22. годину, у првом уписном року. 

8. Доношење Предлога одлуке о признавању предмета са специјалистичких струковних студија на Мастер струковне 

студије Грађевинско инжењерство.  

 

Осамнаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 13.09.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седамнaесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 12.07.2021. 

године. 

2. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор једног члана Савета Академије из реда наставника из Одсека 

Ужице. 

3. Усвајање Предлога Академског календара за школску 2021/22. годину за Одсек Ужице. 

4. Усвајање Предлога Плана ангажовања наставника и сарадника у школској 2021/22. години за зимски семестар за 

Одсек Ужице. 

5. Усвајање Предлога Одлуке о избору кандидата за наставника страног језика (руски језик), са непуним радним 

временом (50%) на одређено време, на период од 5 година, на основу Извештаја бр. 809-5/05  од  08.07.2021. године, 

за Одсек Ужице.    

6. Разматрање иницијативе и предлога Већа катедре за информационе технологије и  машинство, за избор једног 

наставника у звање предавача за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на 

одређено време, за Одсек Ужице. 

7. Разматрање предлога за именовање чланова Комисије за припрему Извештаја  о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор једног наставника у звање предавача за ужу научну, односно стручну област Рачунарско 

инжењерство и информатика, на одређено време, за Одсек Ужице. 

8. Разматрање иницијативе и предлога  Катедре  за  инжењерство заштите животне средине  и безбедност на раду и 

Катедре за медицинске науке  за расписивање конкурса за избор два наставника у звањe предавача ван радног односа, 

за ужу научну, односно стручну област  Биолошке науке, за Одсек Ужице.        

9. Разматрање предлога за именовање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор два наставника  у звање 

предавача ван радног односа, за ужу научну, односно стручну област  Биолошке науке,  за Одсек Ужице. 

10. Разматрање иницијативе и предлога  Већа катедре за економске науке и менаџмент за расписивање конкурса за избор 

једног наставника   у звањe предавача ван радног односа, за ужу научну, односно стручну област  Економске науке, 

за Одсек Ужице. 

11. Разматрање предлога за именовање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника  у звање 

предавача ван радног односа, за ужу научну, односно стручну област  Економске науке,  за Одсек Ужице. 

12. Разматрање иницијативе и предлога Већа катедре за економске науке и менаџмент, за расписивање конкурса за избор 

једног  сарадника ван радног односа у звању сарадника практичне наставе ван радног односа, за ужу научну, односно 

стручну област   Економске науке, за Одсек Ужице. 



13. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичне наставе ван радног односа, за ужу научну, односно стручну област за Економске науке, за 

Одсек Ужице 

14. Разматрање иницијативе и предлога  Већа катедре за грађевинско инжењерство и архитектуру за расписивање 

конкурса за избор једног сарадника у настави за школску 2021/22. годину за ужу научну, односно стручну област 

Грађевинско инжењерство, за Одсек Ужице. 

15. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника у настави за школску 2021/22. 

годину за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство, за Одсек Ужице. 

16. Разматрање иницијативе и предлога Kатедре за грађевинско инжењерство и архитектуру, за расписивање конкурса 

за избор једног  сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа, за школску 2021/22. годину, 

за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам, за Одсек Ужице. 

17. Предлагање чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа, за школску 2021/22. годину за ужу научну, односно стручну област Архитектура 

и урбанизам, за Одсек Ужице. 

18. Разматрaње Предлога Одлуке о ужим научним, односно стручним областима. 

19. Разматрaње иницијативе Већа катедре за Медицинске науке и Катедре за Економске науке и менаџмент за 

ангжовање наставника у допунском раду др Милице Жупљанић. 

20. Разматарње иницијативе Катедре  за  инжењерство заштите животне средине  и безбедност на раду за ангжовање 

наставника у допунском раду др  Татјане Маринковић. 

21. Доношење Предлога одлуке о давању сагласности за рад на другој високошлској установи за др Милована 

Миливојевића. 

22. Доношење Предлога Одлуке  о одобравању ванредног испитног рока – октобар II. 

23. Усвајање Предлога Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних студија Здравствена 

нега за студента Дуњу Василић, бр. индекса ЗН 18/19, у циљу реализације Еразмус+мобилности студената у сврху 

студирања. 

24.  Усвајање Предлога Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних студија Здравствена 

нега за студента Марину Живковић, бр. индекса ЗН 15/19, у циљу реализације Еразмус+мобилности студената у 

сврху студирања. 

25. Разно. 

 

Деветнаеста седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 20.09.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са  осамнаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 13.09.2021. године. 

2. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2021/22. 

годину, на Академији струковних студија Западна Србија, у Одсеку Ужице, у трећем уписном року. 

3. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2021/22. 

годину, на Академији струковних студија Западна Србија, у Одсеку Ужице, у трећем уписном року. 

4. Информација о броју уписаних студента у другом уписном року на Aкадемији струковних студија Западна Србија, 

у Одсеку Ужице, за школску 2021/22. годину, на основним и мастер струковним студијама.  

5. Доношење Предлога одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за др Љубицу Диковић. 

 

Двадесета седница Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржана је 27.09.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девeтнаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане електронским путем 

дана 20.09.2021. године.   

2. Доношење Предлога Одлуке о условима за упис и обнову друге и треће године основних стуковних студија у 

школској 2021/22. години, на Академији струковних студија Западна Србија, у Одсеку Ужице. 

3. Доношење Предлога Одлуке о условима за упис прве и друге године  мастер стуковних студија у школској 2021/22 

години, на Академији струковних студија Западна Србија,  у Одсеку Ужице. 

4. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Плана издавања публикација за 2021. годину, на Академији струковних 

студија Западна Србија, за Одсек Ужице. 

5. Разматарање иницијативе Већа катедре за Економске науке и менаџмент за ангажовање наставника у допунском 

раду др  Снежане Лазовић Тодосијевић, наставника у звању ванредног професора. 

6. Доношење Предлога Одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за др Љиљану 

Трумбуловић, наставникна у звању професора струковних студија. 

7. Доношење Предлога одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за Николу Јанковића, 

наставника страног језика (Руски језик). 

 

3.2. Одсек Ваљево  
 

 

 У школској 2020/21. години одржано је 20 електронских седница Наставно-стручног 

већа Одсека Ваљевo. 

 

I седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 21. октобра 2020. 

године (среда) са почетком у 14.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 11. електронске седнице НСВ Одсека Ваљево одржане дана 30.09.2020. године. 



2. Разматрање и доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних 

студија у трећем уписном року за шк. 2020/21. годину. 

3. Разматрање и усвајање Предлога Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

4. Разматрање и утврђивање предлога за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну 

област Информатика и информациони системи, на основу Извештаја бр. 433-5/06 од 08.10.2020. године. 

 

II седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 30. октобра 2020. 

године (петак) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 1. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2020/21. години одржане дана 21.10.2020. 

године.  

2. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство, на основу Извештаја Комисије бр. 434-3/06 од 08.10.2020. године. 

3. Разматрање и доношење предлога Одлуке о усвајању Извештаја о студентском вредновању квалитета педагошког рада 

наставника и сарадника Одсека Ваљево бр. 323/06 од 26.10.2020. године. 

 

III седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 10. новембра 2020. 

године (уторак) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржаних дана 23.09.2020. године и 

30.10.2020. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за шк. 2020/2021. годину за 

мастер струковне студије за Одсек Ваљево. 

3. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор наставника у звање професора струковних студија 

за ужу научну област Информатика и информациони системи, на основу Извештаја Комисије бр. 435-3/06 од 19.10.2020. 

године. 

4. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о учесницима конкурса и 

пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор и ангажовање сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичара за ужу научну област Информатика и информациони системи. 

 

IV седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 27. новембра 2020. 

године (петак) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 3. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржане дана 10.11.2020. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Мисије и визије Академије. 

3. Доношење предлога Одлуке о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета Академије. 

4. Доношење предлога Одлуке о усвајању Субјеката и мера у обезбеђењу квалитета. 

5. Доношење предлога Одлуке о усвајању Правилника о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење 

квалитета Академије. 

6. Доношење предлога Одлуке о усвајању Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Академије за 

2020/21. годину. 

7. Упознавање са Политиком квалитета. 

8. Доношење предлога Одлуке о усвајању Кодекса професионалне етике и академског интегритета Академије. 

9. Разматрање и утврђивање предлога за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну 

област Информатика и информациони системи, на основу Извештаја бр. 683-3/06 од 18.11.2020. године. 

10. Доношење предлога Одлуке о потреби радног ангажовања др Ане Савић, наставника у звању професора струковних 

студија на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд, у Академији струковних студија Западна Србија – 

Одсек Ваљево за шк. 2020/21. и 2021/22. годину. 

11. Доношење предлога Одлуке о потреби радног ангажовања проф. др Јелице Протић, наставника у звању редовног 

професора на Електротехничком факулету Универзитета у Београду, у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек 

Ваљево за шк. 2021/22. годину. 

12. Доношење предлога Одлуке о потреби радног ангажовања др Николе Јанчева, наставника у звању професора струковних 

студија на Академији струковних студија Шабац – Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, у Академији 

струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево за шк. 2021/22. годину. 

13. Информација о броју уписаних студената на основне и мастер струковне студије у шк. 2020/21. години. 

 

V седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 11. децембра 2020. 

године (петак) са почетком у 14.00 часова са следећим дневним редом: 

 

1.Усвајање Записника са 4. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржане дана 27.11.2020. године. 

2.Доношење предлога Одлуке о подношењу захтева за акредитацију студија на даљину – студијски програм: Пословна 

економија (33 студента). 

3.Доношење предлога Одлуке о смањењу акредитационе бројке уписаних студената на основним студијама, студијски 

програм: Пословна економија (са 132 на 99). 

4.Доношење предлога Одлуке о промени студијског програма: Пословна економија, а која се односи на укидање  модула: 

Агроекономија и рурални развој. 



 

VI седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 23. децембра 2020. 

године (среда) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 5. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржане дана 11.12.2020. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Издавачког Савета Академије струковних студија Западна Србија. 

3. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање предавача ван радног односа за ужу 

научну област Маркетинг и трговина у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

4. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну област Маркетинг и трговина у Академији струковних студија Западна Србија – 

Одсек Ваљево. 

5. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну област Финансије и рачуноводство у Академији струковних студија Западна Србија 

– Одсек Ваљево. 

6. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање предавача ван радног односа за ужу 

научну област Информатика и информациони системи у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

7. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну област Информатика и информациони системи у Академији струковних студија 

Западна Србија – Одсек Ваљево. 

8. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање предавача ван радног односа за ужу 

научну област Математика и статистика у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

9. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина.  

10. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну област Маркетинг и трговина. 

11. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну област Финансије и рачуноводство. 

12. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор предавача ван радног односа за ужу научну област Информатика и информациони системи.  

13. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну област Информатика и информациони 

системи. 

14. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор предавача ван радног односа за ужу научну област Математика и статистика. 

 

VII седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 28. децембра 2020. 

године (понедељак) са почетком у 10.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну област Англистика у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

2. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну област Англистика. 

 

VIII седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 27. јануара 2021. 

године (среда) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

 1. Усвајање Записника са 6. и 7. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржаних дана 23.12.2020. године и 

28.12.2020. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање предавача ван радног односа за ужу 

научну област Англистика у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

3. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор и ангажовање сарадника ван радног односа у звању 

сарадника практичара за ужу научну област Англистика у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

4. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор предавача ван радног односа за ужу научну област Англистика. 

5. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за 

избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну област Англистика. 

6. Доношење предлога Одлуке о усвајању предлога Плана стручног усавршавања запослених Академије струковних 

студија Западна Србија за шк. 2020/21. годину. 

 

IX седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 02. фебруара 2021. 

године (уторак) са почетком у 10.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Доношење предлога Одлуке о усвајању предлога Плана ангажовања наставника и сарадника у летњем семестру у 

шк. 2020/21. години за основне струковне студије за Одсек Ваљево. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању ужих научних области за Одсек Ваљево. 

 

X седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 09. фебруара 2021. 

године (уторак) са почетком у 14.00 часова са следећим дневним редом: 



1. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор предавача ван радног односа за ужу научну област 

Информатика и информациони системи, на основу Извештаја Комисије бр. 20-3/06 од 25.01.2021. године. 

2. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор предавача ван радног односа за ужу научну област 

Маркетинг и трговина, на основу Извештаја Комисије бр. 16-3/06 од 27.01.2021. године. 

3. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор предавача ван радног односа за ужу научну област 

Математика и статистика, на основу Извештаја Комисије бр. 15-3/06 од 29.01.2021. године. 

4. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника 

практичара за ужу научну област Информатика и информациони системи, на основу Извештаја Комисије бр. 14-3/06 од 

29.01.2021. године. 

5. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника 

практичара за ужу научну област Маркетинг и трговина, на основу Извештаја Комисије бр. 18-3/06 од 27.01.2021. године. 

6. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника 

практичара за ужу научну област Финансије и рачуноводство, на основу Извештаја Комисије бр. 17-3/06 од 29.01.2021. године. 

7. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника 

практичара за ужу научну област Англистика, на основу Извештаја Комисије бр. 19-3/06 од 27.01.2021. године. 

 

XI седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 11. фебруара 2021. 

године (четвртак) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 8. и 9. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржаних дана 27.01.2021. године и 

02.02.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о прихватању студијског програма основних струковних студија Пословна економија – 

студије на даљину и  садржаја и структуре курикулума. 

 

XII седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 22. фебруара 2021. 

године (понедељак) са почетком у 10.00 часова са следећим дневним редом: 

1.Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор предавача ван радног односа за ужу научну област 

Англистика, на основу Извештаја Комисије бр. 212-2/06 од 12.02.2021. године. 

 

XIII седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 26. фебруара 2021. 

године (петак) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 10., 11. и 12. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржаних дана 09.02.2021. године, 

11.02.2021. године и 22.02.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Слободана Ненадовића на Академији струковних 

студија Шабац. 

 

XIV седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 27. априла 2021. 

године (уторак) са почетком у 15.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 13. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржане дана 26.02.2021. године. 

2. Разматрање предлога реорганизације постојећих Катедри, које су доставиле надлежне Катедре за Одсек Ваљево (КЕН, 

КМИБ, КИТ, КООП). 

 

XV седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 29. априла 2021. 

године (четвртак) са почетком у 13.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Доношење предлога Одлуке о реорганизацији постојећих и формирању Катедри на нивоу Одсека Ваљево. 

2. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу 

научну област Финансије и рачуноводство у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево. 

3. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о учесницима конкурса и пријављеним 

кандидатима и утврђивање предлога за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство. 

 

XVI седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 27. маја 2021. године 

са почетком у 13.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 14. и 15. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржаних дана 27.04.2021. године и 

29.04.2021. године. 

2. Изјашњавање наставника и сарадника за припадност одговарајућој  Катедри. 

3. Доношења предлога Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Већа Катедри. 

 

XVII седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 01. јуна 2021. године 

(уторак) са почетком у 13.00 часова са следећим дневним редом: 



1. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у 

првом уписном року за шк. 2021/2022. годину. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у 

првом уписном року за шк. 2021/22. годину. 

 

XVIII седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 09. јула 2021. године  

са почетком у 10.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 16. и 17. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржаних дана 27.05.2021. и 

01.06.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о подношењу захтева за акредитацију студијског програма основних струковних 

студија: Пословна економија – студије на даљину (са три модула) - 33 студента. 

3. Доношење предлога Одлуке о прихватању студијског програма основних струковних студија Пословна економија – 

студије на даљину и садржаја и структуре курикулума. 

4. Информација о броју пријављених и уписаних студената на основне и мастер струковне студије у првом уписном 

року за шк. 2021/2022. годину. 

5. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у 

другом уписном року за шк. 2021/2022. годину. 

6. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у 

другом уписном року за шк. 2021/2022. годину. 

 

XIX седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 13. септембра 2021. 

године (понедељак) са почетком у 13.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 18. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржане дана 09.07.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Годишњег календара рада Академије струковних студија Западна Србија – 

Одсек Ваљево за шк. 2021/2022. годину. 

3. Доношење предлога Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за зимски семестар шк. 

2021/2022. године за основне струковне студије за Одсек Ваљево. 

4. Разматрање и доношење предлога Одлуке по предлогу за избор наставника у звање професора струковних студија 

за ужу научну област Финансије и рачуноводство, на основу Извештаја Комисије бр. 690-3/06 од 25.06.2021. године. 

5. Доношење предлога Одлуке о одобравању ванредних испитних рокова „октобар 2“ и „октобар 3“ за основне и мастер 

струковне студије у шк. 2020/21. години. 

 

XX седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 20. септембра 2021. 

године (понедељак) са почетком у 12.00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 19. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржане дана 13.09.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у 

трећем уписном року за шк. 2021/2022. годину. 

3. Информација о броју пријављених и уписаних студената на основне струковне студије у другом уписном року за 

шк. 2021/2022. годину. 

 

IV Седнице Већа Катедри 

У  школској 2020/2021. години одржано је више седница Већа Катедри на којима су разматрана 

различита питања и доношене одговарајуће одлуке у оквиру надлежности катедри.  

4.1. Катедра за информатику и информационе системе  

Катедра за информатику и информационе системе у извештајном периоду одржала је 3 

седнице Већа Катедре. 

Прва седница одржана је 09.06.2021. године са следећим Дневним редом: 

1. Верификација мандата чланова и конституисање Већа катедре за информатику и информационе системе. 

2. Избор шефа Већа катедре. 

3. Избор секретара катедре 

Друга седница одржана је 18.06.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

 
1. Доношење Предлога у вези иницијативе о утврђивању нових ужих научних области поднете од стране др Слободана 

Ненадовића број 06-49-1 од 27.1.2021. године, у складу са Одлуком Наставно-стручног већа Академије број 172/4 од 

3.2.2021. године. 

 



Трећа седница одржана је 09.09.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

 
1. Усвајање Записника са 1. и 2. седнице Већа катедри одржаних дана 09.06.2021. и 18.06.2021. године. 

2. Разматрање и усвајање предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за јесењи семестар школске 2021/2022. 

године за основне струковне студије. 

4.2. Катедра за финансије и рачуноводство 

 

Катедра за финансије и рачуноводство у извештајном периоду одржала је 21 седница Већа 

Катедре.  

 

Катедра за економске науке у извештајном периоду одржала је 17 седница Већа Катедре 

Прва седница одржана је 07.10.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 6. седнице Већа КЕН у школској 2019/20. години одржане дана 15.09.2020. године 
2. Усвајање Записника са 7. седнице Већа КЕН у школској 2019/20. години одржане дана 16.09.2020. године 

3. Доношење предлога за ангажовање наставника у допунском раду проф. др Снежане Гудурић у Академији 

струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице 

4. Доношење предлога за ангажовање гостујућег професора проф. др Александра Стојановића у Академији 

струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице 

5. Доношење Одлуке о усвајању теме и именовању Комисије за одбрану мастер завршног рада 

Друга седница одржана је 20.10.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом:  
1. Усвајање Записника са 8. седнице Већа КЕН у школској 2019/20. години одржане дана 
2. 07.10.2020. године 
3. Доношење предлога за ангажовање сарадника ван радног односа у звању студента демонстратора за ужу научну 

област Економске науке за школску 2020/2021 у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице 
4. Доношење Одлуке о усвајању теме и именовању Комисије за одбрану мастер завршних радова 
5. Разматрање Извештаја комисија за оцену и одбрану мастер радова 
6. Усвајање Извештаја комисија за оцену и одбрану мастер радова 

Трећа седница одржана је 30.10.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 9. седнице Већа КЕН у школској 2019/20. години одржане дана 20.10.2020. године 

2. Разматрање и давање Предлога плана ангажовања наставника и сарадника са Катедре за економске науке за мастер 

студије шк. 2020/21. године на студијском програму  АСС ЗС – ОДСЕК ВАЉЕВО 

3. Доношење предлога за покретање иницијативе за избор у звање професора струковних студија за уже научне 

области Туризам и Гео-науке 

Четврта седница одржана је 10.11.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом:  
1. Усвајање Записника са 10. седнице Већа КЕН у школској 2020/21. години одржане дана 30.10.2020. године 

2. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада  

3. Усвајање Извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Пета седница одржана је 10.12.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 11. седнице Већа КЕН у школској 2020/21. години одржане дана 10.11.2020. године 

2. Доношење предлога за покретање иницијативе за избор у звање асистента за ужу научну област Економске науке, 

за студијски програм ОСС Рачуноводство и ревизија за Одсек Ужице 

3. Доношење предлога за састав комисије за избор у звање асистента за ужу научну област Економске науке, за 

студијски програм ОСС Рачуноводство и ревизија за Одсек Ужице 

4. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану мастер радова  

5. Усвајање извештаја комисија за оцену и одбрану мастер радова 

6. Анализирање предлога теме односно проблема за обраду ПИР - Практично истраживачког рада (Напомена: 

имајући у виду да је Упутством за реализацију ПИР, које је саставни део Правилника о мастер струковним 

студијама број 84/8-1 од 04.06.2020., прописано да Веће КЕН спроводи анализу пвредлога теме, односно проблема 

за обраду ПИР, потребно је да чланови Већа КЕН, уколико имају, доставе коментаре за наведен рад  

7. Доношење одлуке којом се потврђује актуелност теме и именује одговорни наставник за реализацију теме – 

ментор за ПИР 

8. Доношење Одлуке о именовању Комисије за одбрану ПИР-а 

9. Доношење предлога за ангажовање предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина, за 

Одсек Ваљево 

10. Доношење предлога за ангажовање сарадника практичара ван радног односа за уже научне области Маркетинг и 

трговина и Финансије и рачуноводство, за Одсек Ваљево 

11. Доношење предлога за покретање иницијативе за избор и ангажовање три сарадника у звању студента 

демонстратора, и то два за ужу научну област Економске науке и један за ужу научну област Туризам за Одсек 

Ужице 

Шеста седница одржана је 14.12.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом: 
1. Доношење предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање 

два студента  демонстратора за ужу научну  област Економске науке за Одсек Ужице 



2. Доношење предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање 

студента  демонстратора за ужу научну  област Туризам за Одсек Ужице 

3. Доношење предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор 

сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну област Финансије и рачуноводство за 

Одсек Ваљево 

4. Доношење предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор 

сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну област Маркетинг и трговина за Одсек 

Ваљево 

5. Доношење предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор 

предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина за Одсек Ваљево 

Седма седница одржана је 23.12.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 12. седнице Већа КЕН одржане дана 10.12.2020. године 

2. Усвајање Записника са 13. седнице Већа КЕН одржане дана 14.12.2020. године 

3. Доношење предлога за покретање иницијативе за избор и ангажовање сарадника у звање студента  демонстратора 

за ужу научну  област Економске науке за Одсек Ужице 

4. Доношење предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима за избор и 

ангажовање сарадника у звање студента  демонстратора за ужу научну  област Економске науке за Одсек Ужице 

Осма седница одржана је 28.12.2020. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 14. седнице Већа КЕН одржане дана 23.12.2020. године 

2. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану мастер радова  

3. Усвајање извештаја комисија за оцену и одбрану мастер радова 

Девета седница одржана је 18.01.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 15. седнице Већа КЕН одржане дана 28.12.2020. године 

2. Разматрање: 

a. Наставних планова студијских програма првог нивоа студија који су измењени за Одсек Ваљево, и то: 

наставни план студијског програма Пословна економија -класичне студије и  наставни план студијског 

програма Пословна економија -даљинске студије 

b. Предлога о ужим научним областима са списком припадајућих предмета за Одсек Ваљево 

c. Предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар у шк. 2020/21. години за основне 

студије за Одсек Ваљево 

3. Усвајање предлога наставног плана студијског програма Пословна економија - класичне студије за Одсек Ваљево 

4. Усвајање предлога наставног плана студијског програма Пословна економија - даљинске студије за Одсек Ваљево 

5. Усвајање Предлога о ужим научним областима са списком припадајућих предмета за Одсек Ваљево 

6. Усвајање предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар у шк. 2020/21. години за основне 

студије за Одсек Ваљево 

7. Доношење Одлуке о усвајању теме и именовању Комисије за одбрану мастер завршнoг рада 

8. Доношење Одлуке о прихватању мастер радова 

9. Разматрање: 

a. Планa ангажовања за летњи семестар и то ОСС  Рачуноводство и ревизија, ОСС Туризам, МСС Пословна 

економија и менаџмент и специјалистичке студије ССС Туризам и ССС Рачуноводство и ревизија за Одсек 

Ужице 

b. Наставног плана и предлога измена за акредитацију ОСС  Рачуноводство и ревизија, ОСС Туризам, МСС 

Пословна економија и менаџмент за Одсек Ужице 

10. Усвајање Планa ангажовања за летњи семестар и то ОСС  Рачуноводство и ревизија, ОСС Туризам, МСС Пословна 

економија и менаџмент и специјалистичке студије ССС Туризам и ССС Рачуноводство и ревизија за Одсек Ужице 

11. Усвајање Наставног плана и предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма ОСС  Рачуноводство 

и ревизија за Одсек Ужице 

12. Усвајање Наставног плана и предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма ОСС Туризам за Одсек 

Ужице 

13. Усвајање Наставног плана и предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма МСС Пословна 

економија и менаџмент за Одсек Ужице  

14. Усвајање предлога за измену и допуну Oдлуке о ужим научним областима са припадајућим предметима за Одсек 

Ужице 

15. Доношење предлога за ангажовањe професора др Снежане Тодосијевић-Лазовић у летњем семестру за школску 

2020/2021 годину – допунски рад за Одсек Ужице 

16. Доношење предлога за ангажовањe професора др Снежане Тодосијевић-Лазовић у летњем семестру за школску 

2021/2022 годину за акредитацију – допунски рад за Одсек Ужице 

17. Доношење предлога за ангажовањe професора др Александра Стојановића у летњем и зимском семестру за школску 

2021/2022 годину – гостујући професор за Одсек Ужице 

Десета седница одржана је 03.02.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 16. седнице Већа КЕН одржане дана 18.01.2021. године 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада 



 

Једанаеста седница одржана је 05.02.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење одлуке у вези предлога за покретање иницијативе за ангажовање два предавача ван радног односа за ужу 

научну  област Економске науке за Одсек Ужице 

2. Доношење одлуке у вези предлога за именовање Комисијe за припрему Извештаја за ангажовање два предавача ван 

радног односа за ужу научну  област Економске науке за Одсек Ужице 

Дванаеста седница одржана је 22.02.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 17. седнице Већа КЕН одржане дана 03.02.2021. године 

2. Усвајање Записника са 18. седнице Већа КЕН одржане дана 05.02.2021. године 

3. Доношење предлога о изменама и допунама акредитованог студијског програма МСС Пословна економија и 

менаџмент 

Тринаеста седница одржана је 15.03.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 19. седнице Већа КЕН одржане дана 22.02.2021. године 

2. Разматрање тема и комисија завршних радова на основним струковним студијама 

3. Доношење Одлуке о усвајању тема и именовању Комисија за одбрану завршних радова на основним струковним 

студијама 

4. Доношење Одлуке о усвајању темe и именовању Комисијe за одбрану мастер завршнoг рада 

Четрнаеста седница одржана је 26.03.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 20. седнице Већа КЕН одржане дана 15.03.2021. године 

2. Доношење Одлуке о усвајању темe и именовању Комисијe за одбрану мастер завршнoг рада 

3. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада  

4. Усвајање извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Петнаеста седница одржана је 05.04.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 21. седнице Већа КЕН одржане дана 26.03.2021. године 

2. Разматрање предлога Плана издавања публикација за 2022. годину 

Шеснаеста седница одржана је 12.04.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом:  

1. Усвајање Записника са 22. седнице Већа КЕН одржане дана 05.04.2021. године 

2. Доношење Одлуке о усвајању темe и именовању Комисијe за одбрану мастер завршнoг рада 

3. Доношење предлога да се распише конкурс за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу 

научну област Финансије и рачуноводство у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево, за 1 

извршиоца  

4. Доношење предлога да се именује Комисија, за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу 

научну област Финансије и рачуноводство у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево 

5. Изјашњавање пo Одлуци Већа Академије и Иницијативи за измене Статута др Слободана Ненадовића 

Седамнаеста седница одржана је 19.04.2021. године електронским путем са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са 23. седнице Већа КЕН одржане дана 12.04.2021. године 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада. 

Катедра за финансије и рачуноводство у извештајном периоду одржала је 4 седнице Већа 

Катедре. 

Прва седница одржана је 10.06.2021. године са следећим Дневним редом 10.06.2021. – са следећим 

дневним редом: 
1. Верификација мандата чланова и конституисање Већа катедре за финансије и рачуноводство 

2. Избор шефа Већа катедре 

3. Избор секретара катедре. 

Друга седница одржана је 07.07. 2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 1. седнице Већа КФРН одржане дана 10.06.2021. године 

2. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада  

3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада 

4. Доношење Одлуке о усвајању темa и именовању комисијa за одбрану мастер завршнoг рада. 

Трећа седница одржана је 09.09.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 



1. Доношење предлога плана ангажовања наставника и сарадника са Kатедре за финансије и рачуноводство за школску 

2021/2022. годину 

2. Разно. 

Четврта седница одржана је 20.09.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада 

2. Анализирање предлога теме односно проблема за обраду ПИР - Практично истраживачких радова (Напомена: имајући у 

виду да је Упутством за реализацију ПИР, које је саставни део Правилника о мастер струковним студијама број 84/8-1 од 

04.06.2020., прописано да Веће катедре спроводи анализу предлога теме, односно проблема за обраду ПИР, потребно је 

да чланови Већа, уколико имају, доставе коментаре за наведени ПИР)  

3. Доношење одлуке којом се потврђује актуелност теме и именује Комисија за одбрану ПИР 

4. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада  

5. Усвајање извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада. 

4.3. Катедра за маркетинг, трговину и менаџмент 

Катедра за маркетинг, трговину и менаџмент у извештајном периоду одржала је 17 седница 

Већа Катедре.  

Катедра за менаџмент и бизнис у извештајном периоду одржала је 12 седница Већа Катедре 

Прва седница одржана је 08.10.2020. године у 16 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом:  
1. Усвајање Записника са 5. електронске седнице Већа Катедре за менаџмент и бизнису школској 2019/2020 години 

одржане 15.9.2020. 

2.  Усвајање Записника са 6. електронске седнице Већа Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2019/2020 години 

одржане 16.9.2020. 

3.  Доношење Одлуке о усвајању тема и именовању комисија за одбрану завршних радова  

4. Доношење Одлуке којом се потврђује актуелност теме и именују ментори за ПИР 

5. Доношење Одлуке за именовање комисије за одбрану ПИР-а  

6. Разно 

Друга седница одржана је 29.10.2020. године у 12 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 7. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 8.10.2020. године у 16 часова. 

2. Предлог Плана ангажовања наставника и сарадника са Катедре за Менаџмент и бизнис за школску 2020/21 годину 

у оквиру мастер струковних студија.  

3. Разно 

Трећа седница одржана је 11.12.2020. године у 12 часова електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 8. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 29.10.2020. године у 12 часова. 

2. Предлог за покретање иницијативе за избор и ангажовање сарадника у звању студента демонстратора и предавача 

ван радног односа.  

3. Предлог и образложење теме за израду мастер рада- студент Бојана Дацковић 

4. Разно 

Четврта седница одржана је 31.12.2020. године у 12 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 9. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 11.12.2020. године у 12 часова. 

2. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада, студенткиња Сара Јанковић 

3. Разно 

Пета седница одржана је 15.01.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 10. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 31.12.2020. године у 12 часова. 

2. Предлог Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар 2020/21 на основним и мастер студијама 

3. Наставни планови студијских програма на основним и мастер струковним студијама за потребе Акредитације 

4. Наставни планови студијских програма првог нивоа студија који су измењени и то: Наставни план студијског 

програма Пословна економија- класичне студије и Наставни план студијског програма Пословна економија- 

даљинске студије. 

5. Предлог о ужим научним областима са списком припадајућих предмета за Одсек Ваљево 

6. Предлог Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар 2020/21 за основне студије 



Шеста седница одржана је 19.01.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 11. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 15.1.2021. године у 17 часова. 

2. Предлог коригованог Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар 2020/21 на основним струковним 

студијама за Одсек Ужице 

3. Предлог Одлуке о ужим научним, односно стручним областима са припадајућим наставним предметима за Одсек 

Ужице. 

Седма седница одржана је 26.02. 2021. године у 15 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 12. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 19.1.2021. године у 17 часова. 

2. Пријава теме завршног рада, студенткиња Мира Вукашиновић. 

Осма седница одржана је 11.03.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 13. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 26.2.2021. године у 17 часова. 

2. Измењен план ангажовања наставника за студијски програм Менаџмент и предузетништво на одсеку Ужице. 

Девета седница одржана је 06.04.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 14. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 11.3.2021. године у 17 часова. 

2.  Пријава теме мастер рада за студенткињу Зору Шарац; 

3.  Иницијатива др Слободана Ненадовића за промену Статута Академије; 

4.  Иницијатива за утврђивање предлога реорганизације постојећих Катедри. 

5.  Пријава теме завршног рада за студенткињу Кристину Аћимовић 

Десета седница одржана је 23.04.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим 

Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 15. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 9.4.2021. године у 17 часова. 

2. Усвајање предлога Записника са 7. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 8.10.2021. године у 16 часова 

3. Изјашњавање у вези иницијативе др Слободана Ненадовића, уколико сте на 15. седници Већа катедре изјаснили 

„ЗА“ на тачку 3 дневног реда у вези иницијативе за промену Статута Академије. 

Једанаеста седница одржана је 29.04.2021. године у 17 часова, електронским путем са 

следећим Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 16. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 години 

одржаној 23.4.2021. године у 17 часова. 

2. Усвајање пријаве за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Бојану Дацковић 

Дванаеста седница одржана је 21.05.2021. године у 17 часова електронским путем са 

следећим Дневним редом: 
1. Усвајање предлога Записника са 17. електронске седнице Катедре за менаџмент и бизнис у школској 2020/21 

години одржаној 29.4.2021. године у 17 часова. 

2. Заказивање термина одбране мастер рада за студенткињу Бојану Дацковић 

 

Катедра за маркетинг, трговину и менаџмент  у извештајном периоду одржала је 5 

седница Већа Катедре 

Прва седница одржана је 10.06.2021. године у 12 часова са следећим Дневним редом: 
1. Верификација мандата чланова и конституисање Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент. 

2. Избор шефа Већа катедре. 

3. Избор секретара катедре 

Друга седница одржана је 22.06.2021. године у 12 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са Прве конститутивне седнице већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

10.6.2021. 

2. Пријава теме мастер рада за студенте: Мила Стаменић, Чедомир Никитовић, Катарина Ђурић, Јована Гавриловић 

3. Пријава и покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенте: Јелена Миливојевић, Сања Спасојевић, Зора 

Шарац 

4. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Јелену Јеринић 

5. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану дипломског рада за студенткињу неакредитованих студија Невену 

Милић 



6. Разно. 

Трећа седница одржана је 08.07.2021. године у 12 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са друге седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 22.06.2021. 

2. Заказивање термина одбране мастер рада за студенткињу Зору Шарац 

3. Заказивање термина одбране мастер рада за студенткињу Јелену Миливојевић 

4. Заказивање термина одбране мастер рада за студенткињу Сању Спасојевић 

5. Пријава теме и одређивање Комисије за одбрану мастер рада за студента Воју Живковића 

6. Разно. 

Четврта седница одржана је 09.09.2021. године у 12 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са треће седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 07.07.2021. 

2. Усвајанје Плана ангажовања наставника и сарадника са Kатедре за маркетинг, трговину и менаџмент за школску 

2021/2022. годину 

3. Разно 

Пета седница одржана је 21.09.2021. године у 17 часова са следећим Дневним редом  

1. Усвајање Записника са четврте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 09.09.2021. 

2. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Жаклину Ђокић 

3. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Зорицу Јовичић 

4. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Јовану Лазаревић 

5. Предлог и образложење теме за израду мастер рада за студенткињу Сару Јанковић 

6. Предлог и образложење теме за израду мастер рада за студенткињу Драгану Васић 

7. Предлог и образложење теме за израду мастер рада за студенткињу Анђелу Илић 

8. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану дипломског рада за студенткињу Јасмину Томић 

9. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Катарину Ђурић 

10. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Милу Стаменић 

11. Разно 

4.4. Катедра за медицинске науке 

Катедра за медицинске науке у извештајном периоду одржала је 11 седница Већа Катедре. 

Прва седница одржана је 30.11.2020. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Плана ангажовања у летњем семестру на ОСС Здравствена нега.  

3. Разматрање Листе тема за дипломске радове на ОСС Здравствена нега. 

Друга седница одржана је 03.12.2020. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање предлога за расписивање конкурса за избор у звање наставника за ужу научну област Опште 

медицински предмети са здравственом негом. 

Трећа седница одржана је 28.12.2020. са следећим Дневним редом:                                                      
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма основних струковних студија 

Здравствена нега. 

Четврта седница одржана је 19.01.2021. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Предлога за измену и допуну Одлуке о ужим научним, односно стручним областима са припадајућим 

наставним предметима. 

3. Разматрање Предлога измена и допуна Књиге предмета студијског програма ОСС Здравстена нега. 

4. Разматрање Предлога Плана наставе на ОСС Здравствена нега за летњи семестар 2020-21 године. 

5. Разматрање преглога за давање сагласности за наставника др Татјану Маринковић, професора струковних студија, 

на другој високошколској установи. 

Пета седница одржана је 25.01.2021. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Допуне предлога за измену и допуну Одлуке о ужим научним, односно стручним областима са 

припадајућим наставним предметима. 

3. Иницијатива за избор два сарадника ван радног односа за ужу научну област Биолошке науке. 

Шеста седница одржана је 29.01.2021. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Иницијатива за избор седам сарадника ван радног односа за ужу научну област Општемедицински предмети са 

здравственом негом. 

Седма седница одржана је 19.02.2021. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Одлука о организацији наставе на изборним предеметима Ургентна медицина са здрасвтвеном негом и Геријатрија 

са здравственом негом старих лица. 

 

Осма седница одржана је 25.02.2021. са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Измена и допуна Плана ангажовања за летњи семестар 2020/21. године. 

3. Разматрање Измена и допуна Листе тема завршних радова на ОСС Здравствена нега 



4. Разматрање Иницијативе бр 06-49—1 од 27.01.2021. по Одлуци Наставно-стручног већа Академије бр. 172/4 од 

03.02. 2021. године и достављеног Правног мишљења. 

Девета седница одржана је 07.05.2021. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Одлуке о увођењу теста владања вештинама основних сестринских интервенција 

Десета седница одржана 16.07.2021. са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање усвајања Предлога Уговора о учењу између Академије струковних студија Западна Србија и Alma 

Mater Europaea – ECM, Словенија, у оквиру одобреног Ерасмус+ пројекта међународне размене студената. 

Једанаеста седница одржана је 16.07.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање иницијативе за ангажовање др Милице Жупљанић по уговору о допунском раду на наставном предмету 

Правни аспекти здравствене неге. 

3. Разматрање Плана ангажовања за зимски семестар 2021/22. школске године 

4. Иницијатива за расписивање конкурса за једног предавача ван радног односа за ужу научну област Опште 

медициински предмети са здраственом негом. 

5. Оставка шефа Катедре за медицинске науке. 

6. Избор шефа Катедре за медицинске науке. 

7. Разно. 

4.5. Катедра за грађевинско инжењерство и архитектуру 

Катедра за грађевинско инжењерство и архитектуру у извештајном периоду одржала 

је 7 седница Већа Катедре. 

Прва седница одржана је 14.12.2020. од 10:00 часова до 15.12.2020 у 10:00 часова, 

електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Већа катедре. 

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор наставника у звању предавача за ужу научну, односно 

стручну област Грађевинско инжењерство. 

3. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор наставника у звању професора струковних студија за ужу 

научну, односно стручну област Науке о уметности. 

 

4. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор предавача ван радног односа за стручну област 

Грађевинско инжењерство за 2021/22. школску годину. 

5. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор сарадника ван радног односа – сарадника практичара, за 

стучну област Архитектура за 2021/22. школску годину.  

6. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор срадника у настави – студента демонстратора, за 2020/21. 

школску годину, за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство.  

7. Продужетак ангажовања на радном месту – сарадник ван радног односа, Милошу Папићу, дипл.инж.грађ, за 2020/21. 

школску годину на Катедри за грађевинско инжењерство и архитектуру. 

8. Продужетак ангажовања на радном месту срадника у настави – сарадник ван радног односа, Александру 

Андријашевићу, дипл.инж.грађ, за 2020/21. школску годину на Катедри за грађевинско инжењерство и архитектуру. 

9.  Усвајање одлуке о прихватању публикације Инсталације канализације и водовода, аутора др Дејана Миливојевића и 

Јане Стефановић, маст.инж. арх. као основног уџбеника Академије, на Катедри за грађевинско инжењерство и 

архитектуру. 

 

Друга седница одржана је 18.12.2020. од 9:00 часова до 18.12.2020 у 14:00 часова, електронским путем 

са следећим Дневним редом: 

1. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор предавача ван радног односа за стручну област 

Грађевинско инжењерство за 2021/22. школску годину. 

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор срадника у настави – студента демонстратора, за 2020/21. 

школску годину, за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам.  

3. Предлог да се предмет Архитектура унутрашњег простора сврста и у ужу научно-стручну област  Науке о 

уметности. 

 

Трећа седница одржана је 15.01.2021. од 8:00 часова до 15.01.2021 у 11:00 часова, електронским путем 

са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са прве седнице бр. 1-2020/21. 

2. Усвајање записника са друге седнице бр. 2-2020/21. 

3. Усвајање плана ангажовања за летњи семестар 2020-21 године. 



Четврта седница одржана је 27.01.2021. од 15:00 часова до 28.01.2021 у 9:00 часова, електронским 

путем са следећим Дневним редом: 

1. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор срадника у настави – сарадника ван радног односа, за 

2020/21. школску годину, за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство – два извршиоца. 

2. Измена у студијском програму ОСС Грађевинско инжењерство ради рационализације студијског програма и 

акредитације Академеије струковних студија Западна Србија. 

Пета седница одржана је 26.04.2021. од 10:00 часова до 27.04.2021 у 9:00 часова, електронским путем 

са следећим Дневним редом: 

1. У складу са Статутом установе и Пословником о раду Већа Катедри, предложене су теме за завршне радове на ОСС 

Грађевинско инжењерство и ОСС Унутрашња архитектура, да би се одобрила њихова израда и именовала Комисија 

за одбрану ових радова. 

2. Изјашњавање у вези са иницијативом др Слободана Ненадовића, а на основу одлуке Већа Акедемије од 03.02.2021. 

године. 

Шеста седница одржана је 7.07.2021. год. од 10:00 часова до 8.07.2021. год. у 10:00 часова, 

електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. У складу са Статутом установе и Пословником о раду Већа Катедри, предложени су ментори, теме и чланови 

Комисије за одбрану завршног рада на ОСС Грађевинско инжењерство и ОСС Унутрашња архитектура 

2. Разматрање предлога Одлуке о признавању предмета са специјалистичких струковних студија на мастер струковне 

студије Грађевинско инжењерство. 

Седма седница одржана је 07.09.2021. год. у 12:00 часова, кабинет 206 са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. У складу са Статутом установе и Пословником о раду Већа Катедри, предложени су ментори, теме и чланови 

Комисије за одбрану завршног рада на ОСС Грађевинско инжењерство и ОСС Унутрашња архитектура 

4.6. Катедра за информационе технологије и машинство 

Катедра за информационе технологије и машинство у извештајном периоду одржала 

је 16 седница Већа Катедре. 

Катедра за информационе технологије у извештајном периоду одржала је 8 седница Већа 

Катедре. 

Прва седница одржана је 22.10.2020., електронским путем, помоћу Zoom платформе, са 

почетком у 13.00 часова са следећим Дневним редом:Усвајање Записника са четврте седнице у школској 

2019/2020 години, Већа катедре за информационе технологије.  

1. Разматрање Извештаја о реализацијаи радионица за коришћење софтверских алата у online настави Академије 

Западна Србија.  

2. Информација о реализованим активностима и потенцијалном коришћењу Microsoft технологије у реализацији 

наставе на Академији Западна Србија.  

3. Разматрање/одобравање предлога тема за ПИР (Практични Истраживачки Рад) и одређивање Комисије за одбрану 

ПИР-а за два кандидата, на студијском програму: Пословна економија и информатика, одсек Ваљево. 

4. Разно 

Друга седница одржана је електронским путем (путем е-mail-а), у понедељак, 02.11.2020. 

године у периоду од 12 до 15 часова. са следећим Дневним редом: 

11. Усвајање Записника са прве седнице Већа Катедре за информационе технологије у школској 2020/21. години, 

одржане данa 22.10.2020. године, електронским путем, помоћу Zoom платформе, са почетком у 13.00 часова.   

12. Предлог плана ангажовања наставника и сарадника са Kатедре за информационе технологије (одсек Ваљево), на 

мастер студијама Академије, за школску 2020/2021. годину  

13. Предлог за именовање Комисије за припрему Извештаја о учесницима конкурса и пријављеним кандидатима и 

утврђивање предлога за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну област 

Информатика и информациони системи (одсек Ваљево). 

14. Предлог о измени састава Комисије за одбрану ПИР-а (Тема: Дизајн корисничког интерфејса на примеру сајта 

Фудбалског савеза града Ваљева) за кандидата Богосављевић Ђорђа на студијском програму: Пословна економија и 

информатика, одсек Ваљево.  

15. Иницијатива за расписивање конкурса за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу 

научно-стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за школску 2020/21 годину (одсек Ужице). 

16. Предлог Комисије за припрему Извештаја  за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за 

ужу научно-стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за школску 2020/21 годину (одсек Ужице). 

Трећа седница одржана је електронским путем, у понедељак, 23.11.2020. године са почетком у 13:15 

часова,  коришћењем Zoom платформе са следећим Дневним редом: 



1. Усвајање Записника са друге седнице Већа катедре за информационе технологије у школској 2020/2021 години.  

2. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу научну 

област Информатика и информациони системи у Академији струковних студија Западна Србија - одсек Ужице, 

на неодређено време  - 1 извршилац. 

3. Разматрање предлога и идеја о ИТ подршци и припремама за потенцијалну online организацију и реализацију 

конференције SED 2021. на Академији Западна Србија.  

4. Разматрање предлога и подршке за одобрени пројекат Подизање стручних специјализованих, дигиталних и 

предузетничких компетенција студената иновирањем предмета Развој мобилних апликација на студијском 

програму ОСС Информационе технологије. 

5. Разматрање/одобравање предлога тема за ПИР (Практични Истраживачки Рад)  и одређивање Комисије за одбрану 

ПИР-а за кандидата Савић (Велимир) Милоша бр. Индекса 7012/18, на студијском програму: Пословна економија 

и информатика, одсек Ваљево. 

6. Разно. 

Четврта седница одржана је електронским путем (путем е-mail-а), у среду, 16.12.2020. године у 

периоду од 8.00 до 13.00 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са треће седнице Већа катедре за информационе технологије у школској 2020/2021 години.  

2. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за 

избор предавача ван радног односа за ужу научну област Информатика и информациони системи на Академији 

струковних студија Западна Србија - одсек Ваљево - 1 извршилац.  

3. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за 

избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу научну област Информатика и 

информациони системи на Академији струковних студија Западна Србија - одсек Ваљево - 1 извршилац. 

4. Иницијатива за расписивање конкурса за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника практичара за ужу 

научно-стручну област Машинско инжењерство за школску 2020/21 годину (одсек Ужице) – 1 извршилац, и 

разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја по основу тог Конкурса. 

5. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршне радове и одређивање Комисије за одбрану завршних радова за 

кандидате Шекарић Ана ИН 43/17, Томић Владимир ИН 54/17 и Дрчелић Страхиња ИН 24/16 на студијском 

програму основних струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице. 

6. Разно. 

Пета седница одржана је електронским путем (путем е-mail-а), у среду, 30.12.2020. године у периоду 

од 8.00 до 15.00 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са четврте седнице Већа катедре за информационе технологије у школској 2020/2021 години.  

2. Разматрање предлога за радно ангажовање у допунском раду до 1/3 радног времена, наставника, за реализацију дела 

наставе на предметима Изабрана поглавља из ИТ (предметни наставник др Љубица Диковић), Наука о подацима 

(предметни наставник др Милован Миливојевић) и Машинско учење  (предметни наставник др Милован 

Миливојевић) на Академији струковних студија Западна Србија - одсек Ужице. 

3. Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика 

за школску 2020/21. годину - одсек Ужице - 2 извршиоца.  

4. Разматрање предлога  и иницијативе за расписивање конкурса за избор  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство за школску 

2020/21. годину - одсек Ужице - 1 извршилац. 

5. Предлог плана стручног усавршавања за чланове Катедре за инфомационе технологије за школску 2020/2021. 

годину.  

6. Информација окоришћењу Упутства за писање семинарских радова на ОС Академије Западна Србија, и примени 

одредница овог Упутства при изради семинарских радова на студијским програмима који су у надлежности Катедре 

за информационе технологије.   

7. Разно. 

Шеста седница одржана је електронским путем (Zoom платформа), у уторак, 26.01.2021. године са 

почетком у 9.30 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са пете седнице Већа катедре за информационе технологије у школској 2020/2021 години.  

2. Разматрање плана ангажовања наставника и сарадника за реализацију наставе у летњем семестру школске 2020/21 

године, на студијском програму Информационе технологије - одсек Ужице. 

3. Разматрање плана ангажовања наставника и сарадника за реализацију наставе у летњем семестру школске 2020/21 

године, на студијском програму Mашинство - одсек Ужице.  

4. Разматрање плана ангажовања наставника и сарадника за реализацију наставе у летњем семестру школске 2020/21 

године, на студијском програму Пословна информатика - одсек Ваљево. 

5. Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика 

за школску 2020/21. годину - одсек Ужице - 1 извршилац. 

6. Разматрање предлога за именовање две Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом 

за избор сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну област Рачунарско 

инжењерство и информатика на Академији струковних студија Западна Србија, за школску 2020/21. годину - одсек 

Ужице - 3 извршиоца. 

7. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за 

избор сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну област Машинско 

инжењерство на Академији струковних студија Западна Србија, за школску 2020/21. годину - одсек Ужице - 1 

извршилац. 



8. Информација, разматрање и предлог плана разврставања наставних предмета по ужим научним областима на 

студијским програмима одсека Ваљево. 

9. Разматрање предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма основних струковних студија 

Информационе технологије и системи - одсек Ужице. 

10. Разматрање предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма мастер струковних студија 

Информационе технологије и системи - одсек Ужице. 

11. Разматрање предлога за измену и допуну Oдлуке о ужим научним областима са припадајућим предметима који се 

односе на ужу научну област Рачунарско инжењерство и информатика, на Академији струковних студија Западна 

Србија - одсек  Ужице.  

12. Разматрање предлога за измену и допуну акредитованог студијског програма основних струковних студија 

Машинство - одсек  Ужице. 

13. Разматрање предлога за измену и допуну Oдлуке о ужим научним областима са припадајућим предметима који се 

односе на ужу научну област Машинско инжењерство, на Академији струковних студија Западна Србија - одсек  

Ужице. 

14. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршни рад и одређивање Комисије за одбрану Завршнoг рада за 

кандидата Данила Миловановића ИН 012/16, на студијском програму основних струковних студија: Информационе 

технологије и системи, одсек Ужице.  

15. Разно. 

Седма седница одржана је електронским путем e-mail-a, у периоду: понедељак, 08.02.2021. почев 

17.00 до уторка 09.02.2021., закључно са 9.00 са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са шесте седнице Већа катедре за информационе технологије у школској 2020/2021 години.  

2. Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор  сарадника ван радног односа у звању 

предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за 

школску 2021/22. годину - одсек Ужице - 1 извршилац. 

3. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за 

избор сарадника ван радног односа у звању предавача ван радног односа за стручну област Рачунарско 

инжењерство и информатика на Академији струковних студија Западна Србија, за школску 2021/22. годину - одсек 

Ужице - 1 извршилац. 

4. Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор  сарадника ван радног односа у звању 

предавача ван радног односа за ужу, односно стручну област Машинско инжењерство за школску 2021/22. годину 

- одсек Ужице - 1 извршилац. 

5. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за 

избор сарадника ван радног односа у звању предавача ван радног односа за ужу научну област Машинско 

инжењерство на Академији струковних студија Западна Србија, за школску 2021/22. годину - одсек Ужице - 1 

извршилац. 

6. Разно. 

Осма седница одржана је путем Zoom платформе, у четвртак, 08.04.2021. почев 13.00 са следећим 

дневним редом: 
1. Усвајање Записника са седме седнице Већа катедре за информационе технологије у школској 2020/2021 

години.  

2. Разматрање Одлуке која је донета на састанку Колегијума одржаног 30.03.2021. године о реорганизацији 

постојећих Катедри и утврђивање конкретног предлога Катедре по овом питању. 

3. Разматрање предлога за допуну/измену плана ангажовања, за школску 2020/21 годину на предмету Рачунарске 

мреже (2. година) у оквиру реализације вежби.  

4. Разматрање/одобравање предлога тема за Мастер рад и одређивање Комисије за одбрану мастер рада за 

кандидата Ђорђа Богосављевића ИН 7022/18  на мастер програму и модулу: Пословна информатика и 

економија, одсек Ваљево. 

5. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршне радове и одређивање Комисије за одбрану завршних радова 

за кандидате Драгана Ђоковића ИН 47/15 и Миомира Фемића ИН 58/17 на студијском програму основних 

струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице. 

6. Разматрање иницијативе руководства Академије и руководиоца Одељења Ужице, о мониторингу и 

стандардизацији процедуре одобравања и реализације тема Завршних радова по студијским програмима.    

7. Разно. 

 

У наведеном периоду, а након реконструкције катедри на Академији Западна Србија,   Веће 

новормиране Катедре за информационе технологије и машинство (у даљем тексту 

извештаја: Катедра ИТиМА ) је одржало 8 седница. 

Напомена: Извештајем су обухваћене и две седнице са почетка октобра 2021. јер су се углавном 

односили на одобравање тема завршних радова студената, јер су термини за одбрану ових радова 

били продужени. 

Прва седница одржана је 03.06.2021., са почетком у 9.30 часова са следећим Дневним редом: 
1. Верификација мандата чланова Већа Катедре за информационе технологије и машинство. 

2. Разматрање Одлуке о предлогу за именовање Шефа Катедре за информационе технологије и машинство. 

3. Избор Секретара Катедре за информационе технологије и машинство. 

4. Дефинисање предлога Одлуке о иновирању предмета Разој мобилних апликација на студијском програму 

ОСС Информационе технологије. 

5. Разно. 



Друга седница одржана је 25.06.2021. године, са почетком у 11.30 часова у Наставничкој 

канцеларији Одсека Ужице са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање дневног реда. 

2. Усвајање Записника са прве конститутивне седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2020/2021 години, одржане 03.06.2021. године.  

3. Разматрање одлуке Већа Академије и иницијативе за измену статута др Слободана Ненадовића (Одсек Ваљево).  

4. Анализа (добре и лоше стране) Панел дискусија: Изазови информационих технологија (место и улога Академије 

Западна Србија у информатичком простору) – на студијском програму Информационе технологије и системи и 

Презентација студијског програма машинство (машинско инжењерство у производњи, роботици и пројектовању) на 

студијском програму Машинско инжењерство.   

5. Упоредна анализа предмета на раније реализованим Специјалистичким струковним студијама Информационе 

технологије ВПТШ, Ужице и мастер струковном студијском програму Информационе технологије и системи, који 

је акредитован са ФТН Нови Сад.   

6. Информација око тока прикупљања података за Алумни базу података Академије са фокусом на свршене студенте 

студијских програма: Информационе технологије и системи и Машинско инжењерство 

7. Приказ стања по питању развоја апликација e-студент, Акaдемије Западна Србија, одсeкa Ужице 

8. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и одређивање Комисијa за одбрану заврших радова за 

кандидате: Александра Мијаиловића  МА 18/15 на студијском програму основних струковних студија: Машинско 

инжењерство, одсек Ужице; Олгице Крсмановић, МА 09/18 на студијском програму основних струковних студија: 

Машинско инжењерство, одсек Ужице; Славице Аћимовић, МА06/18, на студијском програму основних струковних 

студија: Машинско инжењерство, одсек Ужице; Милана Милинковића МА10/18, на студијском програму основних 

струковних студија: Машинско инжењерство, одсек Ужице; Радомиру Поповићу, ИН063/18, на студијском програму 

основних струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Дајани Милковић ИН 023/18, на 

студијском програму основних струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Драгану 

Јовановићу ИН 046/18, на студијском програму основних струковних студија: Информационе технологије и 

системи, одсек Ужице; Кристијану Масалу ИН 013/18, на студијском програму основних струковних студија: 

Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Немањи Милковићу ИН 022/18, на студијском програму 

основних струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Немањи Милковићу ИН 022/18, 

на студијском програму основних струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице; 

Маријани Дадић, ИН 18/17, на студијском програму основних струковних студија: Информационе технологије и 

системи, одсек Ужице; Александри Вукотић ИН24/17, на студијском програму основних струковних студија: 

Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Марко Ристановић ИН 28/16, на студијском програму основних 

струковних студија: Информационе технологије и системи, одсек Ужице. 

9. Разно 

Трећа седница одржана је електронски, путем e-mail-a, у петак, 09.07.2021. године, у периоду: 10.30 

до 13.00 са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање дневног реда. 

2. Усвајање Записника са друге седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 

2020/2021 години, одржане 25.06.2021. године.  

3. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање предавача за ужу научну област Рачунарско 

инжењерство и информатика у Академији струковних студија Западна Србија - одсек Ужице, на одређено време  

- 1 извршилац. 

4. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом 

за избор у звање предавача за ужу научну област Рачунарско инжењерство и информатика на Академији 

струковних студија Западна Србија, на одређено време  - 1 извршилац. 

Четврта седница одржана је 13.07.2021. године у Наставничкој канцеларији Одсека Ужице са 

следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са треће седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 

2020/2021 години, одржане 09.07.2021. године.  

2. Анализа курикулума студијскиох програма и креирање Предлога за признавање испита студентима Мастер 

студијског програма: Информационе технологије и системи, на Академији Западна Србија, одсек Ужице,  који 

су претходно завршили специјалистичке студије на Специјалистичком студијском програму: Информационе 

технологије, на Високој пословно-техничкој школи у Ужицу (Висока школа струковних студија, Ужице).  

3. Предлог Плана ангажовања за школску 2021/22 годину, на студијском програму Информационе технологије и 

системи (основне струковне студије).   

4. Предлог Плана ангажовања за школску 2021/22 годину, на студијском програму Информационе технологије и 

системи (мастер струковне студије).    

5. Предлог Плана ангажовања за школску 2021/22 годину, на студијском програму Машинство (основне струковне 

студије). 

6. Анализа уписног рока ЈУН 2021. на студијске програме Информационе технологије и системи [ITiS] (основне 

и мастер студије).  

7. Анализа реализованих маркетиншких и промотивних активности (MarPa) које се односе на  ITiS и Предлог 

плана MarPa за упис нових студената (септембарски и октобарски уписни рок 2021 )на ITiS студијске програме 

за основне и мастер стуковне студије са посебним освртом на мастер стуковне студије и сараднју са ФТН , Нови 

Сад. 

8. Анализа реализованих маркетиншких и промотивних активности (MarPa) које се односе на студијски програм 

Машинство и Предлог плана MarPa за упис нових студената (септембарски и октобарски уписни рок 2021.). 



9. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и одређивање Комисијa за одбрану заврших радова 

за кандидате: Милана Карапетровића МА03-16 на студијском програму ОСС: Машинско инжењерство, одсек 

Ужице; Михајла Ђоновића МА05-18, на студијском програму ОСС: Машинско инжењерство, одсек Ужице; 

Александра Јовановића МА11-18, на студијском програму ОСС: Машинско инжењерство, одсек Ужице; Бориса 

Јакшића МА13-18, на студијском програму ОСС: Машинско инжењерство, одсек Ужице; Марије Јокић МА28-

15, на студијском програму ОСС: Машинско инжењерство, одсек Ужице; Александра Средојевића ИН 06/17, 

на студијском програму ОСС: Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Младена Стојића ИН 32/18, 

на студијском програму ОСС: Информационе технологије и системи, одсек Ужице; Марије Леканић ИН 03/18, 

на студијском програму ОСС: Информационе технологије и системи, одсек Ужице и Његоша Васића ИН 66/18, 

на студијском програму ОСС: Информационе технологије и системи, одсек Ужице.   

10. Разно. 

Пета седница одржана је електронским путем (путем е-mail-а), у периоду: ЧЕТВРТАК, 09.09.2021. 

почев 09.00 до ПЕТКА 10.09.2021., закључно са 11.00 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са четврте седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 

2020/2021 години, одржане 13.07.2021. године. 

2. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и одређивање Комисијa за одбрану заврших радова за 

следеће кандидате: Никола Драгић ИН 10/18, Кандидат: Срђан Деурић ИН 58/18, Мирослав Јокшић ИН 25/17, 

Милош Војиновић ИН 46/16, Радивоје Радуловић ИН 64/14, Ана Антуновић ИН 51/18, Андријана Симић ИН 52/18, 

Ђорђе Поповић ИН 12/18,  Кристина Миливојевић ИН 24/18, Здравко Чолић ИН 62/18,  

3. Доношење Предлога одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за др Милована 

Миливојевића.. 

Шеста седница одржана је електронски, путем e-mail-a, у периоду: ПЕТАК, 17.09.2021. почев од 

08.00, a закључно са 15.00 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са пете седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 2020/2021 

години, одржане 09.09.2021. године. 

2. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и предлога састава  Комисијa за одбрану заврших радова за 

следеће кандидате: Драган Трумбуловић МА02/17, Стефан Максимовић МА38/15, Даниловић Стефан ИН055/16 

3. Доношење Предлога одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за др Љубицу Диковић. 

Седма седница одржана је електронским путем e-mail-a, у периоду: ПЕТАК, 01.10.2021. почев од 

08.00, a закључно са 13.00 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са шесте седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 2020/2021 

години, одржане 17.09.2021. године. 

2. Разматрање иницијативе др Александра Миловановића, професора струковних студија, за формирање Лабораторије за 

машинство и доношење предлога подршке иницијативи. 

3. Разматрање Предлога Одлуке за давање сагласности, на основу Захтева председника Академије Западна Србија, број 

1610-1/05 од 30.09.2021. год, и Захтева за давање сагласности од 23.09.2021. године др Мирославе Јордовић Павловић, 

наставника у звању професора струковних студија, о смањењу процента радног односа са 100% на 70%. 

4. Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор  сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика за 

школску 2021/22. годину - одсек Ужице - 1 извршилац. 

5. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за избор 

сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа за ужу научну област Рачунарско инжењерство 

и информатика на Академији струковних студија Западна Србија, за школску 2021/22. годину - одсек Ужице - 1 

извршиоца. 

6. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и предлога састава  Комисијa за одбрану заврших радова за 

следеће кандидате: Јелена Павловић ИН65/18, Данијела Пушоњић ИН027/14, Александар Гардић ИН043/14, Несторовић 

Зорана ИН004/18.  

Осма седница одржана је електронски, путем e-mail-a, у периоду: УТОРАК, 12.10.2021. почев од 

08.00, a закључно са 13.00 часова са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са седме седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 2020/2021 

години, одржане 01.10.2021. године. 

2. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и предлога састава  Комисијa за одбрану заврших радова за 

следеће кандидате:  Стаменић Ненад ИН059/18, Вукајловић Милош ИН014/18, Лојпур Саша ИН016/18, Масал Јелена 

ИН006/18, Иван Зекић ИН61/18, Милица Лазић ИН 50/18.   

4.7. Катедра за инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду 

Катедра за инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду у 

извештајном периоду одржала је 19 седница Већа Катедре. 

Прва седница одржана је 27.10.2020. године са електронским путем у 13:00 часова, са 

следећим Дневним редом: 
1. Усвајање записника Већа Kатeдре одржаног електронски 25.8.2020. 

2. Усвајање тема за завршне радове студената смера Технолошко инжењерство. 

3. Усвајање тема мастер радова.  

4. Предлог за ангажовање студента демонстратора за школску 2020/2021. годину. 

5. Разно. 



Друга седница одржана је 7.12.2020. године електронским путем у 13:00 часова, са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника Већа Kатeдре одржаног 27.10. 2020. 

2. Предлог за ангажовање  два студента демонстратора за школску 2020/2021. годину за ужу начну област 

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

3. Разно. 

Трећа седница одржана је 18.12.2020. године електронским путем у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника Већа Катедре одржаног 7.12. 2020. 

2. Предлог за промену назива студијског програма. 

3. Усвајање предлога измене предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије. 

Четврта седница одржана је 28.12.2020. године електронским путем  у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника Већа Катедре одржаног 18.12. 2020. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Процена ризика за радно место радника на припреми 

материјала у производњи PVC цеви“,  студента Бјелица Синише, МБ 03/2018. 

3. Усвајање предлога измене предмета по семестрима и годинама студија за мастер струковне студије Безбедност и 

здравље на раду. 

Пета седница одржана је 13.11.2021. године електронским путем у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника Већа Катедре одржаног 28.12. 2020. 

2. Усвајање темe мастер рада: Испитивање услова радне околине у Високој школи струковних студија Ужице,  

Акaдемија струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице, студента Марка Мијатовића МБ 9/17. 

3. Усвајање плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар 2020/21. године на основним и мастер 

струковним студијама. 

Шеста седница одржана 26.1.2021. године електронским путем у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 13.1.2021. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Истраживање корелације  параметара квалитета 

пољопривредног земљишта,  студента Милице Ђуровић, број индекса МБ 05/2018. 

3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Проучавање безбедности запослених у производњи и 

дистрибуцији електричне енергије, студента Предрага Васића, број индекса МБ 05/2019. 

4. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Процена безбедносних ризика у области 

грађевинарства,  студента Јелене Јелисић , број индекса МБ 06/2018. 

5. Усвајање прелога додавања предмета ужој начној, односно стручној области Технолошко – метарушко 

инжењерство. 

Седма седница одржана је 2.2.2021. године електронским путем у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 26.1.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ на 

мастер рад студента Синише Бјелице МБ 03/2018 - Процена ризика за радно место радника на припреми 

материјала у производњи PVC цеви. 

Осма седница одржана је 17.2.2021. године електронским путем у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 2.2.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Истраживање корелације  параметара квалитета пољопривредног земљишта,  студента Милице Ђуровић, број 

индекса МБ 05/2018. 

3. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Проучавање безбедности запослених у производњи и дистрибуцији електричне енергије, студента Предрага Васића, 

број индекса МБ 05/2019. 

4. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Процена 

безбедносних ризика у области грађевинарства,  студента Јелене Јелисић , број индекса МБ 06/2018. 

5. Усвајање темe мастер рада: Средства и опрема за личну заштиту на раду у предузећу „Србија шуме“, студента 

Немање Цукавца МБ 8/18. 

Девета седница одржана је 26.3.2021. године електронским путем  у 13:00 часова, са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 17.2.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Средства 

и опрема за личну заштиту на раду у предузећу „Србија шуме“, студента Немање Цукавца МБ 8/18. 



3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Испитивање услова радне околине у Високој школи 

струковних студија Ужице,  Акaдемија струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице, студента Марка 

Мијатовића МБ 9/17. 

4. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Принцип одрживог развоја у коришћењу воде као 

природног ресурса,  студента Даринке Глушчевић, број индекса МБ 01/2018. 

5. Усвајње предлога штампања публикацијa за наредну календарску годину (2022).  

Десета седница одржана је 5.4.2021. године електронским путем  у 13:00 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 26.3.2021. 

2. Усвајње предлога штампања публикацијa зa календарску годину 2021  

a. Материјали, уџбеник, др Љиљана Трумбуловић 

b. Општа хемија, уџбеник, др Весна Марјановић 

3. Усвајње предлога штампања публикацијa за наредну календарску годину (2022) 

 

a. Неорганска хемија, уџбеник, др Весна Марјановић 

Једанаеста седница одржана је 13.4.2021. године електронским путем  у 13:00 часова, са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 5.4.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Испитивање услова радне околине у Високој школи струковних студија Ужице,  Акaдемија струковних студија 

Западна Србија, Одсек Ужице, студента Марка Мијатовића МБ 9/17. 

3. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Принцип 

одрживог развоја у коришћењу воде као природног ресурса,  студента Даринке Глушчевић, број индекса МБ 01/2018. 

4. Изјашњавање да ли подржавамо иницијативу о утврђивању нових ужих начних области у оквиру научних области. 

Дванаеста седница одржана је 19.5.2021. године електронским путем  у 13:00 часова, са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 27.4.2021. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада ПРЕГЛЕД И ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ 

ИСПРАВНОСТИ И НАБАВКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ПРЕДУЗЕЋУ „ПАНОС“,  студента Бојане Пецикозе, број 

индекса МБ 07/2018.                                        
Тринаеста седница одржана је 4.6.2021. године електронским путем  у 13:00 часова, са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 19.4.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

ПРЕГЛЕД И ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И НАБАВКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ПРЕДУЗЕЋУ 

„ПАНОС“,  студента Бојане Пецикозе, број индекса МБ 07/2018. 

3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Технолошки процес производње заптивача и металних 

отпресака и утицај на радну и животну средину, студентa Јелене Јевтић, број индекса МБ 04/2018. 

4. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Испитивање услова радне околине у производним 

систeмима, студентa Гачић Бранкa, број индекса MB 15/18. 

5. Усвајање теме Завршног рада студента Кристине Васић ТХ 9/18, Еко заштита у технолошком процесу производње 

пива. 

6. Усвајање теме Завршног рада студента  Карић Теодоре ТХ 11/18, Испитивање квалитета изворских вода у околини 

Лучанима. 

7. Усвајање теме Завршног рада студента  Александра Мићића ТХ 15/18, Испитивање квалитета изворских вода у 

околини Пожеге. 

Четрнаеста седница одржана је  30.8.2021. године у 11:00 часова у учионици 110, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 14.7.2021. 

2. Усвајање темe завршног рада, Локални еколошки акциони план и заштита животне средине, студента Александре 

Ђокић ТХ 28/2019. 

3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Утицај производње асфалта на животну средину у 

Технопут д.о.о. Подгорица, студента Андрије Сошића, број индекса МБ 19/2019. 

4. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада,  Безбедносни ризици при изради текстилних 

производа, студента Луке Павловића, број индекса МБ 16/2018.  

5. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Процена ризика и утврђивање мера за безбедан и 

здрав рад у присуству хемијских штетности, студента Јасмине Обрадовић, број индекса МБ 26/2019. 

6. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада Управљање електронским отпадом  - Јавно предузеће 

Пошта Србије, студента Велише Мирчића, број индекса МБ 16/2019. 

7. Усвајање плана ангажовања наставника на основним струковним студијама студијског програма Технолошког 

инжењерства и мастер струковним студијама Безбедност и здравље на раду за зимски семестар школеке 2021/2022 

године. 

8. Усвајње предлога за избор два предавача ван радног односа за ужу начну, односно стручну област Биолошке науке. 



9. Усвајање предлога да се предмети Технологија меса и пратећих производа у индустрији меса, Технологија млека и 

пратећих производа у индустрији млека, Технологија производа од воћа и поврћа, Технологије хлађења, смрзавања 

и сушења прехрамбених производа који се налазе у ужој научној, односно стручној области Прехрамбена 

технологија сврстају и ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и заштите на 

раду. 

10. Усвајање предлога да се предмет Хигијена и медицина рада која се налази у ужој научној, односно стручној области 

Опште медицински предмети са здравственом негом сврста и у ужу начну, односно стручну област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите на раду. 

11. Усвајање предлога да се предмети Бука и вибрација, Технологије пречишћавања отпадних вода и Безбедност у 

производним системима који припадају ужој научној, односно стручној области Технолошко-металуршко 

инжењерство сврстају и у ужу научну, односно стручну област Инжењерство заштите животне средине и заштите 

на раду. 

12. Усвајање предлога да се предмет Третмани отпадних вода брише из уже научне, односно стручне области 

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

13. Усвајање предлога за избор професора струковних студија за ужу научну, односно стручну област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите на раду. 

14. Усвајање комисије за избор професора струковних студија за ужу научну, односно стручну област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите на раду.     

Петнаеста седница одржана је  7.9.2021. године електронским путем, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 30.8.2021. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Загађујуће опасне материје у депонијским водама 

при биолошком третману отпада, студента Владимирa Ковачевићa, број индекса 3/2019. 

3. Усвајање извештаја Eмисија загађујућих опасних материја у ваздуху при биолошком третману отпада, студента 

Жељку Тасићу МБ 28/2019, број индекса МБ 28/2019Комисије за оцену и одбрану мастер рада.  

4. Усвајање предлога за ангажовање др Татјане Маринковић у допунском раду. 

Шеснаеста седница одржана је  14.9.2021. године електронским путем, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 7.9.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Утицај 

производње асфалта на животну средину у Технопут д.о.о. Подгорица, студента Андрије Сошића, број индекса МБ 

19/2019. 

3. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ,  

Безбедносни ризици при изради текстилних производа, студента Луке Павловића, број индекса МБ 16/2018.  

4. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Процена 

ризика и утврђивање мера за безбедан и здрав рад у присуству хемијских штетности, студента Јасмине Обрадовић, 

број индекса МБ 26/2019.  

5. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Управљање електронским отпадом  - Јавно предузеће Пошта Србије, студента Велише Мирчића, број индекса МБ 

16/2019. 

6. Усвајање темe завршног рада, Анодна и катодна заштита од корозије, студента Јоване Станимировић ТХ 15/14. 

7. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Безбедност у туризму на примеру хотела ''Палисад'' 

на Златибору'', студента Немање Обрадовић, број индекса МБ 12/18. 

8. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Мере безбедности при технолошком процесу 

производње, транспорту и складиштењу готовог оброка у предшколским установама, студента Душана Томашовића, 

број индекса МБ 8/19. 

Седамнаеста седница одржана је  15.9.2021. године електронским путем, са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 7.9.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Утицај 

производње асфалта на животну средину у Технопут д.о.о. Подгорица, студента Андрије Сошића, број индекса МБ 

19/2019. 

3. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ,  

Безбедносни ризици при изради текстилних производа, студента Луке Павловића, број индекса МБ 16/2018.  

4. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Процена 

ризика и утврђивање мера за безбедан и здрав рад у присуству хемијских штетности, студента Јасмине Обрадовић, 

број индекса МБ 26/2019.  

5. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Управљање електронским отпадом  - Јавно предузеће Пошта Србије, студента Велише Мирчића, број индекса МБ 

16/2019. 

6. Усвајање темe завршног рада, Анодна и катодна заштита од корозије, студента Јоване Станимировић ТХ 15/14. 

7. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Безбедност у туризму на примеру хотела ''Палисад'' 

на Златибору'', студента Немање Обрадовић, број индекса МБ 12/18. 

8. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Мере безбедности при технолошком процесу 

производње, транспорту и складиштењу готовог оброка у предшколским установама, студента Душана Томашовића, 

број индекса МБ 8/19. 

Осамнаеста седница одржана је  24.9.2021. године електронским путем, са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 15.9.2021. 



2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Eмисија 

загађујућих опасних материја у ваздуху при биолошком третману отпада, студента Жељку Тасићу МБ 28/2019, број 

индекса МБ 28/2019. 

3. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Загађујуће опасне материје у депонијским водама при биолошком третману отпада, студента Владимирa 

Ковачевићa, број индекса МБ 3/2019. 

4. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Утицај технолошког процеса ливења на радну и 

животну средину, студента Божанић Исидоре, број индекса МБ 2/18. 

5. Усвајање темe мастер рада, Третман и управљење медицинским отпадом у Општој болници др Алекса Савић 

Прокупље, студента Маје Вукајиловић МБ 1/19. 

6. Усвајање предлога за радно ангажовање наставника др Љиљане Трумбуловић за рад у другој високошколској 

установи. 

7. Усвајање темe завршног рада, Трошкови заштите од корозије, студента Петра Игњатовића ТХ 35/15.  

Деветнаеста седница одржана је  30.9.2021. године електронским путем, са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 24.9.2021. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Безбедност у туризму на примеру хотела ''Палисад'' на Златибору'', студента Немање Обрадовић, број индекса МБ 

12/18. 

3. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Мере 

безбедности при технолошком процесу производње, транспорту и складиштењу готовог оброка у предшколским 

установама, студента Душана Томашовића, број индекса МБ 8/19. 

4. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Третман и управљење медицинским отпадом у Општој 

болници др Алекса Савић Прокупље, студента Маје Вукајиловић МБ 1/19.  

5. Усвајање теме завршног рада, Одрживи развој и заштита животне средине, студент Јасна Матовић број индекса 2/17. 

6. Усвајање теме мастер рада, Сакупљање, транспорт и даље поступање са опасним отпадом (Pb шљака и истрошени 

акомулатори),  студента Данице Ивановић, број индекса МБ 36/17. 

4.8. Катедра за економске науке  и менаџмент 

Катедра за економске науке и менаџмент у извештајном периоду одржала је 12 седница 

Већа Катедре. 

Прва седница одржана је у четвртак, 03.06.2021. године са почетком у 10:00 часова, у Наставничкој 

канцеларији Одсека Ужице, са следећим Дневним редом: 

1. Верификација мандата чланова Већа Катедре за економске науке и менаџмент. 

2. Разматрање  Одлуке о  предлогу за именовање Шефа Катедре за економске науке и менаџмент. 

3. Избор Секретара Катедре за за економске науке и менаџмент. 

4. Разно. 

Друга седница одржана је електронским путем у уторак, 08.06.2021. године, у 12 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 1. Седнице ВећаКатедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. 

години,одржане03.06.2021. године. 

2. Усвјање тема за израду завршних радова у школској 2020/2021. години. 

3. Разно. 

Трећа седница одржана је електронским путем у среду, 09.06.2021. године, у 12 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 2. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. години, 

одржане 08.06.2021. године. 

2. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Мире Вукашиновић, ПМ 001/18: „Сложеност одлука о ценама“. 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Александре Кутлешић, ПМ 030/18: „Међународни маркетинг“. 

4. Разно. 

Четврта седница одржана је електронским путем у петак 11.06.2021. године, у 12 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 3. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. години, 

одржане 09.06.2021. године. 

2. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Мирјане Вранић, ПМ 010/18 (тема: Кредити: појам, врсте и 

значај). 

3. Разно. 

Пета седница одржана је електронским путем у уторак, 18.06.2021. године, са почетком у 10 часова, 

са следећим Дневним редом 



1. Усвајање Записника са 4. седницеВећаКатедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. 

години,одржане11.06.2021. године. 

2. Усвајање измењеног списка тема за завршне радове у школској 2020/2021. години (део слободних тема из предмета: 

Рачуноводство, Основи рачуноводства, Финансијско рачуноводство и Финансијски извештаји, предавача Биљане 

Ђуричић, замењенје конкректним темама). 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткињеДијане Даниловић, ТТ 011/18 (тема: Медитеранске туристичке 

регије Шпаније). 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Драгане Раковић, ТТ 003/18 (тема: Паркови природе Републике 

Србије). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Невене Илић, ТТ 027/18 (тема: Египат). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Слађане Мирковић, ТТ 003/18 (тема: Азурна обала и Прованса). 

7. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јелице Ђурић, ТТ 037/17 (тема: Будванска ривијера). 

8. Усвајање пријаве теме завршног рада студентa Александра Богићевића, ПМ 031/18 (тема: Лизинг). 

9. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Данијеле Вуковић, ПМ 020/17 (тема: Порез на наслеђе и поклон). 

10. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Jелене Симић, РР 001/18 (тема: Продуктивност). 

11. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Бранке Ђорђевић, РР 029/18 (тема: Амортизација). 

12. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Радојке Петровић, РР 012/18 (тема: Систем пореза у Републици 

Србији). 

13. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Кристине Лазић, РР 020/18 (тема: Књиговодствено обухватање и 

евиденција основних средстава). 

14. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Марије Прге, ТТ 034/20 (тема: Туристички аранжман као 

специфичан производ туристичких агенција). 

15. Разно. 

Шеста седница одржана је електронским путем у уторак, 06.07.2021. године, са почетком у 10 часова, 

са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 5. седницеВећаКатедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. 

години,одржане18.06.2021. године. 

2. Доношење предлога за распивање конкурса за избор наставника у звање предавача за ужу научну област Економске 

науке у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице, за 1 извршиоца. 

3. Доношење предлога за именовање Комисије, за избор наставника у звање за избор наставника у звање предавача за 

ужу научну област Економске науке у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице, за 1 

извршиоца. 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студентa Дарка Томића, РР 006/18 (тема: Заједничка улагања). 

 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Милице Лучић, РР 028/18 (тема: Хоризонтална и вертикална 

анализа финансијских извештаја). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Маријане Лазаревић, РР 016/18 (тема: Расподела добити). 

7. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Вељка Шантића, ТТ 021/18 (тема: Франшизинг). 

8. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Анђеле Никовић, ТТ 017/18 (тема: Основна средства). 

9. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Бранке Стиковић, ТТ 012/18 (тема: Специфичности 

рачуноводства туристичких агенција). 

10. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Катарине Николић, РР 017/18 (тема: Књиговодствено обухватање 

и евиденција материјала). 

11. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јоване Никитовић, РР 011/18 (тема: Ризик и левериџ). 

12. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Марије Василијевић, РР 002/17 (тема: Управљање залихама). 

13. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Маријане Машић, РР 008/18 (тема: Екстерни извори 

финансирања). 

14. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Дејане Пенезић, РР 015/18 (тема: Порез на додату вредност). 

15. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Данијеле Јанковић, ПМ 006/18 (тема: Рачуноводствено 

обухватање капитала). 

16. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Владана Марковића, ПМ 009/18 (тема: Рачуноводствено обухватање 

прихода). 

17. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Душице Радивојевић, РР 005/18 (тема: Анализа и оцена развоја 

ликвидности). 

18. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткињеЈелене Тијанић, РР 019/18 (тема: Етика и друштвена одговорност). 

19. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тање Вукашиновић, РР 025/18 (тема: Улога и значај процеса 

комуникације у менаџменту). 

20. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тамаре Илијашевић, ТТ 024/18 (тема: Улога и функција ТА 

''Таратурс'' у промоцији пограничног простора туристичке регије Западна Србија). 

21. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јоване Филиповић, ТТ 053/15 (тема: Културно наслеђе Србије на 

Унесковој листи светске културне баштине). 

22. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Марије Игњић, ТТ 023/18 (тема: Културно наслеђе као фактор 

понуде туристичке дестинације Западна Србија). 

23. Разматрање броја пријављених кандидата за упис на студијске програме у оквиру Катедре за економске науке и 

менаџменту првом уписном року. 

24. Разно. 

Седма седница одржана је електронским путем у четвртак, 08.07.2021. године, у 10 часова, са 

следећим Дневним редом: 



1. Усвајање Записника са 6. седницеВећаКатедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. 

години,одржане06.07.2021. године. 

2. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткињеМирјане Арсић, ПМ 005/18 (тема: Управљање маркетингом и 

анализа актуелних маркетинг стратегија). 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јоване Васић, ТТ 022/18 (тема: Културно-историјско наслеђе 

Бразила). 

4. Разно. 

Осма седница одржана је електронским путем у уторак, 31.08.2021. године, у 14 часова, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 7. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. години, 

одржане 08.07.2021. године. 

2. Покретање иницијативе за ангажовање др Милице Жупљанић по уговору о допунском раду на наставном предмету 

Привредно право, у оквиру студијских програма: Менаџмент и предузетништво, Рачуноводство и ревизија и 

Туризам. 

3. Покретање иницијативе зарасписивање конкурса за предавача ван радног односа за ужу научну област Економске 

науке. 

4. Покретање иницијативе зарасписивање конкурса за сарадника практичара за ужу научну област Економске науке. 

5. Усвајање измењеног списка тема за завршне радове у школској 2020/2021. години (проширење списак тема из 

предмета Економика бизниса и Финансијски менаџмент на специјалистичким студијама, а слободна тема из 

предмета Менаџмент у туризму замењена је темом Менаџмент у туризму). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Драгице Тешић, ТТ 044/18 (тема: Обрачун зарада радника). 

7. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Ђокић Драгане, РР 007/18 (тема: Рачуноводствено обухватање 

дугорочних резервисања и обавеза). 

8. Усвајање Плана ангажовања на основним и мастер студијама у зимском семестру школске 2021/2022. године. 

9. Разно. 

Девета седница одржана је електронским путем у четвртак, 02.09.2021. године, у 12 часова, са 

следећим Дневним редом 

1. Усвајање Записника са 8. седницеВећаКатедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. години, 

одржане 31.08.2021. године. 

2. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Смиљане Марељ, ПМ 189/02 (тема: Менаџмент у туризму). 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Биљане Смиљанић, ТТ 038/16 (тема: Појам и врсте трошкова). 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Гордане Илић, ТТ 013/18 (тема: Туристичке вредности Мадрида). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Катарине Протић, ТТ 028/18 (тема: Туристичке вредности 

Истанбула). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Милице Пантовић, ТТ 049/18 (тема: Верски туризам Италије). 

7. Разно. 

Десета седница одржана је електронским путем у петак, 17.09.2021. године, у 12 часова, са следећим 

Дневним редом 

1. Усвајање Записника са 9. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. години, 

одржане 02.09.2021. године. 

2. Усвајање списка тема са следећим изменама: слободна тема у оквиру предмета Туристичке регије света, др 

Слободанке Станков, замењује се темом Атина – европска туристичка метропола, слободна тема у оквиру предмета 

Организација рада, др Зорице Танасковић, замењује се темом Сектор одржавања машина и друге опреме у 

Ваљаоници алуминијума АД Севојно, слободна тема у оквиру предмета Индустријски менаџмент,др  Зорице 

Танасковић, замењује се темом Сектор набавке у предузећу Први Партизан АД Ужице. 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тамаре Јовановић, ПМ 508/16 (тема: Социјално предузетништво). 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тамаре Јанковић, ТТ 031/15 (тема: Швајцарска). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Милана Радовановића, ПМ 036/16 (тема: Сектор одржавања машина 

и друге опреме у Ваљаоници алуминијума АД Севојно). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Милице Брајер, ПМ 097/02 (тема: Сектор набавке у предузећу 

Први Партизан АД Ужице).  

7. Разно. 

Једанаеста седница одржана је електронским путем у среду, 22.09.2021. године, у 10 часова, са 

следећим Дневним редом 

1. Усвајање Записника са 10. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. 

години,одржане17.09.2021. године. 

2. Усвајање предлога за ангажовање наставника у допунском раду, проф. др Снежане Тодосијевић, наставника у звању 

ванредног професора на Економском факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у 

школској 2021/2022. години. 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студентa Ивана Ђурића, ТТ 044/17 (тема: Туризам Пољске). 

4. Разно. 

Дванаеста седница одржана је електронским путем у петак, 24.09.2021. године, у 12 часова, са 

следећим Дневним редом 

1. Усвајање Записника са 11. Седнице Већа Катедре за економске науке и менаџменту школској 2020/21. години, 

одржане 22.09.2021. године. 



2. Усвајање предлога одлуке за давање сагласности за радно ангажовање наставника страног језика, Николе Јанковића, 

на другој високошколској установи. 

3. Усвајање списка тема са следећoм изменом: слободна тема у оквиру предмета Основи рачуноводства, мр Биљане 

Ђуричић, замењује се темом Евиденција класе 5. 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Милице Лучић, ПМ 003/18 (тема: Акције). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Сање Томић, ПМ 503/14 (тема: Финансијско извештавање о 

успешности пословања предузећа). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тамаре Николић, РР 030/16 (тема: Евиденција класе 5). 

7. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Невене Мићевић, РР 013/18 (тема: Рачуноводствено обухватање 

расхода). 

8. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Милице Николић, РР 012/18 (тема: Анализа и оцена 

рентабилности). 

9. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тијане Савић, РР 027/18 (тема: Хартије од вредости у Републици 

Србији). 

10. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тање Вучићевић, РР 026/18 (тема: Планирање новчаних токова). 

11. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Иване Илић, ТТ 135/04 (тема: Туристичке вредности града 

Крагујевца). 

12. Разно 

V Седнице Колегијума 

 

У школској 2020/21. години  одржано је 13 састанака Колегијума Академије струковних 

студија Западна Србија. 

 

На првом састанку  одржаном 6.10.2020.године:  
 -Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од  23.09.2020.године; 

 -Разматран је Нацрт Правилника о организацији и систематизацији послова у Академији   

  струковних студија Западна Србија. 

 

На  другом састанку одржаном 16.10.2020.године: 
 -Усвојен  је Записник са састанка Колегијима Академије од  06.10.2020.године;  

 -Разматран је Предлог Правилника о организацији и систематизацији послова Академије; 

 -Утврђен Предлог активности за организацију прославе Дана Академије   16.12.2020.године  

 -Разматран је Предлог организације за израду Годишњег извештаја о раду Академије за    школску  2019/20. годину; 

 -Разматарaн је Предлог организације за израду Акционог плана Академије за шк.  2020/21.године;  

 -Дата је информација о предузетим активностима на оба Одсека у вези са акредитацијом  Академије. 

 

На трећем састанку одржаном 26.11.2020.године:  

 -Усвојен је Записник са састанка Колегијима  одржаног 16.10.2020. године; 

 - Разматран је Предлог измена и допуне Одлуке бр. 487/05/06  од 24.9.2020. за састанак   Већа Академије, о комбинованом 

виду организовања наставе у околностима COVID-19   пандемије;  

 -Дата је информација о замени табли високих школа таблама Академије струковних   студија Западна Србија. 

 

На четвртом састанку 04.12.2020.године:  
 -Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од  26.11.2020.године;  

 -Разматран је Предлог организације Свечане прославе Дана Академије 16.12.2020. године;      

 -Дата је иницијатива за израду Упутства за израду семинарског рада на АССЗС;  

 -Предложени су чланови Издавачког Савета;  

 -Предложени су чланови Комисије за дисциплинску одговорност запослених;  

 -Предложени су чланови Комисије за дисциплинску одговорност Студената;  

 

  На петом састанку одржаном 23.12.2020.године:  
   -Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од  04.12.2020. године;  

   -Дата је информација о Извештају са прве свечане прославе Дана Академије 16.12. 2020.   године; 

   -Предложени су чланови Комисије за израду кадровског плана Академије за школску  2020/21. годину;  

   -Предложени су чланови Комисије за израду предлога Плана стручног усавршавања   запослених у Академији, у школској 

2020/21. години. 

 

На шестом састанку одржаном 30.12.2020.године:  
 -Усвојен је Записник са петог (електронског) састанка Колегијума од дана   23.12.2020. године. 

-Разматран је  План активности за оба  Наставно-стручна већа Одсека  Академије  које је  потребно одржати  до 20.01.2021. 

године, за: 



 -Предлагање наставних планова студијских програма на  основним и мастер   струковним студијама ради акредитације 

Академије; 

 -Доношење предлога Одлуке о ужим научним, одсносно стручним  областима за оба Одсека, ради доношење ове Одлуке на 

нивоу Академије; 

-Разматрање Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар 2020/21. године на  основним и мастер 

струковним студијама; 

-Достављање Упутства за израду семинарског рада свим наставницима и сарадницима кога су дужни да се придржавају у 

раду са студентима, и које мора  бити јавно доступно путем сајта оба Одсека и сајта Академије; 

   -Достављање ажурираних Табела, тачке 5.2 и 9.1 за потребе акредитације до  15.01. 2021. године; 

   -Разматрање предлога Плана стручног усавршавања  запослених у Академији у   школској 2020/21. години. 

-Информација о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника. 

 

На седмом састанку одржаном 03.02.2021.године: 

-Разматран је Предлог Одлуке о начину реализације наставе у летњем семестру школске         2020/21. године. 

 

На осмом састанку одржаном 08.02.2021.године:  

-Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од 03.02.2021. године;  

-Анализиран је Извештај о реализованим потребним активностима за акредитацију  Академије; 

-Анализирана је динамика потребних активности за акредитацију установе, сходно  Закључку НАТ-а од 13.01.2021. године. 

 

 На деветом састанку одржаном 11.02.2021.године:  
-Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од 08.02.2021. године; 

-Анализиран је  извештај о реализованим потребним активностима за акредитацију   Академије;  

-Презентовани су подаци из Електронског формулара; 

-Предложене су активности за припрему Плана промотивних активности за упис студената  у шк. 2021/22. у Одсецима.  

 

На десетом састанку одржаном 30.03.2021.године:  
-Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од 11.02.2021. године;  

-Разматран је рад Већа Катедри у школској 2020/21. години; 

-Разматран је  Допис КАССС-а број 011-00-00103/2021-06 од 11.03.2021. године упућеног Конференцији академија и 

високих школа, у вези са питањем плаћања накнаде за рад и  чланству у савету високошколске установе;  

-Разматрана је иницијатива Секретара Академије о изради Правилника о раду Академије; 

-Информација Руководилаца Одсека о текућим активностима о раду Одсека 

-Информација Помоћника председника Академије за наставну делатност о  иницијативи за израду Алумни клуба Академије;  

-Информација Помоћника председника Академије за ненаставну делатност о  активностима на увођењу ЈИСП-а;  

-Информација Руководиоца за квалитет о активностима на спровођењу студентског  самовредновања у школској 2020/21. 

години;  

-Разматран је  Предлог Одлуке Савета Академије о интерном разграничењу заједничких  трошкова. 

 

На једанаестом састанку одржаном 02.06.2021.године:  
-Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од 30.03.2021. године; 

-Разматран је предлог  Образаца за месечни извештај о реализованим активностима  наставника и сарадника у шк. 

2021/22.години;  

-Разматран је Акционни план Годишњег програма рада АССЗС за школску 2020/21. годину;  

-Разматран је Акциони план Годишњег програма рада Савета за квалитет АССЗС за  школску 2020/21. годину;  

-Разматран је  Акциони план Годишњег програма рада Правне службе АССЗС за школску   2020/21. годину;  

-Разматран је Акциони план Годишњег програма рада материјално-финансијксе службе   АССЗС за школску 2020/21. 

годину;  

-Разматран је Акциони план Годишњег програма рада Студентских служби АССЗС за  школску 2020/21. годину;  

-Разматран је  предлог Плана активности у раду Одсека до 15.07.2021. године;  

-Информација Помоћника председника Академије за наставну делатност о активностима на  изради Алумни клуба 

Академије;  

-Информација Помоћника председника Академије за ненаставну делатност о активностима  на увођењу ЈИСП-а;  

-Информација Руководиоца за квалитет о активностима на спровођењу студентског  самовредновања у школској 2020/21. 

години. 

 

На дванаестом састанку одржаном 15.09.2021.године:  
-Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од 02.06.2021. године; 

-Разматран је предлог за израду Развојног плана Академије струковних студија Западна  Србија, за период 2022.-2024. 

године и делегирање задатака. 

   



На тринаестом састанку одржаном 28.09.2021.године: 
-Усвојен је Записник са састанка Колегијима Академије од 15.09.2021. године;  

-Разматран је предлог Одлуке о начину организовања наставе у зимском семестру школске 2021/22. године. 

                                                 

VI Извештај о раду Студентског парламента 
 

Годишњи извештај о активностима Студентског парламента зa  2020/21. гoдину представља преглед реализације 

најзначајнијих активности.  

Академску 2020/2021. годину највећим делом је обележио рад у ванредним околностима изазваним пандемијом 

вируса COVID 19. Рад саме Академије и Студентског парламента се одвијао радом од куће. За разлику од претходних година, 

када је летњи семестар био обележен такмичењима, Вишијадом, прославама, организованим свечаностима, ове године је због 

актуелне епидемиолошке ситуације све то је изостало, а рад се углавном сводио на on line контакте са студентима и примену 

мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. И поред актуелне епидемиолошке ситуације, наши вредни 

студенти су поново доказали колико озбиљне акције могу да организују и поред пандемије изазване Корона вирус. 

У извештајном периоду Студентски парламент Академије струковних студија Западна Србија, одржао је укупно 6 седница. 

Прва седница одржана је 15.10.2020. године у 13 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице одржане 16.09.2020. године. 

2. Избор представника у Савету за квалитет Академије струковних студија Западна Србија. 

3. Разматрање предлога покретања странице Студентског парламента на друштвеним мрежама. 

4. Разно 

За представника у Савету за квалитет Академије струковних студија Западна Србија изабрана је Милкица Гачић, студент 

основних струковних студија Грађевинско инжењерство са Одсека Ужице Академије струковних студија Западна Србија, бр. 

индекса ГР02/19. 

Друга седница одржана је 19.11.2020. године у 17 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице одржане 15.10.2020. године. 

2. Избор два представника за Дисциплинску комисију Академије струковних студија Западна Србија. 

3. Давање предлога активности за даљи рад Студентског парламента. 

4. Разно 

За Дисциплинску комисију Академије струковних студија Западна Србија изабрани су Младен Ћурдић, студент основних 

струковних студија Грађевинско инжењерство са Одсека Ужице Академије струковних студија Западна Србија, бр. индекса 

ГР 05/15 и Емилија Мршевић, студент основних струковних студија Здравствена нега са Одсека Ужице Академије 

струковних студија Западна Србија, бр. индекса ЗН 54/18. 

Трећа седница одржана је 26.11.2020. године у 17 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице одржане 19.11.2020. године. 

2. Усвајање предлога Правилника о раду Студентског парламента. 

3. Разно 

Четврта седница одржана је 22.02.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице одржане 26.11.2020. године 

2. Избор једног представника у Савету за младе. 

3. Разно. 

За представника у Савету за младе изабрана је Милкица Гачић, студент основних струковних студија Грађевинско 

инжењерство са Одсека Ужице Академије струковних студија Западна Србија, бр. индекса ГР02/19. 

Пета седница одржана је 01.04.2021. године у 17 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице одржане 22.02.2021. године 

2. Предлог усвајања 04. априла каo дан студената Академијe струковних студија Западна Србија 

3. Разно. 

 

Шеста седница одржана је 15.06.2021. године у 15 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање Записника са седнице одржане 01.04.2021. године 

2. Избор једног делегата у СКАССС-у . 

3. Разно. 

 

За делегата у СКАССС-у изабран је Младен Ћурдић, студент основних струковних студија Грађевинско инжењерство са 

Одсека Ужице Академије струковних студија Западна Србија, бр. индекса ГР08/15. 



Студентски парламент и Студентски клуб – информатор 

Студентски парламент Академије струковних студија Западна Србија је орган Академије преко којег студенти остварују своја 

права, штите своје интересе и решавају проблеме у свим аспектима студентског живота. Парламент својим активним учешћем 

у телима Академије учествује  у доношењу одлука које се тичу квалитета наставе. 

Сваки уписани студент има право да бира представника у Студентском парламенту или да  буде биран. 

Студентски парламент има 11 чланова од којих су 6 са Одсека Ужице и 5 са Одсека Ваљево. Избори се одржавају на сваке 2 

године према Закону о високом образовању. Студенти који покажу заинтересовааност за рад Студентског парламента, а нису 

представници парламента, могу бити позвани да присуствују седници. 

Студентски парламент има успешну сарадњу са Унијом студената Ужица и Фондацијом „Заједно за младе“ проф. др Данице 

Грујичић. Парламент има свог делегата и у СКАССС-у (студентска конференције академија и високих школа). У годинама 

постојања парламент је организовао мноштво акција, трибина, културних вечери, журки различитог повода и садржаја. Неке 

од најзначајнијих акција су: 

- Хуманитарна акција прикупљања слаткиша за новогодишње пакетиће деци са Косова и Метохије, социјално 

угрожене деци, деци ометеној у развоју и деце која новогодишње празнике проводе у болници. 

- Хуманитарна акција „Ужице за Космет“ која обухвата турнире у фудбалу, кошарци, журке и разне друге 

активности. 

- Акција добровољног давања крви „Заједно за живот“. 

- Учествовање на Студентским конференцијама као и разна пуровања. 

Студентски клуб је настао 2018. године као друштвени клуб студената тада Високе пословно техничке школе. Клуб је 

настао ажурним радом студената уз помоћ професора.  

Замисао клуба је да ради као кафић у коме ће студенти моћи да се друже. Студенти имају могућност гледања филмова, 

играња друштвених игара или организовања неких догађаја. 

У просторијама клуба су традиционално одржаване хуманитарне журке, као и разна такмичења. Простор клуба студенти 

користе и за паковање новогодишњих пакетића. 

- Позив за састанак формирања СКАССС-а 

У сарадњи са специјалним саветником председника Републике Србије и председника Владе за стратешка питања и реформе 

образовања и науке господином Младеном Шарчевићем одржан је састанак 05.03.2021. године са почетком у 11 часова у сали 

368, трећи спрат, источни улаз, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2. Тема састанка је "Формирање студентске 

конференције академија и високих школа - СКАССС". Састанку је присуствовао председник Студентског парламента. 

- Позив за састанак СКАССС-а 

У извештајном периоду представник испред Студентског парламента Академије струковних студија Западна Србија 

присуствовао је седницама СКАССС-а које су одржане у следећим терминима: 

Дана, 25.03.2021. године са почетком у 11 часова у сали 233, други спрат, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

одржана је седница СКАССС-а.  

Дана, 17.06.2021. године са почетком у 11 часова у сали 233, други спрат, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

одржана је седница СКАССС-а са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Усвајање Статута СКАС-а. 

3. Разно. 

Дана, 08.07.2021. године са почетком у 12 часова , Академија струковних студија Београд, Одсек Висока здравствена школа, 

Цара Душана 254, 11080 Земун, Београд, одржана је седница СКАССС-а са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Потврда пријема кандидатура за председника СКАС-а и одлука о одржавању избора. 

3. Избор потпредседника СКАС-а. 

4. Избор генералног секретара СКАС-а. 

5. Избор председника скупштинских одбора. 

6. Разно. 

Дана, 23.09.2021. године са почетком у 19 часова у сали 233, други спрат, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

одржана је седница СКАССС-а са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање начина финансиирања Студентске конференције Академија струковних студија и Високих школа Србије 

од стране ВШУ 

3. Реализација првог Конгреса струковних студија 

4. Предлог формирања Спортске лиге струковних студија 



5. Разно 

 

- Хуманитарна акција „Заједно за дечије осмехе“ 

Фондација “Заједно за младе” већ другу годину заредом у сарадњи са Студентским парламентом Академије 

струковних студија Западна Србија, Унијом студената Ужица и Унијом ужичких средњошколаца ради хуманитарне акције уз 

помоћ разних партнера на читавом нивоу Републике Србије, а ове године и на нивоу Републике Српске. Основни циљ акције 

“Заједно за дечије осмехе” јесте прикупљање новогодишњих пакетића за децу са Косова, од ове године и за децу на територији 

Републике Српске. Други део акције је базиран на прикупљању новчаних средстава за обнову две куће. Првобитни циљ била 

је изградња једне куц́е на територији Републике Српске и друга на територији Косова, међутим, због земљотреса који је 

погодио северни део Републике Српске, одлучили смо да обе куће буду изграђене у том подручју. Акција је започета 1. 

децембра и траје до 27. јануара. Оно што нас разликује од претходних акција јесте да сада немамо физичко прикупљање 

донација и слаткиша за пакетиће, већ ту донацију обезбеђујемо прикупљањем СМС порука на број 4334. 

Студенти Академије струковних студија Западна Србија, заједно са волонтерима Уније студената Ужица и Уније 

ужичких средњошколаца, прикупљали су хумаитарну помоћ у виду слаткиша и новца на градском тргу. Од прикупљених 

средстава направљен је 51 пакетић. 

- Дан Академије струковних студија Западна Србија 

Поводом прославе прве јубиларне године постојања и успешног рада, награђени су чланови Студентског 

парламента: Милкица Гачић, Младен Ћурдић и Јелена Пантовић. Поводом прославе Дана Академије, председница 

Студентског парламента обратила се свим студентима кратким видео записом. 

- Савет младих  

Студентски парламент Академије струковних студија Западна Србија не подржавају предложени састав Савета за 

младе, о коме треба да се изјасни Скупштина града Ужица на следећој седници, имајући у виду да не одражава реално стање 

ствари нити доприноси равномерној укључености младих у процес доношења одлука на локалном нивоу. Није јасно ни због 

чега у саставу Савета за младе нису укључени представници младих из свих 5 средњих школа, већ само из Ужичке гимназије, 

као ни како је могуће да у Савету за младе нема места за представника Академије струковних студија Западна Србија, поред 

представника Педагошког факултета. Милкица Гачић, председник Академије струковних студија Западна, јавно се обратила 

поводом успеха иницијативе Студентски парламент Академије струковних студија Западна Србија и Уније студената Ужица 

да се са Дневног реда седнице Скупштине града Ужица повуче предлог Савета за младе. 

- Дан студената Академије струковних студија Западна Србија 

Академија струковних студија Западна Србија усвојила је 4.април за Дан студената Академије. Наше студенткиње 

Јелена Папић и Милкица Гачић дале су изјаву за локалне медије поводом обележавања Дана студената Академије струковних 

студија Западна Србија. Од ове године Дан студената наше Академије обележавамо 4. априла. Студенти су направили 

фотографију којом су честитали осталим студентима њихов дан, обзиром на немогућност организације акција. 

- Посета градоначелници др Јелени Раковић Радивојевић 

На иницијативу студената Академије сруковних студија Западна Србија уприличен је састанак, коме су поред 

градоначелнице др Јелене Раковић Радивојевић и члана Градског већа за образовање Ратка Трмчића присуствовали 

представници студената свих студијских програма Академије. 

- Жалбе студената 

Студенти Академије струковних студија Западна Србија изразили су одређена незадовољства, путем мејла и 

инстаграм странице. Нека од предложених незадовољства студената су: 

- Да се омогући online настава студентима са мастер студија и након завршетка пандемије, како би студенти који 

раде лакше пратили наставу. 

- Да се смањи број година учења програма „Premier“ и да се омугући учење нових програма. 

- Уређивање катедре смера Машинског инжењерства и разматреање акредитације мастер студија. 

- Увођење нових предмета и градива, који ће омогућити студентима да стекну нова и савременија знања. 

- Скрипте и материјал за учење треба да буду искључиво на српском језику. 

- Већи број буџетских места на смеру Здравствена нега.  

- Треба дати предност, приликом одабира асистената и демонстратора, студентима Академије струковних студија 

Западна Србија. 

 

- Међународни дан медицинских сестара 

Поводом Међународног дана медицинских сестара студенти Академије струковних студија Западна Србија одсек 

Ужице и волонтери Уније студената Ужица уз подршку града Ужица организују акцију на Градском тргу и испред 

Академије која је део кампање подизања свести о јавном здрављу. Суграђани ће имати прилику да измере свој крвни 

притисак и да се информишу о значају и улози медицинских радника. 



- Студентска конференција- Палић 

Наши студенти били су део тродневне Студентске конференције која се одржала на Палићу.Тема конференције 

биле су дигиталне компетенције и потребе тржишта у 2022.години. Студенти су имати прилику да слушају предавања 

везана за побољшавање дуалног образова као и да размене своја искуства са осталим колегама. 

- Лето за младе 

Наши студенти у сарадњи са Унијом студената Ужица и туристичком агенцијом „GO2“ организовали су путовање 

у Кушадаси за младе из Ужица. Више од 120 младих из Ужица, било је део најбољег провода и лета за младе. 

- Молба за ванредни рок 

На основу великог броја усмених молби и примљених мејлова студената, упућена је молба за одобрење полагања 

испита у ванредном испитном року, на основу: 

1. Неповољне ситуације са Корона вирусом 

2. Недовољне припремљености студената за претходне рокове 

3. Могућности да већи број студената стекне право на студирање из буџета 

4. Смањења трошкова за пренос бодова неположених испита. 

 

- Спортски сусрети 

 
Наши студенти били су део тродневних спортских сусрета на Златибору. Спортске сусрете органозовала је 

Студентска конференција академија и високих школа Србије. Студент су имали прилику да се са својим тимом 

опробају у кошарци, фудбалу или одбојци на песку. Поред сјајне игре, студенти су уживали и у дружењу са 

осталим колегама. 

Финансијска средства обезбеђена за рад Студентског парламента 
  У 2021.години студенти предложени испред Студентског парламента Одсека Ужице су за своје активности укупно 

потрошили око 90.000,00 динара (Студентска конференција за потребе тржишта рада у 2022.години,, у периоду од 17.05-

20.05.2021 године, Палић  износ 29.900,00 динара, Спортски сусрети у спортском центру Сунчев брег на Златибору у циљу 

подизања свести о јавном здрављу, у периоду од 04.09. до 07.09.2021.године , које организује СКАСС у износу од  

31.140,00 динара, остали трошкови око 24.000,00 динара). 

  До краја 2021.године за потребе Студентског парламента планирано је финансирање  коктела за студенте поводом 

Дана Академије и свечаног уручења диплома, фотографисање у вредности од 60.000,00 динара, што износи укупно  145.040,00 

динара. 

У 2021. години Студентски парламент и Одсек Ваљево, због неповољне епидемиолошке ситуације, нису 

организовали: екскурзије и учешће на Вишијади, као ни групне посете привредним субјектима и конфереције. У месецу мају 

2021, организован је једнодневни излет студената и наставника, у манастир Ћелије и Лелић, који су студенти и наставници 

самостално финансирали. У Одсеку Ваљево, у току 2021. године, представници Студентског парламента су учествовали у 

реализацији пројеката Развој високог образовања 2020, промотивним активностима Одсека, хуманитарним акцијама и раду 

Савета Академије. 

За финансирање Студентског парламента, Одсек Ваљево издваја средства према исказаној потреби  и у току 2021. 

године извршена су плаћања у укупном износу од 63.158,20 динара, и то: Осигурање студената - 50.083,20 динара, превоз 

председника Студентског парламента Академије 50% на састанак СКАСС у Београд - 1.075,00 динара, остали трошкови у 

износу од око 12.000,00 динара 

До краја 2021. године за потребе Студентског парламента планирано је финансирање коктела за студенте поводом Дана 

Академије и свечаног уручења диплома, фотографисање и организација хуманитарне акције прикупљања пакетића за децу у 

социјално угроженим породицама у вредности до 50.000 динара, што износи укупно  око 115.000,00 динара. 

 

VII Извештај о раду Савета Академије 

У школској 2020/21 години одржано је укупно 14 седница Савета Академије. 

Прва седница Савета Академије одржана је 01.07.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Привременог савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

08.06.2020. године. 

2. Верификација мандата члановима Савета Академије. 

3. Доношење Пословника о раду Савета Академије. 

4. Доношење Одлуке о именовању сталног записничара Савета Академије. 

5. Избор председника и заменика председника Савета Академије. 

6. Доношење Одлуке о расписивању интерног конкурса за избор председника Академије. 

7. Разматрање Предлога о висини накнаде за рад чланова Савета Академије. 

8. Разно. 



 

Друга седница Савета Академије одржана је 31.08.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са прве конститутивне седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

01.07.2020. године. 

2. Доношење Одлуке о образовању Комисије ради сповођења тајног гласања за избор председника Академије. 

3. Доношење Одлуке о избору председника Академије. 

4. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о безбедности и здрављу на раду. 

5. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о заштити  од пожара. 

6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о стицању и расподели сопствених 

прихода. 

7. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених. 

8. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о дисциплинској одговорности студената. 

9. Разно. 

 

Трећа седница Савета Академије одржана је 07.10.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1.Усвајање Записника са друге седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 31.08.2020. године. 

2. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о издавачкој делатности. 

3.Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о организацији буџетског рачуноводства. 

4.Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и 

обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем. 

5.Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке. 

6.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о безбедности и здрављу на раду. 

7.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о заштити  од пожара. 

8.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. 

9.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о дисциплинској одговорности студената. 

10.Разматрање и доношење Одлуке о  допуни Одлуке број 90/2 од 08.06.2020.године. 

11.Разматрање и усвајање предлога Статутарне одлуке о изменама и допунама Статута Академије струковних студија Западна 

Србија. 

12.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Молбе за бесплатни  упис на Мастер струковне студије на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

13.Разматрање и усвајање Извештаја о раду ERAZMUS + пројекта 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JPЛАНДС 

следећа дестинација Балкан: Развој агротуризма. 

14.Разно. 

 

Четврта седница Савета Академије одржана је 12.11.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1.Усвајање Записника са треће седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 07.10.2020. године. 

2.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о издавачкој делатности. 

3.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о организацији буџетског рачуноводства. 

4.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 

усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем. 

5.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке. 

6.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о стицању и расподели сопствених прихода. 

7.Разматрање Предлога Наставно-стручног Већа Академије и доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки Академије 

струковних студија Западна Србија за 2020. годину. 

8.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Молби студената за ослобађање од плаћања школарине. 

9.Разматрање Предлога Наставно-стручног Већа Академије и доношење Одлуке о ослобађању од плаћања школарине по 

једног најбоље рангираног студента мастер струковних студија у Одсеку на основу предлога Руководиоца Одсека. 

10.Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилникa о коришћењу средстава за репрезентацију 

Академије струковних студија Западна Србија. 

11.Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилникa о умањењу и ослобађању од школарине за 

самофинансирајуће студенте на Академији струковних студија Западна Србија. 

12.Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о употреби службеног возила и сопственог 

возила у службене сврхе Академије струковних студија Западна Србија. 

 

Пета седница Савета Академије одржана је 30.11.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четврте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 12.11.2020. године. 

2.Доношење Одлуке о изменама и допунама Плана Плана јавних набавки Академије струковних студија Западна Србија за 

2020. годину. 

3.Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију Академије струковних 

студија Западна Србија. 

 



Шеста седница Савета Академије одржана је 09.12.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са пете седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 30.11.2020. године. 

2. Давање сагласности на Предлог Правилника о организацији и систематизацији послова на Академији струковних 

студија Западна Србија. 

3. Доношење Одлуке о расподели дела сопствених прихода Академије струковних студија Западна Србија. 

4. Доношење Одлуке о усвајању предлога Правилника о употреби службеног возила и сопственог возила у службене 

сврхе Академије струковних студија Западна Србија. 

5. Упознавање чланова Савета са Политиком квалитета Академије струковних студија Западна Србија. 

6. Доношење Одлуке о усвајању Мисије и Визије Академије струковних студија Западна Србија. 

7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних студија Западна Србија. 

8. Доношење Одлуке о усвајању Акционог Плана за спровођење Стратегије за обезбеђење квалитета Академије 

струковних студија Западна Србија за 2020/21. годину. 

9. Доношење Одлуке о усвајању Субјеката и мера у обезбеђењу квалитета Академије струковних студија Западна 

Србија. 

 

Седма седница Савета Академије одржана је 29.12.2020. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 09.12.2020. године. 

2. Доношење Одлуке о именовању Комисије за израду предлога Правилника о платама запослених на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Академије струковних студија  

Западна Србија,  за школску 2019/20 годину. 

4. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег плана рада Академије струковних студија Западна Србија за школску 

2020/21. годину. 

5. Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за реализацију Годишњег плана рада Академије струковних студија 

Западна Србија за школску 2020/21. године. 

6. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о школаринама Академије струковних студија Западна Србија. 

7. Информација о Извештају са прве свечане прославе Дана Академије дана 16.12.2020.године. 

 

Осма седница Савета Академије одржана је 25.01.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седме седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 29.12.2020. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана Академије струковних студија Западна Србија  за 2021. годину. 

 

Девета седница Савета Академије одржана је 05.02.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање Записника са осме седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 25.01.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки Академије струковних студија Западна Србија за 2021. 

годину. 

3. Доношење Одлуке о именовању Комисија за разматрање Молби студената на Академији струковних студија 

Западна Србија. 

4.  Доношење Одлуке о  допуни Одлуке број 90/2 од 08.06.2020.године. 

5. Доношење Одлуке о одобравању средстава за потребе стручног усавршавања запослених на Академији струковних 

студија Западна Србија за школску 2020/21. годину. 

6. Доношење Одлуке о одобравању средстава за потребе рада Издавачког Савета Академије за школску 2020/21. 

годину. 

7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Централне пописне комисије Академије о извршеном попису имовине и 

обавеза Академије струковних студија Западна Србија са стањем на дан 31.12.2020. године. 

8. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Централне пописне комисије Академије о књижењу мањка и вишка 

залиха. 

9. Доношење Одлуке о усвајању предлога Централне пописне комисије Академије за отпис потраживања. 

10.Доношење Одлуке о усвајању предлога Централне пописне комисије Академије за расход основних средстава, 

који се расходују због технолошке застарелости, дотрајалости или неисплативости поправке опрема. 

11.Доношење Одлуке о усвајању Правилника о утврђивању плата, накнада и осталих примања Академије 

струковних студија Западна Србија. 

 

Десета седница Савета Академије одржана је 24.02.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девете седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 05.02.2021. 

године. 

2. Доношење Одлуке о одобравању исписа из Академије и умањењу укупне неуплаћење школарине на Предлог 

Комисије за решавање молби студената. 



3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија 

Западна Србија. 

4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о самовредновању и оцени квалитета студијског програма Пословна 

економија- студије на даљину Академије струковних студија Западна Србија- Одсек Ваљево. 

5. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег финансијског Извештаја Академије струковних студија Западна Србија за 

2020. годину. 

6. Доношење Одлуке о висини накнаде за услуге припремне наставе  у Одсеку Ужице на Академији струковних 

студија Западна Србија. 

 

Једанаеста седница Савета Академије одржана је 19.05.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са десете седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 24.02.2021. 

године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Наставно-стручног Већа Академије о реорганизацији постојећих Катедри 

и изменама и допунама Статута Академије струковних студија Западна Србија. 

3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Академије струковних студија Западна Србија. 

4. Доношење Одлуке о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности за студенте 

држављане РС и стране држављане за школску 2021/22 за Одсек Ужице и за Одсек Ваљево. 

5. Доношење Одлуке о осталим трошковима образовања за школску 2020/21. годину за полазнике програма Јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих. 

6. Доношење Одлука о одобравању исписа из Академије и умањењу укупне неуплаћене школарине на Предлог 

Комисије за решавање молби студената. 

7. Информација о Обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Сектора за ученички и 

студентски стандард и инвестиције) број: 401-00-00198/2021-17 од 26.04.2021. године. о одобравању средстава у 

сврху реализације пројекта-програмске позиције  „Санација кровног покривача на мансардном крову “ за Одсек 

Ваљево. 

8. Информација о Допису број: 011-00-00103/2021-06 од 11.03.2021. године Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у вези плаћања накнаде за рад и чланство у савету високошколске установе чији је основач 

Република Србија. 

 

Дванаеста седница Савета Академије одржана је 31.05.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са једанаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 19.05.2021. 

године. 

2. Разматрање предлога Одлуке о накнадама за рад и чланство у Савету Академије. 

 

Тринаеста седница Савета Академије одржана је 06.09.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са дванаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 31.05.2021. 

године. 

2. Разматрање предлога Правилника о раду Академије. 

3. Разматрање Предлога Одлуке за плаћање ангажовања наставног кадра у допунском раду за школску 2021/22. 

годину. 

4. Доношење Одлуке о осталим трошковима образовања за школску 2021/22. годину за полазнике програма Јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих. 

5. Разматрање Захтева-информације мр Радмиле Златић од 23.08.2021. године, за иступање из чланства Савета 

Академије струковних студија Западна Србија. 

6. Разматрање предлога за разрешење чланства у Савету Академије др Весне Марјановић, проф. стр. студија од 

31.08.2021. године.  

7. Разматрање Извештаја о реализацији пројеката у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ које 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја из 2020. године. (подносиоци извештаја: др Косана 

Вићентијевић, др Ђорђе Петровић, спец. Милорад Мурић,). 

8. Разматрање Извештаја о реализацији пројекта Еразмус плус 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 „Digital internship 

model for higher professional studies“ (Модел дигиталне стручне праксе за високе струковне студије) на дан 

01.09.2021. године. (подносилац извештаја: др Татјана Маринковић) 

9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Молбе за бесплатни упис за студенте Ану Ђокић и Ненада Влајковића 

на Мастер струковне студије на Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице. 

10.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Молбе за бесплатни упис за Дина Јејну на Мастер струковне студије 

на Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице. 

11.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Молбе за умањење школарине у висини 50% за прву годину 

струковних студија упућене од стране запослене Поледица Дринке. 

12.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Молбе за умањење школарине у висини 50% за прву годину 

струковних студија упућене од стране запослене мр Гордане Лучић. 

13.Разно. 

 



Четрнаеста седница Савета Академије одржана је 19.10.2021. године у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са тринаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 06.09.2021. 

године. 

2. Верификација мандата члану Савета Академије. 

3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Плана јавних набавки за Академију струковних студија Западна Србија 

за 2021. годину. 

4. Доношење Одлуке о одобравању средстава за потребе рада Издавачког Савета Академије за 2022. годину. 

5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Плана рада Савета за квалитет у 2020/21. години. 

6. Пројекција финансијских резултата Академије струковних студија Западна Србија за 2021. године. (известилац 

Марина Вуловић). 

7. Разматрање и доношење Одлуке о ослобађању од плаћања школарине студента са хендикепом. 

8. Разматрање и доношење Одлуке о ослобађању од плаћања школарине студента. 

9. Доношење Одлуке о усвајању Развојног Плана Академије струковних студија Западна Србија за период 2022-2024. 

године. 

10.Разно. 

 

VIII Извештај правних служби Академије 

8.1. Извештај о раду правних служби Академије струковних студија 

Западна Србија за период 01.10.2020 – 30.09.2021. године 

   У периоду од 01.10.2020. године до 30.09.2021. године у Академији су се обављали 

сви правни послови и одвијале неопходне активности из надлежности правне службе у 

функцији ефикасне и квалитетне подршке наставној делатности, и то: припрема предлога свих 

аката из делокруга рада Академије који се достављају надлежним органима и институцијама, 

административни послови за потребе одржавања седница Савета Академије, Наставно-

стручног већа Академије, Наставно-стручних већа оба Одсека, Савета за квалитет Академије, 

Издавачког савета Академије, Већа катедри, Комисија, кадровски послови, израда нацрта 

правилника, извештаја и планова. Решаване су молбе и захтеви студената по којима су донета 

решења и издавана уверења, обавештења и сл., вршено је архивирање и достављање 

документације, а такође и остали административни послови. 

Активности правних служби одвијале су се у складу са Акционим планом годишњег 

програма рада Академије и Акционим планом рада Правне службе за шк. 2020/21 годину.  

8.2. Преглед важнијих послова и активности правних служби Академије у 

извештајном периоду, по месецима 

Октобар 2020 

У овом месецу објављени су Конкурси за предавача ван радног односа и сарадника ван 

радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област 

Математичке науке, као и за сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара за 

ужу научну, односно стручну област Информатика и информациони системи. Завршена је 

пријава на конкурс за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу научну 

област Информатика и информациони системи. 

Решењем председника Академије именовано је лице задужено за јавне набавке, као и тим 

за јавне набавке на нивоу Академије. 

Донета је Одлука о задужењу за вођење евиденције о примени мера за спречавање појаве 

ширења епидемије заразне болести. 

Одлуком председника Академије формиран је Савет за квалитет Академије и именован 

руководилац Савета за квалитет. 

Пореској управи је поднет захтев за гашење рачуна, ПИБ-а и ЈБКЈС ВИПОС-а. 



Председник Академије је на Предлог лица задуженог за безбедност и здравље на раду 

донео Правилник o начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запосленихза пружање прве 

помоћи. 

Одлуком председника Академије именована су лица овлашћена за пријем информација 

и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем на Академијиструковних студија 

Западна Србија. 

Донети су Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на 

раду на Академији струковних студија Западна Србија, Одлука о примени превентивних мера 

за спречавање ширења заразне болести Covid 19 и Одлука о именовању лица за контролу 

примене превентивних мера за спречавање и ширење заразне болести Covid 19 на Академији 

струковних студија Западна Србија, као и Решења о именовању Радних група за израду 

докумената у циљу успостављања система контроле квалитета и процеса самовредновања 

Академије: Мисија и визија, Стратегија обезбеђења квалитета, Мере и субјекти обезбеђења 

квалитета, Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама, 

Политика обезбеђења квалитета, Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета 

високошколске установе, Годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, 

центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе, Извештај о 

самовредновању Академије струковних студија Западна Србија, Извештај о самовредновању 

студијског програма ОСС Технолошко инжењерство. 

Остварена је комуникација са Управом за трезор у Београду око отварања девизног 

рачуна Академије. 

Завршен је Извештај студентског вредновања квалитета услова студирања, ваннаставних 

служби, студијског програма, предмета и педагошког рада наставника за шк. 2019/2020. 

годину и послат као материјал за усвајање на Веће Одсека. 

Припремљена је измена Плана јавних набавки за 2020. годину. 

Новембар 2020 

Урађени су Извештаји за МПНТР о броју буџетских студената и запослених, као и 

Извештаји за РЗС о наставном особљу и структури високошколске установе и о броју студената 

у шк. 2020/21. години. 

Пореска управа је извршила гашење рачуна, ПИБ-а и ЈБКЈС ВИПОС-а. 

 Дана 10.11.2020. године објављен је Конкурс за избор сарадника ван радног односа у 

звању сарадника практичара. Истог дана Националној служби за запошљавање послата су два 

Конкурсаза пријем и избор наставника у звању професора струковних студија, као и сарадника 

унастави који ће бити објављени дана 18.11.2020. године на сајту Националне службе. 

 Закључени су уговори за четири предавача ван радног односа за ужу научну, 

односностручну област Опште медицински предмети са здравственом негом и за ужу 

научну,односно стручну област Математичке науке. Такође закључен је и уговор за сарадника 

ван радног односа у звању сарадника практичара за ужу научну, односно стручну област-

Математичке науке. 

  У склопу обележавања Дана академије, вршена је израда нацрта Решења о додељивању 

јубиларних награда запосленима, додели новогодишњих пакетића деци запослених, и нацрта 

Одлуке о награђивању најбољих студената у Академији, Одсецима и на студијским 

програмима.  

 Вршена је припрема документације и прилога за самовредновање. 



 За потребе акредитације Академије припреман је материјал за Већа Катедри за 

покретање иницијативе и давање мишљења. 

 Урађене су табеле о националном оквиру квалификација за МПНТР. 

 Донета је Одлука о попису и образовању комисија за попис Академије. Решењима је 

именована Централна пописна комсија, као и појединачне комисије за оба Одсека. Донето је 

и Упутство за рад пописних комисија. 

Децембар 2020 

 Упућен је Захтев МПНТР за именовање једног члана Савета Академије од 01.12.2020. 

године. 

 Урађенe су Одлуке о исплатама за пензионере поводом Дана академије, Одлуке о 

признању за допринос у формирању и развоју Академије, затим Предлози Одлука за најбољег 

радника у настави и ненастави поводом прве јубиларне године постојања и успешног рада 

Академије, као и остале Одлуке о награђивању. Урађена су Решења о награђивању за стечено 

звање доктора наука, дана 09.12.2020. године као и Обавештење запосленим везано за 

прославу Дана Академије уз поштовање прописаних епидемиолошких мера изазваних услед 

пандемије корона вирусом донетих од стране Владе Републике Србије. 

 Урађена су Решења о именовању Радних тимова за акредитацију студијских програма у 

Одсеку Ужице. 

 Правилник о организацији и систематизацији послова на Академији струковних студија 

Западна Србија бр. 1508/05/06 од 10.12.2020. године је послат Министарству просвете, науке 

и технолошког развоја на давање сагласности. 

 Припремана је документација за самовредновање студијског програма Пословна 

економија - студије на даљину, која је неопходна и за потребе нове акредитације ових студија, 

као и Захтев за акредитацију студијског програма Пословна економија – студије на даљину. 

 За Годишњи и Акциони план Академије за школску 2020/21. годину припремљени су 

сегменти који се односе на правну службу. 

 Припремљени су и закључени нови Уговори о раду за све запослене у Одсеку Ужице и 

Одсеку Ваљево, по новом Правилнику о организацији и систематизацији послова Академије. 

 Израђени су предлози Годишњег Извештаја о раду Академије струковних студија 

Западна Србија за школску 2019/20. годину, Годишњи план рада Академије струковних 

студија Западна Србија за школску 2020/21. годину и Акциони план за реализацију Годишњег 

плана рада Академије струковних студија Западна Србија за школску 2020/21. годину који су 

прослеђени Савету Академије на даље разматрање и усвајање. 

 Израђен је Допис и припремљена је неопходна документација за достављање 

Министарству финансија – Управи за трезор ради намере подношења предлога за извршење 

против извршног дужника – Основног суда у Ваљеву. 

 Донета су Решења о именовању лица за примену мера личне заштите (ковид редари) у 

оба Одсека. 

          Урађена су Решења о именовању Радног тима за МСС Пословна економија и менаџмент 

у туризму и стратегијски менаџмент, као и Радног тима за акредитацију установе. 

          Упућена је ургенција за одобрење средстава за санацију кровне конструкције 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

 Расписана су два Конкурса за изборе наставника у звање професора струковних студија, 

два Конкурса за изборе наставника у звање предавача и један Конкурс за избор сарадника у 

звање асистента за Одсек Ужице и послати огласи у Националну службу за запошљавање. 



          Расписана су четири Конкурса за избор  предавача ван радног односа, осам Конкурса за 

избор сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа и четири 

Конкурса за избор сарадника ван радног односа у звању сарадника практичара и исти су 

објављени на огласним таблама Академије и Одсека Ужице. 

         Припремљене су Одлуке за именовање координатора за даљинске студије и Тима за 

обуку наставника. 

         Прикупљени су подаци и достављен је Годишњи извештај поверенику за информације од 

јавног значаја за 2020. годину. 

Јануар 2021 

         По основу закључених нових Уговора о раду, извршене су пријаве, одјаве и промене на 

порталу ЦРОСО. 

 Припремана је документација за ангажовање наставника и сарадника потребних за 

акредитацију установе. 

          Рад на припреми документације за акредитацију студијског програма Пословна 

економија – студије на даљину, као и припреми документације за Акредитацију установе. 

 Израда Информатора о раду Академије. 

 Припремљени су и достављени подаци о запосленима овлашћеним за унос података у 

ЈИСП. 

 Служби за Катастар непокретности предато је Захтев за исправку података у Листу 

непокретности. 

 Упућен је Захтев за одобрење укупно осам лица за приступ ЈИСП порталу МПНТР. 

 Упућени су Захтеви за допунски рад за професоре са других високошколских установа. 

 Припреман је Предлог Правилника о утврђивању плата, накнада плата и осталих 

примања. 

 Урађена су и оглашена обавештења за увид јавности у Извештаје Комисија за избор 

сарадника ван радног односа и предавача ван радног односа. 

Фебруар 2021 

 Урађена су Решења о именовању помоћника Руководиоца Одсека Ужице и Ваљево. 

 Закључен је Уговор о ангажовању гостујућег професора. 

 Припремљена је Одлука о извођењу наставе у летњем семестру школске 2020/21. године 

на Академији. 

 Упућени су Захтеви за допунски рад за наставнике са других високошколских установа. 

 Урађени су Анекси Уговора о допунском раду за сараднике ван радног односа у звању 

сарадника практичара. 

 Расписан је Конкурс за наставника страног језика за ужу научну односно стручну област 

Филолошке науке (Руски језика са непуним радним временом и послат за објављивање у 

Националну службу за запошљавање. 

 Објављено је пет Конкурса за избор сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичара и демонстратора ван радног односа. 

 Припремљена су Решења о именовању Комисија за израду Извештаја о пријављеним 

кандидатима по објавњеном Конкурсу на предлог Наставно-стручног Већа Одсека Ужице. 

 У складу са Одлуком председника Академије донета је Одлука о почетку и начину 

реализације наставе у летњем семестру на основним и мастер студијама.  

  



 Објављени су Конкурси за избор сарадника ван радног односа у звање сарадника 

практичара и предавача ван радног односа. 

  Имајући у виду да су извршене измене и да је Централни регистар социјалног 

осигурања (ЦРОСО) надлежан за вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, 

постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, запослена задужена за 

вођење регистра је припремила и доставила податке за јануар 2021. године. 

Достављени су подаци за ЈИСП Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

Донета је Одлука о покретању поступка процене ризика која је достављена лицу за 

безбедност и здраље на раду. 

 Достављени су финансијски и кадровски податаци у Регистру запослених за месец јануар 

2021. године на порталу ЦРОСО. 

Припремљен је Извештај о учесницима конкурса за избор и пријем у радни однос 

секретара Академије. 

 Припремљени су Уговори о допунском раду са сарадницима ван радног односа, 

предавачима ван радног одоноса и наставницима са других високошколских установа. 

 Закључени су Уговори о ангажовању сарадника ван радног одоноса у звању 

демонстратора ван врадног одоноса, као и Уговори и Анекси Уговора о раду за наставнике и 

сараднике Академије за потребе акредитације установе. 

 Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању послати 

су Захтеви за промену студијских програма основних и мастер струковних студија који су 

акредитовани у Академији струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице. 

 Припремљена је Одлука руководиоца Одсека о формирању Тима за промо активности за 

2021/2022. годину. 

 Закључени су Уговори о допунском раду са наставницима са других високошколских 

установа за наредну школску годину и сарадницима практичарима и предавачима ван радног 

односа, по објављеним конкурсима. 

Март 2021. 

Донета је Одлука о организовању припремне наставе за упис студената у школској 

2021/22. години. 

Ажуририрана је табела о броју запослених на неодређено време броју студента и 

достављена Министарству просвете науке и технолошког развоја. 

Урађено је Решење о именовању Комисије за израду Предлога Правилника о распореду 

радног времена на Академији. 

Урађен је Записник и Обавештење о уништењу печата ВШСС-а и ВИПОС-а. 

Донета је нова Одлука о накнади трошкова превоза за запослене на Академији. 

Донета је Одлука о одобравању финансијских средства потребних за накнаду ауторског 

рада за издавање публикација. 

Завршено је достављање финансијских и кадровских података у Регистру запослених 

за месец фебруар 2021. године на порталу ЦРОСО. 

Извршене су измене и допуне Информатора о раду Академије. 

Припремљене су Одлуке за именовање лица за праћење извршења уговора о јавним 

набавкама и лица задуженог за контролу јавних набавки. 

 Решењем је именован Координатор Пројекта: Модел дигиталне стручне праксе за високе 

струковне студије број уговора гранта: 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 испред Академије 

струковних студија Западна Србија. 



 Рађено је на изради Нацрта Уговора са партнерима у оквиру Пројекта: Модел дигиталне 

стручне праксе за високе струковне студије број уговора гранта: 2020-1-RS01-KA226-HE-

094527. 

 Урађено је Решење о именовању Комисије за разматрање студентских молби у Одсеку 

Ужице. 

 Припремљен је Уговор о пословној сарадњи са Градом Ужице. 

 Припреман је нацрт Правилника о распореду радног времена Академије. 

Април 2021. 

 Урађено је Решење о именовању Комисије за разматрање студентских молби у Одсеку 

Ужице. 

          Упућен је Захтев РГЗ Служби за Катастар непокретности за допуну Решења број 952-02-

16-149-444/2021 од 20.01.2021. године а која се односи на промену личних, статусних и других 

података о имаоцу права - Академија струковних студија Западна Србија (матични број 

18375931) за пословни простор број 2, на адреси Николе Пашића, улаз 26, објекат 1 на Кат. 

Парцели 9318/1. 

 Рађени су Уговори за јавне набавке на које се закон не примењује на основу испитивања 

тржишта. 

Припремљени су Уговори за допунски рад о ангажовању сарадника ван радног односа 

и предавача ван радног односа за Одсек Ужице. 

Урађено је Решење о именовању Радног тима за израду Упутстава и образаца на 

предлог Савета за квалитет. 

Урађено је Решење о именовању Комисије на нивоу Одсека Ужице и Одсека Ваљево за 

утврђивање радног стажа ради уноса података у информациони програм кадровске евиденције 

запослених. 

Урађено је Решење о именовању Радног тима за формирање Алумни базе података 

дипломираних студената Академије. 

Утврђен је и достављен на усвајање од стране Комисије Правилник о распореду радног 

времена запослених на Академији струковних студија Западна Србија.  

Одржан је састанак са шефовима катедри и секретарима  КЕН-а и МЕБ-а, помоћником 

Академије за наставну делатност, руководиоцем правне службе и помоћником руководиоца 

Одсека, на коме се разговарало о могућим предлозима за реорганизацију постојећих катедри 

на нивоу Академије и предлозима који би  се разматрали на седницама Катедри.  

Израђена су и достављена мишљења у вези захтева Катедре за економске науке и 

обрачуна радног стажа у минули рад. 

 Именовани Чланови Комисије из Одсека Ужице и Ваљево утврдили су чињенично стање 

и израдили Извештај о обрачуну радног стажа који се рачуна у минули рад, након чега је 

достављена Табела са приказом радног стажа и минулог рада запослених по годинама, 

месецима и данима. 

Урађен је Извештај о тренутном стању правних и административних послова који 

садржи информације о непокретној имовини, актуелним споровима, примени Правилника који 

се односи на архивирање и чување предмета и уносу података у ИС кадровске евиденције. 

Припремани су предлози Уговора о пословној сарадњи  између Академије и других 

правних лица и удружења који имају за циљ  успостављање пословне сарадње, као и бољег 

повезивања са привредом.  



По Допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја чији је предмет унос 

и ажурирање података у ЈИСП, са прилогом „временска динамика уноса података у ЈИСП“,  

према достављеној динамици запослени у Одсеку Ужицу вршили су  унос података у складу 

са задатим роковима. 

Управи за трезор Ужице упућено је  Обавештење о називу Академије на енглеском 

језуку. 

. Именовани Чланови припремили су табеларне прегледе радног стажа и минулог рада 

запослених по годинама, месецима и данима. 

Завршено је достављање финансијских и кадровских података у Регистру запослених 

за месец март 2021. године на порталу ЦРОСО. 

Мај 2021. 

Академија струковних студија Западна Србија упутила је НАТ-у Ургенцију за 

решавање Захтева за измену студијских програма. 

    Расписан је Конкурс за избор сарадника ван радног односа у звању сарадника 

практичне наставе ван радног одоноса за ужу научну, односно стручну област Инжењерство 

жаштите животне средине и заштите на раду. 

Донета је Одлука о распореду радног времена на Академији струковних студија 

Западна Србија, за Одсек Ужице и Одсек Ваљево. 

Припремљен је текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних 

студија и мастер струковних студија за школску 2021/22. годину.   

  Припремљена су Обавештења руководиоца Одсека запосленима о корекцији процента 

минулог рада који се признаје за обрачун плате. 

 Припремљен је предлог Одлуке о реорганизацији постојећих и формирању Катедри на 

нивоу Одсека Ваљево. Такође, припремљени су и предлози Одлуке о расписивању конкурса 

за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу научну област Финансије и 

рачуноводство у Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево и Одлуке о 

именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о о учесницима конкурса, кандидатима 

за избор у звање са предлогом за избор наставника у звање професора струковних студија за 

ужу научну област Финансије и рачуноводство. 

Завршено је достављање финансијских и кадровских података у Регистру запослених 

за месец април 2021. године на порталу ЦРОСО. 

 Припремљен је План коришћења годишњих одмора за 2021. годину за запослене у 

ненаставној јединици Одсека. 

 Урађено је Решење о именовању чланова Комисије за реализацију Еразмус+ програма 

мобилности. 

  Урађено је Решење о именовању чланова Комисије за израду Правилника о раду 

Академије. 

  Урађена је Одлука о финансијској подршци студентима за учешће на Студентској 

конференцији „Дигитална компетенција и потребе тржишта у 2022. години“ која ће се одржати 

на Палићу  у периоду 17.05. - 20.05.2021. године. 

 Урађено је Решење о именовању лица одговорних за заштиту архивске грађе и 

документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом, 

насталим у раду ствараоца и имаоца архивске грађе и за вођење архивске књиге Академије, 

Одсека Ужице и Ваљево. 

 Урађени су Уговори о ауторском делу за чланове тима за израду пројекта „Повезивање 

на АМРЕС инфраструктуру, АССЗС-Одсек Ваљево“. 



 Урађен је Анекс уговора о додели наменских бесповратних средстава за пројекат за више 

корисника у оквиру програма ЕРАЗМУС +. 

Донето је Решење о члановима комисије за ванредни попис библиотечког фонда у 

Одсеку Ужице. 

    Припремљене су Одлуке за објављивање конкурса за избор у звање професора 

струковних студија и за именовање чланова Комисије за припрему Извештаја. 

 Ажуриран је преглед потребних Правилника. 

 Припремљен је План годишњих одмора за ненаставно и наставно особље за 2021. годину 

за Одсек Ужице и Одсек Ваљево. 

 Објављен је конкурс за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу 

научну област Финансије и рачуноводство, за 1 извршиоца, за радно место у Одсеку Ваљево. 

 Припремљен је Нацрт Правилника о раду Академије. 

 Урађено је Решење о именовању лица  задужених  за праћење  реализације Пројекта 

„Формирање збирке Академије“ и Решење о формирању Комисија за самовредновање.  

Јун 2021. 

 Упућен је позив ради саслушања и вођења дисциплинског поступка, који је против 

студента покренут Захтевом руководиоца Одсека Ваљево сходно Правилнику о 

дисциплинској одговорности студената Академије. 

Рађени су Уговори о пословној сарадњи на основу достављених захтева и предлога. 

Завршен је и послат Министарству просвете, науке и технолошког развоја извештаји о 

реализацији пројеката: ДИГИТЕДУ и  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА АМРЕС МРЕЖУ ОДСЕКА 

ВАЉЕВО. 

Припремљене су Одлуке о именовању секретара Катедри за Одсек Ваљево. 

Донета је Одлука о прилагођавању пријемног испита за кандидата са инвалидитетом  

на студијски програму Машинство, у оквиру програма афирмативних мера. 

Припремљени су модели Уговора о студирању за студенте који се сами финасирају. 

Урађено је Решење о упућивању на службено путовање наставника у звању професора 

струковних студија у Атину у оквиру Еразмус плус 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 “Digital 

internship model for higher professional studies”. 

Дисциплинска комисија Академије одржала је путем ЗООМ платформе дисциплинску 

расправу за студента који је учинио тежу повреду дисциплине. Урађен је Записник са 

дисциплинске расправе, као и Одлука о изрицању дисциплинске мере. 

  Припремљени су модели Уговора о школаринама за упис студената у прву, другу и 

трећу годину. 

 Урађена је и издата Потврда о положеним модулима за добијање ECDL сертификата за 

једног полазника обуке. 

Завршено је достављање финансијских и кадровских података у Регистру запослених 

за месец мај 2021. године на порталу ЦРОСО. 

Јул 2021. 

 Припрема нових уговора о пословној сарадњи и уговори о обављању стручне праксе. 

 Упућен је Захтев за сагласност за ангажовање наставника са других високошколских 

установа у допунском раду на Академији. 

 Ажурирани су и уношени подаци у програм за кадровску евиденцију, као и израда 

шаблона за Решења о коришћењу годишњег одмора и др. 

 Рад на изради предлога Правилника о раду Академије. 



 Реализована је посетa Рецензентске комисије ради акредитације студијског програма 

ОСС – Пословна економија – студије на даљину (уторак, 08.06.2021. године). Након посете 

припремљен је одговор и допуна документације на сугестије Рецензентске комисије. 

 Лица овлашћена за рад на порталима су вршила унос и ажурирање кадровских података 

у Регистру запослених, као и података о студентима и запосленима у програму ЈИСП. 

 Завршено је достављање финансијских и кадровских података у Регистру запослених за 

месец јун 2021. године на порталу ЦРОСО. 

Август 2021. 

 Влади Републике Србије и Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

упућен је Допис за именовање два члана Савета Академије из реда оснивача. 

 Националном телу за акредитацију и обезбеђење квалитета, Комисији за акредитацију 

и проверу квалитета упућен је Захтев за достављање одговора на Закључак за допуну 

недостајуће документације за акредитацију студијског програма и настављен је рад на 

припреми неопходне документације за акредитацију студијских програма. 

            По захтевима за провери веродостојности дипломе, извршене су одговарајуће провере 

и урађене потврде подносиоцима захтева. 

Урађен је Кадровски план за наставно и ненаставно особље за школску 2021/22. годину 

и усаглашен на нивоу Академије. 

 Урађен је предлог у Одсеку Ваљево за покретање дисциплинског поступка против 

студента за учињену тежу повреду дисциплине и предузети наредни кораци за спровођење 

истог.   

         Урађени су и Уговори за полазнике обуке „Летња школа програмирања: Python & 

Machine learning“. 

 Вршен унос и ажурирање података о студентима у програму ЈИСП. 

          Одржан је састанак у вези даљих активности и динамике рада у вези са уносом података 

у ЈИСП. 

         Урађен је Уговор о сарадњи у спровођењу програма „CEEPUS III“  са Фондацијом 

Темпус.  

Рађени су Уговори о пословној сарадњи, Уговори о обављању стручне праксе, решења 

за годишњи одмор. 

            Донета је Одлука о разрешењу и именовању новог руководиоца Савета за квалитет на 

Академији. 

            Објављен је Конкурс за избор једног предавача за ужу научну, односно стручну област 

Економске науке. 

    Припремљен је и закључен Споразум о раскиду радног односа са једним запосленим. 

    Урађено је Решење о престанку мировања радног одоноса за запослену. 

            Настављене су активности у вези допуне документације за акредитацију студијског 

програма Пословна економија – студије на даљину са модулом Рачуноводство, ревизија и 

порези. 

 Урађен је захтев за покретање дисциплинског поступка против студента за учињену тежу 

повреду дисциплине и предузети наредни кораци за спровођење истог. 

          Припремљен је и послат захтев Дунав осигурању за доделу неповратних средстава за 

превентивна улагања. 

Септембар 2021. 

 Урађен је Захтев за покретање дисциплинског поступка против студента. 



 Рад на предлозима за измену Минималних услова за избор наставника и сарадника на 

Академијама струковних студија који се доставља КАССС-у, као и Пословника о раду Етичког 

одбора. 

 Објављен је Интерни конкурс за избор једног члана Савета Акедемије, из реда 

наставника, из Одсека Ужице. 

 Потписан је Уговор о сарадњи за спровођење програма „CEEPUS“ III  Фондације 

TEMPUS. 

 Донете су Одлуке о упућивању студента на мобилност у сврху студирања у оквиру 

програма Еразмус+, за два студента са студијског програма основних струковних студија 

Здравствена нега, у установу Alma Mater Europaea, у Марибору, Словенија. Са студентима су 

потписани су Уговори о додели наменских бесповратних средстава за студирање или 

студентску праксу у програмским земљама у оквиру програма Еразмус+ и донете Одлуке 

исплати финансијске подршке из средстава ЕУ. 

          Донета је Одлука о именовању (новог) шефа Катедре за медицинске  науке. 

 Урађени су Анекси уговора за сараднике ван радног односа - сараднике практичаре. 

         У складу са Законом и општим актима Академије упућени су Захтеви другим 

високошколским установама за давање сагласности за радно ангжовање два наставника у 

допунском раду. 

 Расписани су и објављени конкурси: за 1 предавача за ужу научну област Рачунарско 

инжењерство и информатика; Конкурс за 2 предавча ван радног односа за ужу научну област 

Биолошке науке; Конкурс за 1 предавча ван радног односа за ужу научну област Економске 

науке; Конкурс за 1 сарадника у настави за ужу научну област Грађевинско инжењерство; 

Конкурс за 1 сарадника ван радног односа, сарадника практичне наставе ван радног односа, за 

ужу научну област Економске науке; Конкурс за  избор 1 сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора ван радног односа  за ужу научну област Архитектура и урбанизам. 

 Због неизвршавања уговорених обавеза на санцији крова зграде Одсека Ваљево урађен 

је предлог раскида уговора са извођачем радова „ Полет“ Ужице. 

 Одржана је дисциплинска расправа у поступку покренутом против студента, израђен је 

записник и Одлука о изрицању дисциплинске мере. 

 Донете су Одлуке о упућивању једног запосленог на мобилност у сврху 

обуке/усавршавања у оквиру програма Еразмус+, у установу AlmaMaterEuropaea, у Марибору, 

Словенија. Са запосленим је потписан Уговор о додели наменских бесповратних средстава за 

мобилност наставног и ненсатавног особља у сврху извођења наставе и похађање обука у 

оквиру програма Еразмус+ . 

 Урађен је Анекс Уговора за сарадника у настави за уже научне, односно стручне области 

Архитектура и урбанизам и Грађевинско инжењерство. 

 Урађено је и објављено Обавештење о поступању за студента који су спречени да полажу 

испите из разлога  што су COVID позитивни.  

 Реализоване су активности у вези израде и урађени одређени делова Развојног плана 

Академије. 

 Припремљена је Одлука о организовању Конференције „СЕД“ 2021 – 

„Наукаивисокообразовањеуфункцијиодрживогразвоја 2021. године“. 

 Израда Решења о исплати предфинасирања индивидуалне подршкеза једног заспосленог 

на мобилност у сврху обуке/усвршавања у оквиру програма Еразмус+ у установу Alma Mater 

Europaea, у Марибору, Словенија. 

 Урађен је нацрт Одлуке о плаћању школарине за упис наредне године студија и поновни 

упис. 



 Припремљене су и оверене фотокопије наставног плана и програма за студенте. 

 Урађен је Записник са дисциплинске расправе за студента који је учинио тежу повреду 

дисциплине. 

 Припремљен је и усаглашен модел Уверења о дипломирању. 

 Одговорни запослени су вршили унос података у програму ЈИСП. 

8.3. Основни подаци о радно-правном статусу запослених  

Након доношења Правилника о организацији и систематизацији послова Академије са 

свим запосленим закључени су нови Уговори о раду. 

Укупан број наставника и сарадника у радном односу у Одсеку Ужице тренутно је 39 

од чега је 35 наставника и 4 сарадника (ангажовани су и наставници и сарадници по уговору о 

допунском раду и то укупно 43, од чега је 4 наставника са друге високошколске установе, 1 

наставника у звању гостујућег професора, 13 предавача ван радног односа,  11 сарадника ван 

радног односа у звању сарадника практичара и 14 сарадника ван радног односа у звању 

демонстратора). 

Укупан број наставника и сарадника у радном односу у Одсеку Ваљево тренутно је 23, 

од чега је 17 наставника и 6 сарадника (ангажовани су и наставници и сарадници по уговору о 

допунском раду и то укупно 5 од чега је 4 наставника и 1 сарадник).  

 У школској 2020/21. години спроведен је поступак за избор у звање и заснивање 

радног односа, закључењем уговора о раду за наставнике и сараднике, за 15 извршилаца 

и то за: 

 једног наставника у звању професора струковних студија за уже научне, односно 

стручне области  Туризам и Гео-науке; 

 једног наставника у звању професора струковних студија, за ужу научну, односно 

стручну област  Науке о уметностима;  

 једног наставника у звању професора струковних студаја за уже научне, односно 

стручне области Рачунарско инжењерство и информатика и Електротехничко 

инжењерство,  

 једног наставника у звању професора струковних студија за уже научне, односно 

стручне области Грађевинско инжењерство; 

 два наставника у звању предавача за ужу научну, односно стручну област Опште 

медицински предмети на одређено време, на период од 5 година; 

 једног наставника у звању предавача за ужу научну, односно стручну област 

Грађевинско инжењерство, на одређено време у трајању до 5 година; 

 једног наставника у звању наставника страног језика за ужу научну, односно стручну 

област  Филолошке науке (немачки језик), на одређено време са непуним радним 

временом (20%) у трајању до 5 година; 

 једног наставника у звању наставника страног језика за ужу научну, односно стручну 

област  Филолошке науке (руски језик), на одређено време са непуним радним 

временом (50%) у трајању до 5 година; 

 једног сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну, односно стручну област  

Рачунарско инжењерство и информатика, на одређено време,  за школску 2020/21. 

годину; 

 једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област Економске 

науке на период од 3 године; 

 једног сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну, односно стручну област  

Грађевинско инжењерство на одређено време, за школску 2020/21. годину. 

 једног наставника у звању професора струковних студија за ужу научну, односно 

стручну област Информатика и информациони системи; 



 једног наставника у звању професора струковних студија за ужу научну, односно 

стручну област Финансије и рачуноводство; 

 једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област Финансије 

и рачуноводство; 

 

  Закључени су Уговори о раду о продужењу радног односа за још три године за једног 

сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област Информатика и 

информациони системи и једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну 

област Менаџмент и организација у Одсеку Ваљево. 

 Закључен је Уговор о раду на одређено време са једним извршиоцем у оквиру ненаставне 

организационе јединице на радном месту виши стручнотехнички сарадник за координацију 

школских активности у Одсеку Ваљево. 

8.4. Норматива и рад органа Академије  

За овај период карактерстичан је повећан обим правних и административних послова, 

првенствено у домену „рада органа Академије“ и нормативној делатности. 

На трећој седници Савета Академије одржаној дана 07.10.2020. године усвојени су : 

-Статутарна Одлука о изменама и допунама Статута Академије 

-Правилник о безбедности и здрављу на раду  

-Правилник о заштити од пожара  

-Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених  

-Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије  

 

На четвртој седници Савета Академије одржаној дана 12.11.2020.год. усвојени су : 

-Правилник о издавачкој делатности бр. 1321/2-1  

-Правилник о организацији буџетског рачуноводства бр. 1321/3-1  

-Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању 

књиговодственог стања са стварним стањем Академије бр. 1321/4-1 

-Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 1321/5-1 

-Правилник о стицању и расподели сопствених прихода бр. 1321/6-1 

 

На петој седници Савета Академије одржаној дана 30.11.2020. године усвојен је: 

-Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Академије. 

На шестој седници Савета Академије одржаној дана 09.12.2020. године усвојен је:  

-Правилник о употреби службеног возила и сопственог возила у службене сврхе 

Академије.  

-Мисија и визија Академије, Стратегија обезбеђења квалитета, Акциони план за 

спровођење стратегије за обезбеђење квалитета и Субјекти и мере у обезбеђењу 

квалитета Академије. 

На седмој седници Савета Академије одржаној дана 29.12.2020. године усвојен је:  

- Правилник о школарини Академије; 

- Годишњи план рада Академије струковних студија Западна Србија за школску 

2020/21. годину, Годишњи Извештај о раду Академије струковних студија Академије 

Западна Србија за шк. 2019/20. годину, као и Акциони план годишњег плана рада 

Академије струковних студија Западна Србија за школску 2020/21. Годину. 



На деветој седници Савета Академије одржаној дана 05.02.2021. године усвојен је: 

-Правилник о утврђивању плата, накнада плата, других примања и накнада трошкова  

На једанаестој седници Савета Академије одржаној дана 19.05.2021. год. усвојен је: 

-Статут Академије струковних студија Западна Србија (пречишћен текст) бр. 715/3-1 

од 19.05.2021. године (са последњим изменама и допунама).  

На седници Наставно-стручног већа Академије одржаној дана 23.10.2020. године 

усвојен је: 

- Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника Академије  

На седници Наставно-стручног већа Академије одржаној дана 02.12.2020. године 

усвојен је: 

- Правилник о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење 

квалитета Академије, 

-Кодекс професионалне етике и академског интегритета  

На седници Наставно-стручног већа Академије одржаној дана 02.06.2021. године 

усвојен је: 

- Пословник о раду Већа Катедри  

Савет за квалитет Академије на седници одржаној дана 21.10.2020. год. усвојио је:  

-Пословник о раду Савета за квалитет Академије  

Председник Академије донео је: 

- Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за 

пружање прве помоћи бр. 772/05/06 од 21.10.2020. године и Програм оспособљавања 

запослених из области безбедности и здравља на раду бр. 877/05/06 од 26.10.2020. 

године. 

-Правилник о заштити података о личности бр. 1373/05/06 од 20.11.2020. године. 

-Правилник о организацији и систематизацији послова Академије бр. 1508/05/06 од 

10.12.2020. године. 

-Правилник о распореду радног времена на Академији бр. 584/05/06 од 23.04.2021.  

-Правилник о раду Академије бр. 1433/05/06 од 07.09.2021. године. 

8.5. Уговори о пословној сарадњи 

У овом периоду закључено је 61 уговор о пословној сарадњи са привредним субјектима и 

другим организацијама које гравитирају према Ужицу (као што су Град Ужице, Ваљаоница 

бакра Севојно а.д., Златиборац ДОО, ЈКП Регионални центар Дубоко, ТО Регије Западна 

Србија,.) 33 уговора о пословној сарадњи са привредним субјектима и другим организацијама 

које гравитирају према Ваљеву (као што су Градска управа града Ваљево, ХК „Крушик“а.д., 

Ваљевска пивара а.д. Ваљево, ЈКП „Топлана-Ваљево“, ТО Ваљево,..). 

 

Списак Уговора о пословној сарадњи које је Академија закључила у шк. 2020/21. години: 

 



Град Ужице – Ужице, Удружење визуелних уметника Ужице „УВУУ“ – Ужице, Удружење 

„Интерни ревизор“ – Ужице, СЗТПР „МП ПРОДУКТ + УЖИЦЕ“ – Ужице, ЈКП „Регионални 

центар за управљање отпадом Дубоко Ужице“ – Дубоко, Ужице, ТО Регије Западна Србија – 

Ужице, ППУП Корона доо – Бајина Башта, „ZIP Univerzal“ doo – Бела Земља, Ужице, „Amigo 

travel“ doo – Ужице, Милан Стевановић ПР ГЗР ЦРНА ТРАВАЦ – Црна Трава, „Букет“ 

Златибор – Златибор, СУР.СТР.СЗР „ПЕПА“  - Дивчибаре, „Валволин“ доо – Ужице, СЗМР 

„Стојановић плус“ – Мачкат, Предузећем за пројектовање и израду информационих система 

„INFOLAB“ доо – Београд, Предузећем за пројектовање и израду информационих система и 

рачунарских мрежа „HELIANT“ доо – Београд, Врачар, Туристичком агенцијом „Zlatar travel“ 

– Нова Варош, Туристичком организацијом „Пожега“ – Пожега, „Sport agent“ doo – Београд, 

Хотел „Црни врх“ – Дивчибаре, Туристичком организацијом „Златибор“ – Златибор, 

Привредним друштвом за производњу, промет и услуге „Чича Глиша“ доо, огранак „Чича 

Глиша“ доо – Туристичка агенција „Taratours“ - Бајина Башта, Привредним друштвом са 

ограниченом одговорношћу за производњу, транспорт, промет и услуге „СМИЉАНИЋ – 

КОМЕРЦ“ доо – Пожега, Удружењем програмера „DATA“ – Ужице, ЈКП „Нискоградња“ 

Ужице – Ужице, Туристичком организацијом Ужице – Ужице, Јавним предузећем за 

газдовање шумама „Србијашуме“ – Београд, ЈКП „Водовод“ Ужице – Ужице, „4U PHARMA“ 

doo – Београд, Производња и промет месних прерађевина и прерада меса и трговина животиња 

на велико – Пријепоље, „PROTECT CENTER“ doo – Ужице, Туристичком организацијом 

општине Колашин – Колашин, „BUGI ENTERIJERI-PLUS“ doo – Севојно, „Ваљаоница бакра 

Севојно“ ад – Севојно, Предузећем за производњу, промет и услуге ЗЛАТИБОРАЦ ДОО – 

Београд, Жарково, Туристичком  организацијом Златар – Нова Варош, ППУП „БОРЈЕ“ доо – 

Бајина Башта, VIP CASA CLUB ZLATIBOR doo – Златибор, Војна установа „Тара“ – Бајина 

Башта, Алиби Златибор ИНН – Београд, Вождовац, Предузећем „Милан Благојевић“ – 

Наменска ад – Лучани, Туристичком агенцијом „Travel Point“ – Пријепоље, Предузећем 

„ГРАНИТ ПЛУС“ доо – Ужице, „Валволин“ доо, огранак „Ариа“ Гарни хотел Ариа – Ужице, 

„Šaber plus“ – Ужице, „MARK MD“ доо, Хотелом Златиборска ноћ – Бела Земља, Ужице, 

„TREND-TEX“ доо – Пријепоље, „Електротермија“ доо – Бела Земља, Ужице, „COPER-COM“ 

doo, Хотел „SIESTA“ – Ужице, „Gitering pro“ doo – Чајетина, „Fe plast“ doo – Севојно, ПР 

Грађевинска радња „Печа градња“ – Бајина Башта, ЈКП „Наш дом“ – Пожега, АД „Романија 

путеви Соколац“ – Соколац, Хотел „Пожега“ – Пожега, „Ремонтни центар“ доо – Ужице, 

Здравственим центром Ужице – Ужице, Привредним друштвом „TRANS COP“ doo – Чајетина, 

„TITAN“ Цементара доо – Косјерић, Тепих сервис „Perfekt no“ – Ужице, Друштвом са 

ограниченом одговорношћу за производњу и услуге „STAX TECHNOLOGIES“ – Коњевићи, 

Чачак, ПТ „АСВ Дрина“ – Бајина Башта, Предузећем за заштиту имовине и одржавање 

објеката „Колубара –Услуге“ доо – Лазаревац, Домом здравља Ваљево – Ваљево, ЈКП Водовод 

Ваљево – Ваљево, Градом Ваљево – Градска управа – Ваљево, ЈКП „Видрак“ Ваљево – 

Ваљево, Центром за социјални рад „Колубара“ Ваљево – Ваљево, ХК „Крушик“ад Ваљево – 

Ваљево, Народним музејом Ваљево – Ваљево, ЈП „Колубара“ Ваљево – Ваљево, Општинском 

управом општине Уб – Уб, Урбан – Техникс доо – Ваљево, „Топ – Тим“ доо – Ваљево, ДТУТ 

Балканик доо Ваљево – Ваљево, Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ – Ваљево, 

Компанијом Дунав осигурање ад – Београд, Туристичком  организацијом Ваљево – Ваљево, 

„Ваљевска пивара“ ад. – Ваљево, Општинском управом Владимирци – Владимирци, Домом 

здравља Лајковац – Лајковац, Босис доо – Попучке, Ваљево, ЈКП „Топлана – Ваљево“ – 

Ваљево, VA Turist info centar – Ваљево, Erste bank ad Novi Sad – Нови Сад, ПУ „Милица 

Ножица“ – Ваљево, Подгорина Тима доо – Ваљево, „Еуропром“ доо Ваљево – Лукавац, Дивци, 

Општинском управом Осечина – Осечина, Туристичком организацијом „Подгорина“ – 

Осечина, Popular communications doo – Београд, АД Крушик пластика Осечина – Осечина, 

Општом болницом Ваљево – Ваљево, Општинском управом Мионица – Мионица, ЈП „Градска 

чистоћа“ – Лајковац.            



 

IX  Извештај финансијско-рачуноводствених служби Академије 

9.1.  Почетни услови  
 Подаци који се односе на нераспоређену добит и исказани финансијски резултат 

пословања за 2020. годину су следећи: 

Износ нераспоређене добити за Одсек Ужице износио је 11,331,861.36 динара. 

Износ нераспоређене добити за Одсек Ваљево износио је 17.459.207,92 динара. 

 Одсек Ужице је исказао суфицит у финансијском пословању за 2020. годину у укупном 

износу од 2,388,576.47 динара. 

Одсек Ваљево је исказао суфицит у финансијском пословању за 2020. годину у укупном 

износу од +1,935,740.57 динара. 

Академија Западна Србија у свом пословању користи рачуне: 

- Број буџетског подрачуна за плате и материјалне трошкове Академије струковних 

студија Западна Србија је 840-2149660-96 

- Број подрачуна сопствени приходи Академије струковних студија Западна Србија је 

840-2114666-27 

- Број подрачуна боловања  преко 30 дана Академије струковних студија Западна Србија 

је 840-7855760-65. 

9.2.  Стање на рачунима, финансијски подаци Академије  

ОДСЕК ВАЉЕВО  

ПРЕСЕК СТАЊА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 30.09.2021. 

840-963660-39     Буџетска средства                                                                                       1,169,412.32 

840-963666-21     Сопствена средства                                                                                    22,569,607.82 

840-7855760-65    Рачун боловања                                                                                                       97.24 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.10.2020.-30.09.2021. 

ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА                                                                                       74,512,475.53 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                             69,945,539.82  

СУФИЦИТ                                                                                                                    4,566,935.71 

 

Одсек Ужице доставља финансијске податке за период 01.10.2021.-30.09.2021. године: 

СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 30.09.2020. 

840-1147660-66       Буџетска средства 2.377.880,40 

840-1147666-48     Сопствена средства 18.566.440,67 



УКУПНО 

                             

20,944,321.07 

    

    

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД 

01.10.2020-30.09.2021.   

УКУПНИ 

ПРИХОДИ 138.853.154,07   

 УКУПНИ 

РАСХОДИ 131,229,130.21   

СУФИЦИТ 7.624.023,86   

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ АКАДЕМИЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.10.2021.-30.09.2021. ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 30.09.2020. 

840-2149660-96       Буџетска средства 3.547.292,72 

840-2114666-27          Сопствена средства 41.136.048,49 

УКУПНО                              44,683,341.21 

      

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА 

ПЕРИОД 01.10.2020-30.09.2021. 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ 213.365.629,60 

 УКУПНИ РАСХОДИ 201.174.670,03 

СУФИЦИТ 12.190.959,57 

  

9.3. Извештај финансијско-рачуноводствене службе Одсека 

Ваљево 

Финансијско пословање Одсека Ваљево у школској 2020/21. години оцењује се као 

стабилно. Имајући у виду да се последњих година бележи пад броја уписаних студената 

који је настао као резултат  економске кризе и свеукупног сиромаштва у друштву, као и 

смањеног наталитета, одлива младих људи из Колубарског округа, укупно пословање 

Одсека Ваљево се прилагођавало ситуацији, обзиром да се водила одговорна и 

рестриктивна политика у домену трошења односно на расходној страни, уз велике напоре 

да се средства на страни прихода повећају. Значајан допринос буџету Одсека  обезбедила 

су средства од школарина студената мастер струковних студија и студената ДЛС студија. 

 Укупни приходи и примања које је  Одсек Ваљево остварио у школској 2020/21. години 

износили су 74.512.475,53 динара.  

  Укупно дозначена средства из буџета РС износила су 55.269.160,80 динара што 

представља 74,18% укупних прихода и примања. Од тога на зараде се односило             

52,744,081.82  динара. Када су у питању средства за покриће материјалних трошкова од 

стране буџета РС, у шк. 2020/21. години примљено је 2,541,805.49 динара, а Одсеку 

Ваљево су додељена средства за финансирање дела трошкова: платног промета, 

енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, административних услуга, 



компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга 

информисања, стручних услуга, услуга образовања, административног материјала, 

материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за образовање, 

материјала за саобраћај и материјала за одржавање хигијене и угоститељство, а сви остали 

трошкови настали у вези са обављањем редовних активности финансирани су из 

сопствених средстава.  

У школској 2020/21. години у Одсеку Ваљево су успешно реализована два пројекта у 

оквиру јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој 

високог образовања 2020/21“, чија је укупна вредност  била  1.001.553,73 динара. 

 Са друге стране сопствени приходи у школској 2020/21. години учествовали су са 

25.82% укупних прихода и примања, односно укупно је остварено 18.299.556,38 динара и  

забележен је благо повећање у односу на претходну годину. Обзиром да се највећи део 

редовних активности установе не покрива средствима из буџета, сопствена средства 

представљају и даље основни извор финансирања за покриће дела плата запослених, 

материјалних трошкова, текућег и инвестиционог  одржавања. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 
УКУПНО 

2020/21. 

742300 
Приходи индирек. корисника  

републичког  буџета      5,574,795.00          11,558,827.00  17,133,622.00  

744100 
Текући и добров.трансф.од 

физич.и прав.лица          45,000.00           45,000.00  

745000 
Мешовити и неодређени 

приходи 
              578,390.40       578,390.40  

771000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

расхода  
              136,937.98       136,937.98  

772000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

Расхода из претх. године 
                        -    

791000 Приходи из буџета    13,400,777.73          42,812,141.42  56,212,919.15  

 СВЕГА      19,020,572.73          55,086,296.80  74,106,869.53  

822000 
Примања од продаје залиха 

производње 
         65,512.00                66,144.00       131,656.00  

823000 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
       157,230.00              116,720.00       273,950.00  

 СВЕГА          222,742.00              182,864.00       405,606.00  

 ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

УКУПНО  

 19,243,314.73 55,269,160.80 74,512,475.53 

 

Укупни расходи и издаци Одсека Ваљево за школску 2020/21. годину износили су 

69,945,539.82  динара. Расходи и издаци финансирани средствима буџета износили су 

56.086.518,44 динара, односно 80,19% укупних расхода и издатака, док су сопствени расходи 

и издаци износили 13,859,021.38 динара што представља 27,49% укупних расхода и издатака. 

Пратећи динамику прилива средстава у посматраном периоду, направљена је и значајна 

уштеда на расходној страни кроз рестриктивну политику трошења средстава, тако да су се 

расходи и издаци у посматраном периоду смањили у односу на претходну школску годину за 

4.763.690,92 динара. 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 



Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 
УКУПНО 

2020-21. 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
   12,147,796.90        37,402,970.02       49,550,766.92  

412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
     1,996,492.76          6,001,544.85         7,998,037.61  

413000 Накнаде у натури          32,000.00                32,000.00  

414000 Социјална давања запосленима        418,455.64             136,937.97            555,393.61  

415000 Накнаде трошкова за запослене        340,953.76             554,658.23            895,611.99  

416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
       592,965.63              592,965.63  

421000 Стални трошкови      1,152,493.32             696,856.44         1,849,349.76  

422000 
Трошкови служб. путовања у 

земљи и иностранству 
       102,249.83             342,645.13            444,894.96  

423000 Услуге по уговору      1,308,135.07          1,828,452.56         3,136,587.63  

424000 Специјализоване услуге      1,378,591.18             874,193.50         2,252,784.68  

425000 Текуће поправке и одржавање        142,183.41               86,141.36            228,324.77  

426000 Материјал        403,271.43             333,502.95            736,774.38  

444000 Пратећи трошкови задуживања                22.35                       22.35  

481000 Остали расходи                18,200.00              18,200.00  

482000 
Порези,обавезне таксе,казне и 

пенали 
           5,000.00               35,933.55              40,933.55  

СВЕГА     20,020,611.28        48,312,036.56       68,332,647.84  

511000 Зграде и грађевински објекти        299,170.00              60,000.00            359,170.00  

512000 Машине и опрема        626,604.00             247,007.68            873,611.68  

515000 Нематеријална имовина          25,194.00               88,613.20            113,807.20  

523000 Роба за даљу продају        177,555.00               88,748.10            266,303.10  

 СВЕГА        1,128,523.00             484,368.98         1,612,891.98  

 РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ  
    21,149,134.28        48,796,405.54      69,945,539.82  

 

 

Расходи  и издаци 56.086.518,44 13,859,021.38 

 Буџетски расходи X-XII 2020 Сопствени расходи X-XII 2021 

 14,441,899.86 

 

6,707,234.42 

 

 Буџетски  расходи I-IX 2020 Сопствени  расходи I-IX 2021 

 41,644,618.58 

 

7,151,786.96 

 

Приходи и примања 56.212.919,15 18.299.556,38 

 Буџетски приходи X-XII 2020 Сопствени приходи X-XII 2021 

 13,400,777.73 

 

5,842,537.00 

 

 Буџетски приходи I-IX 2020 Сопствени приходи  I-IX 2020 

 42,812,141.42 

 

12,457,019.38 

 
 

Напомена: Будући да се Извештај о раду ради за школску годину (која траје од октобра 2020 

год. до октобра 2021.године), која је различита од извештајне године у оквиру које се праве 



финансијски извештаји и анализе пословања (календарска година), финансијски показатељи 

дати уз овај извештај не могу дати потпуну слику финансијског пословања Школе, већ само 

апсолутне износе који се везују за задати период.  

9.4. Извештај Финансијско-рачуноводствене службе Одсека 

Ужице  

 
 Финансијско пословање Одсека Ужице у школској 2020/21. години оцењује се као 

стабилно.  

 Укупни приходи и примања које је  Одсек Ужице остварио у школској2020/21. години 

износили су 135,124.555,72 динара.  

 Укупно дозначена средства из буџета РС износила су 107.815.464,11 динара што 

представља 84,38 % укупних прихода и примања. Од тога на зараде се односило 105.147.234,11 

динара. Када су у питању средства за покриће материјалних трошкова од стране буџета РС, у 

шк. 2019/20. години примљено је 2.668.230 динара, а Одсеку Ужице су додељена средства за 

финансирање дела трошкова: платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга 

комуникација, административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и 

усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга образовања, 

административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, 

материјала за образовање, материјала за саобраћај и материјала за одржавање хигијене и 

угоститељство, а сви остали трошкови настали у вези са обављањем редовних активности 

финансирани су из сопствених средстава.  

 Са друге стране сопствени приходи у школској 2019/20. години учествовали су са 

20.21% укупних прихода и примања, односно укупно је остварено 27.309.091,61 динара и  

забележен је благи раст у односу на претходну годину. Обзиром да се највећи део редовних 

активности установе не покрива средствима из буџета, сопствена средства представљају и 

даље основни извор финансирања за покриће дела плата запослених, материјалних трошкова, 

текућег и инвестиционог  одржавања. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 УКУПНО 2020-21. 

742300 

Приходи индирек. 

корисника  републичког  

буџета 
     9,002,282.87          17,512,694.77              26,514,977.64  

744100 
Текући и добров.трансф.од 

физич.и прав.лица 
   

741100 
Мешовити и неодређени 

приходи 
1.935.23  1.935.23 

771000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

расхода  
165,750.62                572,428.12                    738,178.74  

772000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

Расхода из претх. године 
                                  -    

791000 Приходи из буџета    25,985,153.11          81,830,311.00              107,815,464.11  

 СВЕГА      35,155,121.83          99,915,433.89             135,070,555.72 

822121 
Примања од продаје залиха 

производње 
                        54,000.00                   54.000,00  

823000 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
               

 СВЕГА    54,000,00  54.000,00 



 ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

УКУПНО  

    35,155,121.83          99,969,433.89             135,124,555.72  

 Укупни расходи и издаци Одсека Ужице за школску 2020/21. годину износили су 

127.778.049,79 динара. Расходи и издаци финансирани средствима буџета износили су 

107.815.464,12 динара, односно 84,38% укупних расхода и издатака, док су сопствени расходи 

и издаци износили 19.962.585,12 динара што представља 15,14% укупних расхода и издатака. 

Пратећи динамику прилива средстава у посматраном периоду, направљена је и значајна 

уштеда на расходној страни кроз рестриктивну политику трошења средстава, тако да су се 

расходи и издаци у посматраном периоду смањили у односу на претходну школску годину. 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ШКОЛСКА 2020/21 ГОДИНА 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 УКУПНО 2020-21. 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
22,734.548.69     67,064.346.89  89,798.895.58 

412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
     3,811.918.10      11,382,268.30  15,194.186.40 

413000 Накнаде у натури          34,000.00    34,000.00 

414000 
Социјална давања 

запосленима 
830,949.81       1,113.278.87 1,944.228.68 

415000 
Накнаде трошкова за 

запослене 
       258,837.56  818,015.72         1,076,853.28 

416000 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
       1,106.810.14    1,106.810.14 

421000 Стални трошкови      1,596.512.03  2,950.781.14  4,547.293.17 

422000 
Трошкови служб. путовања 

у земљи и иностранству 
       203,971.85          297,092.55  501,064.40 

423000 Услуге по уговору 1,097,113.76      2,980.976.67  4,078.090.43 

424000 Специјализоване услуге 1,454,651.35       4,461.634,33  5,916.285.68 

425000 
Текуће поправке и 

одржавање 
113,787.00            87,362.00  201,149.00 

426000 Материјал 750,756.18          434,623.78  1,185.379.96 

444000 
Пратећи трошкови 

задуживања 
218,58              47,95  266,53 

481000 Остали расходи  124,931.89  124,931.89 

482000 
Порези,обавезне таксе,казне 

и пенали 
1,460.000.00  1,460.000.00 

СВЕГА  35,454.075.05 91,715.360.09 127,169.435.14 

511000 
Зграде и грађевински 

објекти 
                                  -    

512000 Машине и опрема        534,000.00  46,384.65 580,384.65 

515000 Нематеријална имовина          28,230.00   28.230.00 

523000 Роба за даљу продају    

 СВЕГА   562,230.00      46,384.65 608,614.65 

 РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ  
 36,016.305.05 91,761.744,74 127,778.049.79 

 

Расходи  и издаци  107.815.464,12 19,962.585.12 

 Буџетски расходи X-XII 2020 Сопствени расходи X-XII 2020 

 25,985,153.11 10,031.151.94          



 Буџетски  расходи I-IX 2021 Сопствени  расходи I-IX 2021 

 81,830,311.01 9,931.433.73         

Приходи и примања 107,815.464.11    27,309,091.61 

 Буџетски приходи X-XII 

2020 
Сопствени приходи X-XII 2020 

    25,985.153.11  9,169.968.72          

 Буџетски приходи I-IX 2021 Сопствени приходи  I-IX 2021 

    81,830,311.00  18,139.122.89 
 

 Напомена: Будући да се Извештај о раду ради за школску годину (која траје од октобра 

2020 год. до октобра 2021.године), која је различита од извештајне године у оквиру које се 

праве финансијски извештаји и анализе пословања (календарска година), финансијски 

показатељи дати уз овај извештај не могу дати потпуну слику финансијског пословања Школе, 

већ само апсолутне износе који се везују за задати период.  
 

9.5. Праћење наплате потраживања од студената 2020/21. година 

Одсека Ужице 

 

ШКОЛАРИНА 

Почетно стање (задужење школарине у школској 2020/2021 год. ) 

Основне студије 
Специјалистичке 

студије 
Мастер студије Укупно  

Информационе 

технологије 
1.202.775,00     1.202.775,00 

Менаџмент и 

предузетништво 
535.800,00 7.200,00   543.000,00 

Машинство 
562.800,00     562.800,00 

Грађ. 

инжењерство 
497.700,00     497.700,00 

Техн. инж.  и 

заш. жив. сред. 
689.675,00     689.675,00 

Туризам 760.775,00     760.775,00 

Рачуноводство и 

ревизија 
226.275,00 8.400,00   234.675,00 

Здр. нега 4.503.450,00     4.503.450,00 

Унутрашња 

архитектура 
249.375,00     249.375,00 

Безб. и здрав.на 

раду - мас 
    2.571.800,00 2.571.800,00 

Пословна 

економија - 

мастер 
      3.015.600,00 3.015.600,00 

УКУПНО 9.228.625,00 15.600,00 5.587.400,00 14.831.625,00 



 

 

Уплате по осталим основама у школској 2020/21 

Уписнина 2.986.500,00 

Пријава испита  2.516.900,00 

Пријемни испит 1.277.500,00 

Одбрана дипломског рада 1.487.100,00 

Издавање дипломе  979.000,00 

Испис  204.800,00 

Уплате по осталим основама 360.700,00 

Укупно 9.812.500,00 

 

9.6. Праћење наплате потраживања од студената 2021/22. година 

Одсека Ваљево  

ШКОЛАРИНА 

Почетно стање Измирена дуговања Неизмирена дуговања 

Проценат 

неизмирених 

дуговања 

Основне 

студије 

Мастер 

студије 

Основне 

студије 

Мастер 

студије 

Основне 

студије 

Мастер 

студије 

Основне 

студије 

Мастер 

студије 

Пословна екномија 5,072,817.00   4,553,547.00   519,270.00   10.24   

Пословна 

информатика 
2,416,004.00   1,860,544.00   555,460.00   22.99   

Међународна 

пословна 

администрација 
15,400.00   15,400.00   0.00   0.00   

Пословна 

економија и 

информатика 
  5,322,370.00   4,818,120.00   504,250.00   9.47 

Специјалистичке 

студије

Мастер 

студије
Укупно 

Специјалисти

чке студије

Мастер 

студије
Укупно

1.137.250,50 65.524,50

7.200,00 482.525,00 0,00 60.475,00

524.850,00 37.950,00

498.200,00 -500,00

627.725,00 61.950,00

680.875,00 79.900,00

8.400,00 234.675,00 0,00 0,00

4.268.150,00 235.300,00

255.238,00 -5.863,00

2.519.230,00 2.519.230,00 52.570,00 52.570,00

2.889.300,00 2.889.300,00 126.300,00

15.600,00 5.408.530,00 14.118.018,50 0,00 178.870,00 713.606,50

498.200,00 -500,00

627.725,00

79.900,00

226.275,00 0,00

235.300,00

-5.863,00

61.950,00

680.875,00

4.268.150,00

255.238,00

475.325,00 60.475,00

524.850,00 37.950,00

Измирена дуговања Неизмирена дуговања

О сновне студије О сновне студије

1.137.250,50 65.524,50

8.693.888,50 534.736,50



УКУПНО 
7,504,221.00 5,322,370.00 6,429,491.00 4,818,120.00 1,074,730.00 504,250.00 

Укупан 

процена

т 

неизмир

ених 

дуговањ

а 

12.31 

 

12,826,591.00 11,247,611.00 1,578,980.00 

  

 

Уплате по осталим основама школској 2020/21 

Уписнина 845,500.00 

Пријава испита  2,165,000.00 

Пријава испита ванредни рок 724,800.00 

Пријемни испит 370,000.00 

Одбрана дипломског рада 204,000.00 

Издавање дипломе  153,000.00 

Испис  172,500.00 

Уплате по осталим основама 175,000.00 

Укупно 4,809,800.00 

  

X  Извештај о активностима везаним за акредитацију студијских 

програма и проверу квалитета 

X.1  Извештај о активностима везаним за проверу квалитета 

 

Активности на контроли квалитета Академијe струковних студија Западна Србија у 

школској 2020/2021. години односиле су се на: 

1. Успостављање система квалитета Академије, израда и усвајање релевантних 

докумената  

2. Израда Извештаја о самовредновању у контексту акредитације Академије 

3. Контрола извођења и квалитета наставе у току целе школске године  

4. Анализа регуларности и начина извођења наставе  

5. Самовредновање кроз анкете о квалитету свих облика наставе и услова рада 

(мишљење студената, наставника и сарадника, као и мишљење послодаваца предузећа и 

установа из окружења у којима се реализује стручна пракса)  

6. Анкетирање послодаваца о квалитету свршених студената 

7. Обрада добијених резултата и доношење предлога корективних мера 

 

У циљу успостављања система квалитета Академије, Савет за квалитет формирао је 

радне групе за израду релевантних докумената, или пратио активности радних група 

формираних решењем председника Академије. Процес успостављања система квалитета 

Академије завршен је усвајањем свих докумената предвиђених Законом о високом 

образовању, Стандардима за акредитацију и самовредновање високошколских институција и 

Актима Академије: 

Формално успостављено тело, Савет за квалитет, са конкретном одговорношћу за 

унутрашње осигурање квалитета у Академији струковних студија Западна Србија, документ 

број 758/05/06 од 16.10.2020. год. 

Пословник о раду Савета за квалитет Академије струковних студија Западна Србија, 

документ број 782/2-1 од 21.10.2020. год. 

План рада Савета за квалитет у 2020/21. години, документ број 1172/6 од 05.11.2020. 

год. 

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење и стално унапређење  квалитета 

Академије струковних студија Западна Србија, документ број 1435/7-1 од 02.12.2020. год. 



Годишњи извештаји о раду Савета за квалитет Академије струковних студија Западна 

Србија, документ број 1434/2-1 од 02.12.2020. год. 

Мисија и Визија, документ број 1494/6-1 од 09.12.2020. год. 

Стратегија обезбеђења квалитета Академије струковних студија Западна Србија, 

документ број 1494/7-1 од 09.12.2020. год. 

Субјекти и мере у обезбеђења квалитета, документ број 1494/9-1 од 09.12.2020. год. 

Акциони план за спровођење стратегије за обезбеђење квалитета Академије струковних 

студија Западна Србија, документ број 1494/8-1 од 09.12.2020. год. 

Политика квалитета, документ број 1509 од 10.12.2020. год. 

Пошто процес акредитације, односно спољашње провере квалитета високошколске 

установе, Академије струковних студија Западна Србија, захтева да високошколска установа 

има развијен систем унутрашње провере квалитета, односно самовредновања, израђен је 

Извештај о самовредновању установе са прилозима који потврђују да је систем контроле 

квалитета успостављен. Извештај о самовредновању Академије струковних студија Западна 

Србија усвојен је 24.02.2021. године и предат Комисији за проверу квалитета у оквиру 

материјала за акредитацију Академије. 

Настава у школској 2020/21. години реализована је у складу са препорукама 

Министарства просвете и Министарства здравља, услед пандемије коронавируса, односно по 

комбинованом моделу онлајн и контакт наставе. У складу са тим, успостављен је систем за 

мониторинг реализације наставе на основу кога наставници једном месечно достављају 

извештај о спроведеним активностима који достављају руководиоцу Одсека. 

Правилник о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење  

квалитета Академије струковних студија Западна Србија, између осталог, дефинише процес 

самовредновања кроз анкете о квалитету свих области осигурања квалитета. Радна група 

израдила је обрасце анкетних листова и извештаја о спроведеним анкетама који обезбеђују 

имплементацију правилника о квалитету који су усвојени на састанку Савета за квалитет 

14.05.2021. године. У складу са наведеним Правилником и усвојеним Акционим планом за 

спровођење стратегије квалитета, Савет за квалитет формирао је 25.05.2021. године Комисије 

за спровођење анкета за школску 2020/21. годину по Одсецима Академије. Процес анкетирања 

за различите групе испитаника спроведе у периоду од 01.06. до 15.09.2021. године. Комисија 

за спровођење анкета је доставила Извештаје о анкетирању студената, наставника и сарадника, 

ненаставног особља, дипломираних студената и послодаваца Савету за квалитет на даљу 

процедуру. 

У складу са Планом рада Савета за квалитет помоћник председника Академије за 

наставу у сарадњи са шефовима Катедри започео је процес формирања Алумни организације 

Академије и селекције кандидата. 

Савет за квалитет је у школској 2020/21. години одржао 10 састанака. 

 

X.2  Извештај о активностима везаним за акредитацију 

Академије и студијских програма  

 

Академија струковних студија Западна Србија је током школске 2020/2021. године 

спровела низ активности везаних за акредитацију Академије и студијских програма у складу 

са Стандардима и упутствима за акредитацију, које је објавило Национално тело за 

акредитацију и проверу квалитета високошколских установа (НАТ).  

Поштујући законски рок у складу са чл.52 Закона о високом образовању у коме је 

прецизирано да је висошколска установа којој је издата дозвола за рад дужна да поднесе захтев 

за акредитацију најкасније годину дана од добијања дозволе за рад, Академија је 14.12.2020. 

године предала НАТ-у Захтев за акредитацију Академије струковних студија Западна Србија.  



Након предаје Захтева, формиран је Радни тим за израду материјала и документације за 

акредитацију високошколске установе, који је завршио рад на документацији у предвиђеном 

року и 25. фебрура 2021. НАТ-у је послата допуна документације за акредитацију Академије.  

Поред припреме документације за акредитацију установе у шк. 2020/2021. години 

реализоване су и активности везане за акредитацију и измене студијских програма и то:  

У Одсеку Ужице 

  

- Добијено Уверење о акредитацији заједничког студијског програма мастер струковних 

студија Информационе технологије и системи, број 612-00-00240/6/2019-03 од 

15.12.2020. године   

- Добијено Уверење о акредитацији заједничког студијског програма основних 

струковних студија Информационе технологије и системи, број 612-00-00242/6/2019-

03 од 15.12.2020. године   

- Добијено Уверење о акредитацији студијског програма мастер струковних студија 

Грађевинско инжењерство, број 612-00-00241/6/2019-03 од 15.12.2020. године   

- Добијено Уверење о акредитацији студијског програма мастер струковних студија 

Пословна економија и менаџмент, број 612-00-00143/11/2018-03 од 03.12.2020. године   

- Добијено Уверење о акредитацији студијског програма основних струковних студија 

Туризам, број 612-00-00239/7/2019-03 од 30.10.2020. године   

- Достављени Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању,  24. фебруара 2021. године, Захтеви за промене студијских програма 

основних и мастер струковних студија који су акредитовани у Академији струковних 

студија Западна Србија, Одсек Ужице и то: 

ОСС Грађевинско инжењерство – општи смер 

ОСС Технолошко инжењерство 

ОСС Информационе технологије и системи 

ОСС Менаџмент и предузетништво 

ОСС Рачуноводство и ревизија 

ОСС Туризам 

ОСС Унутрашња архитектура 

ОСС Здравствена нега 

ОСС Машинство 

МСС Безбедност и здравље на раду 

МСС Информационе технологије и системи 

МСС Пословна економија и менаџмент 

 

 

У Одсеку Ваљево  

- Припремљена је документација за поновну акредитацију студијског програма Пословна 

економија – студије на даљину. Захтев за акредитацију овог студијског програма достављен је 

14. децембра 2020. године Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању. 

- На нивоу Одсека формиран је Радни тим за израду материјала и документације за 

акредитацију студијског програма, који је завршио рад на документацији у предвиђеном року 

и 25. фебрура 2021. године НАТ-у је достављена допуна документације за акредитацију 

студијског програма.   



   - 8. јуна 2021. године Одсек Ваљево је посетила рецензентска комисија НАТ-а, а 14. јуна 

2021. од НАТ-а је добијен позитиван Коначни извештај рецензентске комисије са предлогом 

да се студијски програм акредитује.  

  - 2. јула 2021. године Одсек Ваљево је из канцеларије НАТ-а Одсек Ваљево је обавештен да 

СП Пословна економија – студије на даљину не може да прође акредитацију због различитог 

броја модула на класичним студијама и студијама на даљину, са препоруком да се на СП 

студија на даљину дода један модул и тиме изједначе студијски програми.  

 - Од НАТ-а је 27. јула 2021. године добијен Закључак за допуну недостајуће документације 

по Захтеву за акредитацију СП Пословна економија (4 модула) на који је Одсек Ваљево 

односно Академија упутила Захтев за достављање одговора на примљени Закључак, који још 

увек није добијен.  

- Захтев за измене акредитованог студијског програма Пословна економија са 4 модула о 

смањењу броја студената и укидању модула Агроекономија и рурални развој је послат у 

седиште Академије, 11.12.2020. године како би био прослеђен НАТ-у. У току поступка  

поновне акредитације СП Пословна економија - студије на даљину (приликом поређења са 

студијским програмом класичних студија) у  НАТ-у је уочено да  у пристиглој документацији 

добијеној од Академије нема Захтева за измену овог студијског програма о чему је Одсек 

Ваљево је обавештен из канцеларије НАТ-а. Допуна документације је припремљена и са 

Захтевом за измене студијског програма до краја месеца новембра ће бити достављена НАТ-

у.    

XI.1 Извештај Канцеларије за међународну сарадњу 

У току школске 2020/2021. године, на пољу међународне сарадње спроведене су бројне 

активности. 

У октобру 2020. године, у оквиру обележавања Еразмус дана 2020, организована су 

отворена врата током којих је руководилац Еразмус+ пројекта LANDS, Биљана Ђуричић, 

представила активности и резултате дотадашњег рада на реализацији овог пројекта, a Ивана 

Маринковић, институционални Еразмус+ координатор, извршила промоцију Еразмус+ 

пројеката мобилности. На друштвене мреже постављен је филм о студентима одсека Ужице 

који су учествовали у Еразмус+ пројекту реализованом у сарадњи са РРА Златибор, као и 

изложба фотографија о резултатима пројекта LANDS.  

У октобру 2020. године, на рачун Академије уплаћена је прва транша средстава за 

реализацију Еразмус+ пројекта мобилности студената бр. 2020-1-РС01-КА103-065046, 

одобреног 2020. године. 

У току школске 2020/2021. године, упућени су бројни захтеви за потписивање 

билатералних споразума о сарадњи страним високошколским установама.  Позив су 

прихватиле следеће установе и са њима су потписани споразуми: 

- Alanyа Alaadin Keyкubat University у Алањи, Турскa, 

- Istanbul Sabahattin University, Турска, 

- University of West Attika, Грчка, 

- Transilvania University of Brasov, Румунија 

- Словачки пољопривредни универзитет у Нитри, 

- универзитет Alma Mater Europaea, Словенија. 



У децембру 2020. године, Академији струковних студија Западна Србија додељена је 

Еразмус+ повеља за високо образовање 2021-2027, као нужан предуслов за конкурисање и 

учешће у пројектима Еразмус+ програма. Пријава је оцењена максималним бројем бодова. 

У циљу реализације одобрених пројеката мобилности, у мају 2021. године, расписан је 

конкурс за одлазну мобилност студената, на који се, и поред активности организованих у циљу 

промоције конкурса у оба одсека Академије, није пријавио нико од студената. 

 

Након потписивања међуинституционалног споразума са универзитетом Alma Mater 

Europaea, у Словенији, поново је расписан конкурс за пријаву кандидата за одлазак на 

студијски боравак у зимском семестру 2021/2022. школске године и овај пут су се пријавила 

два кандидата – студенткиње 2. године студијског програма Здравствена нега, Дуња Василић 

и Марина Живковић. Обе студенткиње су испуњавале услове и номиноване су за одлазак на 

мобилност, дефинисан је предлог списка предмета које би пратиле у току трајања мобилности, 

који је усвојен на Већу Катедре за Здравствену негу, Већу Одсека Ужице и Већу Академије. 

Коначна верзија Уговора о учењу потписана је у августу 2021. године, а у септембру су 

потписани Уговора о додели наменских бесповратних средстава између председника 

Академије, др Љубице Диковић, и учесница мобилности. Студенткињама је у септембру 

уплаћена прва рата стипендија. Организована је и културолошка припрема студенткиња за 

одлазак на мобилност, током које их је др Слободанка Станков упознала са географским, 

културолошким, туристичким и гастрономским обележјима Словеније и Марибора. 

Студенткиње су у Словенију отпутовале 01.09.2021. године. 

 

02.09.2021. године расписан је конкурс за одлазну мобилност запослених, на који се 

пријавио 1 кандидат – Ивана Маринковић, наставник страног језика и руководилац 

Канцеларије за међународну сарадњу. Комисија за реализацију мобилности у оквиру програма 

Еразмус+ је на основу увида у документацију пријављеног кандидата оценила да кандидат 

испуњава услове за одлазак на мобилност у циљу усавршавања у установу– Alma Mater 

Europaea, у Марибору, Словенија. 

 

Сви подаци и расположива документација о реализацији мобилности студената и 

запослених унети су на кориснички простор пројекта бр. 2019-1-RS01-KA103-000554, као и на 

платформу Mobility Tool. 

У оквиру додатног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте објављеног у 

септембру 2021. године, формиран је конзорцијум за пројекат „Development of digital internship 

mode for professional higher education“, у чијем су саставу: Академија струковних студија 

Западна Србија (подносилац пријаве), Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, 

Универзитет Русе из Бугарске и Универзитет Западна Актика из Грчке. Припремљен је 

предлог пројекта и упућен Европској комисији на разматрање 29.10.2020. године.  

Пројекат Еразмус плус 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 „Digital internship model for 

higher professional studies“ , укупан грант 50.046,00 евра, грант АССЗС, Одсек Ужице, 

11.736,00 евра, (Модел дигиталне стручне праксе за високе струковне студије) чији 

руководилац је  др Татјана Маринковић је одобрен за финансирање у фебруару 2021. године, 

а у марту је потписан уговор између Академије и Фондације Темпус и до краја школске 

2020/2021. године, реализоване су следеће активности: 

- састанак са представницима Високе техничке школе струковних студија Нови Сад у циљу 

координације припремне фазе у реализацији пројекта и припреме Kick-off састанка, 

02.03.2021. године. Састанку су присуствовале председник Академије, др Љубица 

Диковић и координатор пројекта, др Татјана Маринковић. У складу са закључцима тог 



састанка, припремљени су Партнерски уговори, нацрти докумената неопходних за 

реализацију пројекта, креиран је визуелни идентитет DIMPS пројекта, покренут процес 

израде вебсајта www.dimps-erasmus.com, успостављен је систем за комуникацију и 

праћење реализације пројектних активности путем ClickUp платформе и покренут је 

процес закупа хостинга за Интелектуални исход -  Платформа за дигиталну стручну 

праксу, 

- Kick off састанак пројекта одржан је 15. и 16.04.2021. године у просторијама Академије, у 

комбинацији онлајн и физичког присуства. Састанку су присуствовали партнери из Србије 

(АССЗС и ВТСНС), док су партнери из Бугарске и Грчке присуствовали путем Google 

Meet апликације. У циљу дисеминације, пројекат је представљен локалним медијима: ТВ5 

Ужице, Вести, Zoomue, Гласник. Након састанка, започела је фаза имплементације 

пројекта и израда интелектуалних производа 1, методологије за дигиталну стручну праксу, 

и интелектуалног производа 2, онлајне платформе за стручну праксу, 

- настављене су активности везане за отварања рачуна, анексирање партнерских уговора, 

прилагођавање ClickUP task trucker система. Креирани су вебсајт www.dimps-erasmus.com 

и Фејсбук страница пројекта, 

- у мају 2021. године, уговорена је сарадња и започет процес потписивања уговора о 

сарадњи са Туристичком организацијом Ужице и компанијама: СТУП Вршац, NewMed, 

Београд и Висан, Београд. Подаци о компанијама унети су на платформу и у Internship 

catalogue, 

- у јуну су израђени документи из пакета Интелектуални производи – IO-1-1 Best practice 

on virtual internship in Bulgaria, Greece and Serbia, IO1-2 Learning outcomes in virtual 

internships, IO1-3 Methodology for digital internships,  

- паралелно је DIMPS платформа за дигиталну праксу прилагођавана захтевима 

методологије у оквиру пакета Интелектуални производ 2. У циљу тестирања платформе и 

реализације виртуелне стручне праксе, уговорена је сарадња и започет процес 

потписивања уговора о сарадњи са ТА Travel Point, ТА Zlatar Travel, Tornado Studio 

(Бугарска), Teracom (Бугарска). Подаци о овим компанијама унети су на платформу и у 

документ Internship Catalogue, уз претходно унете податке о компанијима: Туристичка 

организација Ужице, NewMed, Београд и Висан, Београд,  

- израђени су уговори за ангажовано особље по буџетским линијама и у складу са подацима 

у документу Timesheet за прва 4 месеца пројекта, 

- други међународни састанак одржан је 5. и 6. јула у Атини, у просторијама установе 

University of West Attica. У име Академије, састанку је присуствовала др Татјана 

Маринковић. На састанку су анализиранa и усвојена документa из пакета Project 

Management and Implementation, Progress Report, Dissemination Report, Financial Report и 

Quality Report. Чланови експертске групе усвојили су IO1-1, IO1-2 и IO1-3, као и коначну 

верзију IO2-1, платформу за дигиталну праксу. У складу са Планом активности, 

договорена је структура IO3-1, Toolkit/Guide for DIMPS platform. У оквиру пакета 

Интелектуални производ 2, тј. тестирања платформе путем реализације виртуелне стручне 

праксе, уговорене су активности и програм размене између ВТШНС и УР. АССЗС ће 

започети тестирање у оквиру српских компанија, а накнадно ће бити достављен програм 

размене са установом University of West Attica, 

- током августа развијани су и припремани наставни материјали за реализацију виртуелне 

стручне праксе. У сарадњи са компанијама које су ушле у пројекат (РТО Западна Србија 

ТА „Travel Point“, ТА „Zlatar Travel“, „Heliant“), професорке задужене за стручну праксу 

на смеровима Туризам (Слободанка Станков) и Информатика (Мирослава Јордовић 

http://www.dimps-erasmus.com/
http://www.dimps-erasmus.com/


Павловић) су, у сарадњи са наставницима који су били задужени за развој и адаптацију 

DIMPS платформе (Милорад Мурић и Жарко Богићевић), припремиле и поставиле 

материјал. Тиме је све припремљено за реализацију стручне праксе, као део тестирања и 

пилотирања DIMPS пројекта, 

- током септембра започела је реализација виртуелне стручне праксе за студенте студијских 

програма МСС Пословна економија и менаџмент, модул: Менаџмент у туризму. 13 

студената овог студијског програма започело је стручну праксу у компанијама: РТО 

Западна Србија ТА Travel Point, ТА Zlatar Travel. Наставник задужен за стручну праксу 

на овом студијском програму, др Слободанка Станков, координирала је и пратила 

реализацију виртуелне стручне праксе из области туризма. 3 студента студијског програма 

ОСС Информационе технологије реализовало је виртуелну стручну праксу у компанији 

Heliant.  Наставник задужен за стручну праксу на овом студијском програм, др Мирослава 

Јордовић Павловић, координирала је и пратила реализацију виртуелне стручне праксе из 

области информатике, 

- започет је процес потписивања билатералних уговора о размени студената за стручну 

праксу са Универзитетом Русе, Бугарска. Студенти програма МСС Пословна економија и 

менаџмент, модул: Менаџмент у туризму и ОСС Информационе технологије ће бити 

укључени у ову размену. 

У току школске 2020/2021. године, завршена је реализација Еразмус + пројекта 585833-

EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JPLANDS „Следећа дестинација Балкан: развој 

агротуризма“, након што су реализоване следеће активности: 

- у октобру 2020. године, одржана је  обука „Анимације у агротуризму“. Обуку су 

реализовали др Радмила Новаковић Костић, др Радомир Стојановић и др Слободанка 

Марковић у сарадњи са колегама из РРА Златибор,  

- у периоду 08-09.10.2020. године, у Сарајеву је одржан састанак, на ком је договорено да 

се припреми документација за ревизорску кућу, додељени сертификати за едукаторе – 

представнике партнера из БиХ, представљен предлог текста о међуинституционалној 

сарадњи и договорен оквирни распоред курсева у току новембра, 

- у новембрu 2020. године, у просторијама Академије струковних студија Западна Србија – 

Одсек Ужице, реализоване су обуке: Нематеријална културна баштина у функцији 

агротуризма, аутора др Радмиле Новаковић Костић и Савремене технике промоције и 

продаје у руралном туризму, аутора др Радомира Стојановића, др Слободанке Марковић, 

др Сандре Стојадиновић Јовановић и Иване Маринковић,  

- у току новембра одржана су и два радна састанка - у просторијама Академије пословних 

студија Београд – одсек Висока туристичка школа струковних студија и на 

Пољoпоривредном факултету Универзитета у Бања Луци, 

- путем скајпа, 04.12.2020. године одржан је састанак посвећен финансијским питањима 

пројекта и оцени завршног извештаја,  

- састанак у организацији Регионалне развојне агенције Златибор и наше институције 

одржан je 21. и 22.12.2020. године у просторијама Туристичког насеља Дрвенград. На 

састанку су подељени комплетирани, потписани споразуми о међуинституционалној 

сарадњи у домену обуке кадрова у сектору агротуризма и извршен је пресек стања у вези 

са одржаним обукама, 

- извршена је друга исплата хонорара на пројекту 21.12.2020. године у укупном износу од 

12.238,00 евра, за период 01.06.2019-31.08.2020. године, 



- потписан је анекс уговора о партнерству, којим је предвиђено плаћање ревизије у износу 

1.000,00 евра, која није била првобитно предвиђена пројектном пријавом, као учешће наше 

институције у укупним трошковима ревизорске куће ТПА ревизија доо, 

- у току јануара одржана су три радна састанка - у Мостару,  Google meet састанак и састанак 

у Сарајеву. Тема сва три састанка била је организација завршне конференције и 

дефинисани су: агенда, списак учесника које је потребно позвати на завршну 

конференцију, као и позивно писмо за госте, 

- нашој институцији одобрено је пребацивање још 1.850 евра са трошкова путовања на 

трошкове хонорара, 

- у просторијама Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, 11. и 12. фебруара 

2021. године, одржана је завршна конференција пројекта, на којој су представљени 

резултати пројекта, као и могућности даље сарадње, 

- у току фебруара започете су активности на писању финалног извештаја и прикупљању 

преостале документације, 

- извршен је пренос средстава намењених ревизији пројекта, као и трећа исплата хонорара, 

чиме је буџет наше институције испуњен 99,99% (због стварних трошкова опреме није 

било могуће у потпуности остварити одобрени буџет), 

- завршни извештај је успешно предат 14.04.2021. године.  

- на захтев Извршне агенције за образовање, медију и културу (EACEA), додатна 

документација о набављеној опреми достављена је координатору пројекта у мају 2021. 

године, 

- у јулу је добијена предфинална одлука о усвајању завршног извештаја. Пројекат је оцењен 

као врло добар (што је највиша оцена квалитета пројекта), док за финансијски део оцена 

наша институција није имала неприхватљивих трошкова, односно у потпуности је 

потврђен пријављени буџет пројекта, 

- 20.09.2021. године добијен је коначан извештај о релизацији овог пројекта. Укупни 

неприхватљиви трошкови пројекта износе 544,91 евра, док је за нашу институцију 

потврђено да је цео буџет прихватљив.  

У јуну 2021. године, Академији струковних студија Западна Србија одобрен је захтев 

за продужетак трајања пројекта мобилности из 2020. године до 31.03.2023. године и потписан 

је Анекс уговора, а у септембру 2021. године, потписан је Анекс II Уговора о додели наменских 

бесповратних средстава број 2019-1-RS01-KA103-000554, којим се рок за реализацију пројекта 

одобреног 2019. године продужава до 31.03.2022. године. 

Академија је активно учествовала и у догађајима организованим у оквиру CEEPUS 

мреже Настава и истраживање у области хемије животне средине и токсикологије (CIII-SI-

0905: CEEPUS network Teaching and research in environmental chemistry and toxicology), чији је 

члан већ дужи низ година. Координатор мреже, Факултет здравствених наука Универзитета у 

Љубљани, организовао је две интернационалне школе о опасним супстанцама (International 

School Hazardous Substances), путем платформе Zoom: 

- од 16.11. до 18.11.2020. године – наставу су похађали студенти Технолошког инжењерства 

Академије струковних студија Западна Србија - Одсека Ужице: Марина Пушица, Доротеја 

Мијаиловић и Александар Мићић, под координацијом проф. Весне Марјановић, 

- од 03.05. до 17.05.2021. године - наставу је похађала студенткиња Технолошког 

инжењерства Академије струковних студија Западна Србија - Одсека Ужице, Теодора 

Карић, под координацијом проф. Весне Марјановић. 



Мађарски универзитет Széchenyi István University (Kautz Gyula Economics Faculty) је 

прихватио молбу Академије за прикључивање CEEPUS мрежи HU-1408 SZEnetwork in 

Business Studies, и као координатор, поднео пријаву мреже у јануару 2021. године, заједно са 

документацијом о нашој установи. За локалну контакт особу на Академији струковних студија 

Западна Србија именована је др Весна Марјановић, професор струковних студија, а мрежа је 

прихваћена у статусу „umbrella” – резервна мрежа. 

У школској 2020/2021. години, прихваћена је понуда Фондације Темпус за сарадњу са 

Академијом у области инклузије студената и њиховог укључивања у Еразмус програм. 

Контакт особа за пружање подршке студентима са посебним потребама је др Слободанка 

Станков. 

У оквиру реализације иницијативе Еразмус без папира, извршена је регистрација 

Академије струковних студија на Еразмус контролну таблу (енг. Erasmus Dashboard) и 

започета је припрема дигиталних међуинституционалних споразума. 

Академија се укључила и у процес спровођења иницијативе „Европска студентска 

картица“, а за контакт особу именована је Ивана Маринковић. 

На онлајн састанцима Канцеларије за међународну сарадњу сачињен је план 

активности за школску 2020/2021. годину, који је део Акционог плана годишњег програма 

рада Академије и разматране су могућности учешћа у позиву за Еразмус+ пројекте. Када су у 

питању пројекти мобилности, имајући у виду низак ниво знања енглеског језика студената оба 

одсека, као и неповољну епидемиолошку ситуацију за реализацију већ одобрених мобилности, 

договорено је да у новом конкурсном року поднесемо пријаву само за КА131 мобилности 

запослених, и то 3 мобилности у сврху држања наставе и 7 мобилности у сврху стручног 

усавршавања. Пријава је поднета 29.04.2021. године. Анализиран је и усаглашен предлог 

Правила и критеријума за селекцију студената и запослених за мобилност у оквиру Еразмус+ 

програма, који су усвојила већа оба одсека, као и Веће Академије.  

У оквиру Еразмус+ позива за подношење пројектних пријава објављеног у школској 

2020/2021. години, Академија је укључена као партнерска установа у три пројекта:  

1. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, Form ID: KA220-HED-

EA4B005B - пројекат из области статистике, економетрије и машинског учења, чији је 

подносилац Istanbul Sabahattin Zaim University.  

2. KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training, Form ID: 

KA220-VET-BC28A73B - "Enhancing Digital Entrepreneurship Skills to Combat 

Unemployment among Higher Education Graduates". Подносилац пријаве је Висока 

техничка скола струковних студија у Новом Саду. 

3. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, Form ID: KA220-HED-

FD1543EE (Overcome the Barriers Together! Digitalize Cultural Heritage). Подносилац 

пријаве је Istanbul Universitesi - Cerrahpasa (Istanbul University Cerrahpasa). 

У седишту Академије струковних студија Западна Србија, 23.02.2021. године одржан 

је састанак са руководиоцем заштите животне средине града Ужица, Светланом Дракул, 

чланом градског већа за заштиту животне средине, Надом Јовичић и директором депоније 

„Дубоко“, Момиром Миловановићем, на ком су гостима представљени капацитети наше 

установе и размотрене приоритетне области које нам пружају могућност за осмишљавање 

заједничких пројеката. Састанак је водила др Љубица Диковић, председник Академије, а од 

запослених Академије састанку су присуствовали: др Љиљана Трумбуловић, руководилац 

Одсека Ужице, др Александар Миловановић, помоћник руководиоца одсека Ужице, др Татјана 

Маринковић, члан Канцеларије за међународну сарадњу и Ивана Маринковић, руководилац 



Канцеларије за међународну сарадњу. Закључено је да су приоритетне области за будуће 

пројекте: изналажење иновативних решења за управљање отпадом, израда катастра загађивача 

индивидуалних ложишта, едукација/подизање еколошке свести студената и локалног 

становништва о значају заштите животне средине и екотуризам. 

Чланови Канцеларије за међународну сарадњу су током целе школске 2020/2021. 

године пратили вебинаре који могу допринети побољшању међународних активности 

Академије: 

- вебинар на тему Европске политике и стратегије у образовању одраслих на EPALE, 

28.10.2020. године (Марина Јанковић Перић и Татјана Дугошија), 

- онлајн курс под називом Workplace Basic Skills: Policy and Practice, од 21.10. до 8.11.2020. 

године (Биљана Ђуричић), 

- вебинар Специфичности CEEPUS програма и процес пријаве, 15.12.2020. године (Весна 

Марјановић и Марина Јанковић-Перић), 

- онлајн међусекторски кооринативни састанак 10. и 11.03.2021. године (Татјана 

Маринковић, Ивана Маринковић и председник Академије, др Љубица Диковић), 

- онлајн Еразмус+ информативни дани, од 06. до 08.04.2021. године, вебинар у вези са 

припремом КА131 пројеката мобилности у високом образовању у оквиру Еразмус+ 

програма, вебинар о новом Еразмус+ програму и позиву за подношење пријава (сви 

чланови), 

- вебинар CEEPUS размене за студенте и запослене, 07.07.2021. године (Марина Јанковић-

Перић и Ивана Маринковић), 

- вебинар посвећен имплементацији иницијативе Европска студентска картица, 09.07.2021. 

године (Ивана Мариковић и Татјана Дугошија). 

XI.2 Извештај o реализованим пројектима МПНТР 

У оквиру програмске активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој 

високог образовања“, објављеног 12. јуна 2020. године реализовани су следећи пројекти: 

- Назив пројекта: „Portal za digitalno učenje u funkciji razvoja preduzetništva i podsticanja 

zapošljavanja studenata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija Odsek Valjevo u 

epidemiološkim uslovima” (DIGITEDU), Руководилац пројекта: др Косана Вићентијевић, 

Одсек Ваљево, вредност :627.680,00 динара, https://digitedu.vipos.edu.rs/. Девет студената 

укључених у овај пројекат је добило таблете. 

 

- Назив пројекта: „Повезивање на АМРЕС инфраструктуру, АССЗС-Одсек Ваљево”, 

Руководилац пројекта: др Ђорђе Петровић, Одсек Ваљево, вредност :375.250,00 динара 

 

- Назив пројекта: Развој мобилних апликација, Руководилац пројекта:спец. Милорад 

Мурић,  Одсек Ужице, вредност :120.000 ,00 динара 

 

XII Извештај о спроведеним јавним набавкама 

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019; у даљем тексту: 

Закон), прописано је да су наручиоци дужни да евидентирају податке о вредности и врсти 

јавних набавки из чл. 11-21. Закона, и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне 

набавке из члана 27. став 1. Закона. Те податке наручиоци збирно објављују на Порталу јавних 

https://digitedu.vipos.edu.rs/


набавки најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину, према упутству које 

Канцеларија за јавне набавке објављује на својој интернет страници.  

Уважавајући одредбе Закона, али и чињеницу да се школска година разликује од 

календарске године, односно да постоји разлика у временском оквиру посматрања у складу са 

Законом и у складу са захтевима годишњег извештаја, може се констатовати да ће Академија 

струковних студија Западна Србија све податке о набавкама обајвити на Порталу јавних 

набавки у складу са одредбама Закона, док ће се за потребе овог извештаја навести искључиво 

јавне набавке које су спроведене у школској 2020/21 години (према Закону, вредносни лимит 

за поступак јавне набавке је 1.000.000 динара када су у питању добра и услуге, односно 

3.000.000 динара када су у питању радови, уз напомену да наручилац може поступак јавне 

набавке спроводити и за набавке које су испод наведеног лимита). 

У школској 2020/21 години, Академија струковних студија Западна Србија (Одсек Ужице 

и Одсек Ваљево), спровела је укупно пет поступка јавне набавке, укупне процењене 

вредности 15.131.666,67 динара без ПДВ  и то: 

 Одсек Ваљево – три поступка јавне набавке, од којих један у новембру 2020. године 

(набавка рачунарске опреме) и два у јуну 2021. године (набавка лож уља за потребе 

грејања и санација кровног покривача), 

 Одсек Ужице – један поступак јавне набавке, у децембру 2020. године (набавка 

рачунара), као и 

 Одсек Ужице и Одсек Ваљево - један поступак јавне набавке, у марту 2021. године 

(набавка електричне енергије). 

У наредној табели, приказани су поступци јавних набавки, које је спровела Академија 

струковних студија Западна Србија (Одсек Ужице и Одсек Ваљево). 

 

Табела број 1: Спроведени поступци јавних набавки у школској 2020/21 години 

Редни 

број 

Одсек Врста 

поступка 

Датум 

покретања 
поступка 

Процењена 

вредност без 
ПДВ 

Предмет ЈН Датум 

закључења 
уговора 

Уговорена 

вредност без 
ПДВ 

Назив понуђача са 

којим је закључен 
уговор 

1.  Ваљево Отворени 

поступак 

18.11.2020. 740.000 набавка 

рачунарске 
опреме 

14.12.2020. 712.176,40 Електроник 

партнер доо 
Београд 

2.  Ужице Отворени 

поступак 

03.12.2020. 600.000 набавка 

рачунара 

29.12.2020. 454.750 Успон доо Чачак 

3.  Ужице и 
Ваљево 

Отворени 
поступак 

24.03.2021. 1.500.000 набавка 
електричне 

енергије 

20.04.2021. 500.660 ЈП ЕПС  

4.  Ваљево Отворени 

поступак 

21.06.2021. 2.000.000 лож уље за 

потребе 
грејања  

27.07.2021. 1.803.200 Кнез петрол доо 

Земун 



5.  Ваљево Отворени 

поступак 

23.06.2021. 10.291.666,67 санација 

кровног 

покривача 

06.08.2021. 9.899.500 Полет доо Ужице1 

6.  Ваљево Отворени 

поступак 

30.09.2021. 10.291.666,67 санација 

кровног 

покривача – 

поновљени 
поступак2 

   

 

XIII  Извештај о активностима везаним за безбедност и здравље 

на раду 

Од 1.10.2020. године, Одлуком број 616/05/06 од 5.10.2020. године,  Председника 

Академије струковних студија Западна Србија (у даљем тексту Академија Западна Србија), др 

Љубице Диковић, проф.струк.студ., именовано је лице за обављање послова из области 

Безбедности и здравља на раду – др Наташа Ћировић, проф.струк.студ. 

У школској години 2020./2021. години, спроведене су следеће активности из области 

Безбедности и здравља на раду, у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево: 

- Покренута је иницијатива за израду Акта о процени ризика у Академији Западна 

Србија: 

На основу Правилника о организацији и систематизацији послова у Академији Западна 

Србија, усвојеног 10.12.2020.год., покренута је иницијатива за израду Акта о процени ризика. 

Прва фаза у овом поступку је израда Плана о спровођењу поступка процене ризика. Лице за 

Безбедност и здавље на раду на нивоу Академије Западна Србија је предложени План 

спровођења дало на увид Председнику Академије Западна Србија, др Љубици Диковић, 

проф.струк.студ., која је исти одобрила (примерак је потписан и заведен, налази се у архиви за 

послове Безбедности и здравља на раду у Одсеку Ужице, односно у седишту Академије 

Западна Србија).  

Према утврђеним роковима у Плану о спровођењу поступка процене ризика, урађен је Акт 

о процени ризика у Академији Западна Србија (примерак је потписан и заведен, налази се у 

архиви за послове безбедности и здравља на раду у Одсеку Ужице, односно у седишту 

Академије Западна Србија).  

- Усклађивање свих аката из области Безбедности и здравља на раду са актима Академије 

Западна Србија: 

o донет је Правилник о Безбедности и здрављу на раду, број 639/6-1, од 

7.10.2020.године  

o донет је Правилник о заштити од пожара, број 639/7-1 од 7.10.2020.године и 

                                                           
1 Напомена: Уговор са наведеним понуђачем је једнострано раскинут због одбијања понуђача да отпочне са 

извођењем радова, након чега је поново покренут поновљени поступак јавне набавке  

2 Уговор са изабраним понуђачем је закључен у школској 2021/22 години 



o донет је Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме 

који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима 

оспособљавања запослених за пружање прве помоћи, број 772/05/06 од 

21.10.2020. године  

o усвојен је Програм оспособљавања запослених из области Безбедности и 

здравља на раду, број 877/05/06 од 26.10.2020.године.  

- Комплетирање документације из области Безбедности и здравља на раду у Академији 

Западна Србија: 

Лице за Безбедност и здравље на раду покренуло је иницијативу за комплетирање 

документације из области Безбедности и здравља на раду у Одсецима Академије Западна 

Србија: 

-извршена је допуна евиденције (Обрасци 1. – 14.) о извршеним активностима из области 

Безбедности и здравља на раду, за претходни период, у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево., 

-спроведено је оспособљавање свих запослених у Академији Западна Србија, као и 

пружање информација: 

а) о обавезним мерама за спречавање ширења заразног вируса, (реализација извршена 

19.10.2020. године),  

б) спроведена је обука, тест о заштити од пожара (19.10.2020.године), 

в) обавештење свих запослених о забрани вршења злостављања и сексуалног 

узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања и о начину 

остваривања заштите, 

г) именована су лица за примену и контролу мера из области Безбедности и здравља на 

раду, по свакој смени рада, у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево; направљен је план и евиденција 

чишћења и дезинфекције простора Академије Западна Србија, 

д) о забрани и контроли примене мера о пушењу у просторијама Одсека Ужице и Одсека 

Ваљево; именовано је лице за контролу примене забране пушења, као и лица за спровођење 

контроле забране пушења у сменама, 

ђ) о именовању лица овлашћених за пријем информација и вођење поступка у вези са 

унутрашњим узбуњивањем број 743/05/06 од 19.10.2020.године, 

е) именовано је лице одговорно лице за примену мера личне заштите и за праћење 

спровођења мера личне заштите којима се спречава и сузбија ширење заразне болести COVID-

19 изазване вирусом SARS – CoV - 2 („корона редар“) у Академији Западна Србија, у Одсеку 

Ужице и Одсеку Ваљево. 

Комплетирана је евиденција о извршеним испитивањива услова радне околине у летњем и 

зимском периоду и испитивање и провере опреме за рад у Одсеку Ужице.  



Одобрена су средства за периодични преглед електричних инсталација у Одсеку Ужице. 

Прихваћена је понуда Ремонт центра из Ужица, у износу од 24 000 динара. Реализација 

активности је извршена 3.12.2020. године (Стручни налаз о извршеном испитивању се налази 

у архиви Одсека Ужице). 

Лице за безбедност и здравље на раду дало је препоруку Руководиоцу Одсека Ваљево, др 

Млађану Вићентићу, проф.срук.студ., да се у наредном периоду изврши преглед испитивања 

услова радне околине за свако радно место у Одсеку Ваљево где запослени борави дуже од 

два сата, и то у летњем и зимском периоду при одговарајућим вредностима температура, као 

и испитивање и проверу опреме за рад од стране акредитоване лабораторије из тих области у 

складу са Правилником о прегледу и провери опреме за рад и испитивању услова радне 

околине, „Сл. гласник РС“, број 94/2006, 108/2006 – испр. 114/2014 и 102/2015). 

Контрола исправности опреме за заштиту од пожара у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево:  

Редовне контроле исправности опреме за заштиту од пожара у Одсеку Ужице спроводи 

Ватрогасна станица Ужице. 

Редовне контроле исправности опреме за заштиту од пожара у Одсеку Ваљево спроводи 

СЗР Центар за превентивно технички и противпожарни инжењеринг ПЛАМЕН, Косте 

Абрашевића 7/a, Ваљево. 

У Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево извршени су следећи прегледи: 

- периодични преглед рада светиљки противпаничне расвете (динамика прегледа је сваких 

6 месеци), 

- контрола исправности хидратантске мреже за гашење пожара и 

 - контрола исправности мобилних уређаја за гашење пожара. 

- Реализација наставе у Одсецима 

Због погоршане епидемиолошке ситуације и већег броја оболелих наставника у Одсеку 

Ваљево, Академије Западна Србија, дана 11.11.2020. године, Ветеринарски центар Ваљево, на 

захтев Руководиоца Одсека Ваљево, др Млађен Вићентић, проф.струк.студ., извршио је 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију свих просторија Одсека Ваљево, у циљу даљег 

спречавања ширења вируса Covida 19.  

Такође, на препоруку Руководиоца Одсека Ваљево, др Млађен Вићентић, проф.струк.студ. 

и одговорног лица за послове Безбедности и здравља на раду у Академији Западна Србија, 

Председник Академије др Љубица Диковић, проф.струк.студ., донео је Одлуку број 1331/06 

од 13.11.2020.године, да се у периоду од 17.11. до 27.11.2020. године, настава изводи on line. 

У складу са Одлуком о реализацији предиспитних обавеза студената у Одсеку Ужице у 

периоду од 21.12.2020. до 30.12.2020. год. и у периоду од 11. 01.2021. до 15.01.2021.год., 

спроведене су неопходне мере заштите, препоручене од стране Министарства просвете за 

реализацију наставе у високошколским установама, у циљу спречавања ширења инфекције и 



смањења епидемиолошких ризика за студенте и запослене: на свакој учионици и амфитеaтру 

стављено је обавештење о дозвољеном броју присутних студената, препорука за обавезно 

ношење маске свих присутних у просторији, придржавање обавезне физичке дистанце и 

проветравања и чишћења радних површина након сваког одржаног часа.  

- Обука запослених 

У току месеца фебруара и марта, с обзиром да епидемиолошка ситуација није дозвољавала 

реализацију обуке из области Безбедности и здравља на раду на класичан начин, спроведена 

је on line обука, где су сви запослени, у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево, добили презентацију 

у којој су могли да се упознају са свим неопходним знањем из области Безбедности и здравља 

на раду. Такође, сви запослени су урадили и успешно положили тест из области Безбедности 

и здравља на раду.  

- Реализација испитних рокова у Одсецима 

Током ове школске године, реализовани су испитни рокови, предвиђени усвојеним 

академским календаром, у Одсецима Академије Западна Србија. Предузете су све мере 

заштите за спречавање ширења заразног вируса као што су: мерење температуре студената и 

наставника при улазу у Одсеке, обавезна дезинфекција руку, чишћење површина столова и 

проветравања просторија у ком се одигравају испити, обавезна пауза од 30 минута између 

испита како би се очистила просторија, и обавештења која су окачена на свакој учионици, 

амфитеатру о обавезним мерама заштите (ношење маски, обавезна дистанца од најмање 1,5 

метара и информација о дозвољеном броју присутних студената на испиту у односу на 

предвиђен број места у просторији.  

- Замена опреме у Одсеку Ваљево 

У Одсеку Ваљево, на захтев лица за Безбедност и здравље на раду, дат је предлог за замену 

дрвених електро ормана, у којима се налазе осигурачи са топљивим уметком, са металним 

електро орманима са аутоматским осигурачима, укупно 5 комада. Такође, Руководиоцу 

Одсека Ваљево дата је препорука да се у наредном периоду изврши периодични преглед и 

провера привремених електричних инсталација ниског напона са уређајима, опремом и 

прибором, од стране овлашћеног лица, у складу са усвојеним методологијама, а према 

Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. гласник 

бр. 53/88 и 54/88 и Службени лист СРЈ, бр. 28/95) и Правилнику о поступку прегледа и 

испитивања услова радне околине (С. гласник бр. 94/2006, 108/2006 – испр., 114/2014 и 

102/2015, члан 8.). 

У Одсеку Ужице дата је иницијатива од стране Лица за безбедност и здравље на раду у 

Академији Западна Србија, да се набаве и окаче на зид, на улазу у простор Одсека Ужица и на 

сваком спрату, средства за дезинфекцију руку. Исти већ постоје у Одсеку Ваљево. 

- Обележавање Светског дана Безбедности и здравља на раду 



28.4.2021. годнне у циљу подизања свести  о значају Безбедности и здравља на раду свих 

запослених, као и о важности права на безбедне услове рада, правима, обавезама послодавца 

и запослених, обележен је Светски дан Безбедности и здравља на раду. Професори струковних 

студија на катедри за Инжењерство заштите животне средине и безбедности и здравља на раду, 

у Академији Западна Србија, Одсек Ужице, организовали су неколико акција испитивања 

услова радне околине, заједно са својим студентима. Испитивање услова радне околине, 

спроведено је мерењем микроклиме, физичких и хемијских параметара на радном месту. Део 

мерења односио се на лабораторијска испитивања квалитета воде и на испитивања квалитета 

ваздуха у простору испред Одсека Ужице и на школском игралишту. Све активности 

пропраћене су локалном телевизијом ТВ 5. 

- Посета Одсеку Ваљево 

29.06.2021.године Лице за безбедност и здравље на раду Академије Западна Србија, др 

Наташа Ћировић, проф.струк.студ., посетила је Одсек Ваљево у циљу редовне контроле 

просторија Одсека Ваљево, допуне документације и давања предлога Руководиоцу Одсека за 

даље побољшање и спровођење мера из области Безбедности и здравља на раду 

- Доношење Упутства за начин поступања према лицима зараженим вирусом 

Током септембра, пред почетак наредне школске године за бруцоше, донешено је Упутство 

за примену мера за спречавање ширења заразног вируса, односно начин поступања према 

запосленим лицима, лицима који бораве у просторијама Академије Западна Србија и 

студентима, који имају симптоме заражености вирусом. 

- Санација кровног покривача у Одсеку Ваљево 

У току месеца септембра и октобра спроведена је набавка документације за санацију 

кровног покривача објекта високог образовања, постојећег на катастарској парцели број 

7443/1 КО Ваљево, у Улици Вука Караџића број 3а у Ваљеву, по издатом решењу ROP-VAL-

15492-ISAW-1/2021 заводни број 351-750/2021-07 од 10.6.2021 године и решењу о исправци 

техничке грешке ROP-VAL-15492-GR-2/2021заводни број 351-750/2021-07 од 27.8.2021 

године. Санација кровног покривача се изводи у оквиру пројекта «Санација кровног покривача 

на мансардном крову» по Уговору о јавној набавци извођења радова бр. 1665-2/06 од 

19.10.2021. године. Планирани почетак радова је 1.11.2021. године. 

Документација коју је доставио извођач радова за предметно градилиште, као и копија 

Уговора о делу, о ангажовању мр Андрије Тошића као вршиоца послова, описаним у уговору, 

а која се односе на предметно градилиште, налази се у архиви за Безбедност и здравље на раду 

у Одсеку Ужице, односно у седишту Академије Западна Србија. Након прегледане 

документације, сугерисано је Лицу за Безбедност и здравље на раду, које је ангажовао извођач 

радова, да у наредном периоду достави валидно лекарско уверење радника о оспособљености 



за рад на висини, с обзиром да су у питању радна места, односно послови са повећаним 

ризиком. Достављени лекарски прегледи били су валидни до 30.10.2021. године. 

XIV  Извештаји Студентских служби Академије 

Из делокруга рада Студентских служби оба Одсека, издвајамо најрелевантније податке: 

14.1. Извештај Студентске службе Одсека Ужице у школској 2021/22. години 

14.1.1. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским 

програмима и годинама студија  

 

У Табели су приказани подаци за први пут уписане студенте и студенте са обновљеном 

годином: 

Р.б. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
I 

година 

II 

година 

III 

година 
СВЕГА 

1 Машинство 41 8 15 64 

2 

Инжењерство заштите 

животне средине / 

Технолошко инжењерство 

11 12 25 48 

3 Грађевинско инжењерство 15 14 24 53 

4 
Информатика / 

Информационе технологије 
41 26 51 118 

5 Туризам 33 16 35 84 

6 
Менаџмент / Менаџмент и 

предузетништво 
28 19 22 69 

7 Здравствена нега 60 26 25 111 

8 Рачуноводство и ревизија 28 20 29 77 

9 Унутрашња архитектура 26 13 23 62 

СВЕГА 283 154 249 686 

 

ИЗВЕШТАЈ O БРОЈУ УПИСАНИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 

2021/22.ГОДИНУ - АССЗС ОДСЕК УЖИЦЕ 

У школску 2021/22.годину на прву годину студија у сва три уписна рока уписано је укупно 

272 студента, 214 буџетских студената и 58 самофинансирајућих студената. Број уписаних 

студената по студијским програмима дат је у табели 1. 

 

Табела 1. Број уписаних студената у за школску 2021/22.годину 



Бр. 

СТУДИЈСКИ 

ПРОГРАМ 

I година - ЈУНСКИ 

рок 

I година - 

СЕПТЕМБАРСКИ 

рок 

I година - 

ОКТОБАРСКИ рок 

СЕМЕСТАР 
Уписани 

Б 

Уписани 

СМФ 

Уписани 

Б 

Уписани 

СМФ 

Уписани 

Б 

Уписани 

СМФ 

1 Машинство 30 2 4 0 4 0 

2 
Технолошко 

инжењерство 
3 0 8 0 0 0 

3 

Грађевинско 

инжењерство - општи 

смер 

7 0 3 1 4 0 

4 

Информационе 

технологије и 

системи 

28 1 4 0 5 0 

5 Туризам 19 0 5 0 2 2 

6 
Менаџмент и 

предузетништво 
20 1 5 0 1 0 

7 Здравствена нега 12 48 0 0 0 0 

8 
Рачуноводство и 

ревизија 
26 0 1 0 0 0 

9 
Унутрашња 

архитектура 
18 1 2 2 3 0 

СВЕГА 163 53 32 3 19 2 

 

Укупно уписаних 

студената 

Уписани студенти на буџет, јунски и 

септембарски уписни рок: 
163 + 33 + 18 = 214 

Уписани студенти на самофинансирање, 

јунски и септембарски уписни рок: 
53 + 3 +2 = 58 

∑ 272 

 

У табели 2. дат је преглед школа које су завршили  уписани студенти. Највећи број уписаних 

студената је завршило средњу школу у Ужицу  (169 студената). Већи број студената је завршио 

средњу школу у Бајиној Башти – 19; Чајетини – 17;  Вишеграду  - 13 и Пожеги 10. 

 

Табела 2. Бројчани преглед уписаних студената у прву годину студија у односу на завршену 

средњу школу. 

Упис у прву годину ОСС 2021.  Година 

Седиште Назив завршене средње школе 2021 

Ариље Техничка школа 1 

  Средња школа "Свети Ахилије" 3 

Ариље УКУПНО   4 

     

Бајина Башта Техничка школа 10 

  Гимназија 9 

Бајина Башта УКУПНО   19 

     

Београд Железничка техничка школа 2 

  Медицинска школа 1 

Београд УКУПНО   3 

     

Братунац Средњошколски центар 1 

  ЈУСШЦ "Братунац" 1 

Братунац УКУПНО   2 

     



Вишеград ЈУСШЦ "Иво Андрић" 13 

Вишеград УКУПНО   13 

     

Гуча Средња школа "Драгачево" 2 

Гуча УКУПНО   2 

     

Ивањица Техничка школа 1 

Ивањица УКУПНО   1 

     

Јагодина Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла" 1 

Јагодина УКУПНО   1 

     

Косјерић Техничка школа 2 

Косјерић УКУПНО   2 

     

Крагујевац Прва техничка школа 1 

Крагујевац УКУПНО   1 

     

Краљево Шумарска школа 1 

Краљево УКУПНО   1 

     

Крушевац Медицинска школа 1 

Крушевац УКУПНО   1 

     

Нова Варош Средња школа 2 

Нова Варош УКУПНО   2 

     

Нови Сад средња медицинска школа "Хипократ" 1 

Нови Сад УКУПНО   1 

     

Пожега Техничка школа 6 

  Пољопривредна школа "Љубо Мићић" 4 

Пожега УКУПНО   10 

     

Прибој Машинско електротехничка школа 5 

Прибој УКУПНО   5 

     

Пријепоље Техничка школа 2 

  Гимназија 3 

  Економско-трговинска школа 1 

Пријепоље УКУПНО   6 

     

Рогатица ЈУСШЦ "27. јануар" 1 

Рогатица УКУПНО   1 

     

Свилајнац Пољопривредно-ветеринарска школа 1 

Свилајнац УКУПНО   1 

     

Сјеница Гимназија 1 

Сјеница УКУПНО   1 

     

Ужице Техничка школа 56 

  Техничка школа "Радоје Љубичић" 21 

  Гимназија 13 

  Економска школа 27 

  Медицинска школа 46 

  Средња медицинска школа 3 

  Уметничка школа 3 



Ужице УКУПНО   169 

     

Чајетина Угоститељско-туристичка школа 17 

Чајетина УКУПНО   17 

     

Чачак Техничка школа 3 

  Медицинска школа 1 

  Машинско-саобраћајна школа 1 

Чачак УКУПНО   5 

     

Шабац Техничка школа 1 

Шабац УКУПНО   1 

     

Тиват ЈУ мјешовита школа "Младост" 1 

Тиват УКУПНО   1 

     

Улцињ Ј. У. Средња мјешовита школа "Братсво-јединство" 1 

Улцињ УКУПНО   1 

 

Укупан број уписаних студената у више године основних струковних студија је 403. студент. 

Другу годину студија је уписао 154 студент, а трећу годину студија 249 студената.  

Укупан број уписаних студената у школској 2021/22.години  на основне струковне студије је 

686.  

У табели 3. је дат преглед уписаних студената по годинама студија и студијским програмима. 

 

Табела 3. Број уписаних студената  на основним струковним студијама у школској 2021/22. 

години 

Р.б. 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ I година II година III година 

СВЕГА 

по СП - 

непарни 

семестар 

СЕМЕСТАР I III V 

1 Машинство 41 8 15 64 

2 Технолошко инжењерство 11 12 25 48 

3 
Грађевинско инжењерство - општи 

смер 
15 14 24 53 

4 Информационе технологије 41 26 51 118 

5 Туризам 33 16 35 84 

6 Менаџмент и предузетништво 28 19 22 69 

7 Здравствена нега 60 26 25 111 

8 Рачуноводство и ревизија 28 20 29 77 

9 Унутрашња архитектура 26 13 23 62 

СВЕГА 283 154 249 686 

 

На мастер струковне студије је уписан 150 студент.  

Од тога 91 студента  на прву годину мастер студија.  

Табеларни приказ уписаних студената по мастер студијским програмима дат  је у табели 4. 

 

Табела 4.  Број уписаних студената  на мастер струковним студијама у школској 2021/22. 

години 



Р.б. 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ I година II година СВЕГА по 

СП - непарни 

семестар 

СЕМЕСТАР I III 

1 Безбедност и здравље на раду 15 22 37 

2 Пословна економија и менаџмент 37 31 68 

3 Информационе технологије и системи 25 0 25 

4 Грађевинско инжењерство  14 6 20 

СВЕГА 91 59 150 

 

14.1.2. МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским 

програмима и годинама студија  

У Табели су приказани подаци за први пут уписане студенте и студенте са обновљеном 

годином: 

Р.б. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
I 

година 

II 

година 
СВЕГА 

1 
Безбедност и здравље на 

раду 
15 22 37 

2 
Пословна економија и 

менаџмент 
37 31 68 

3 Грађевинско инжењерство 14 6 20 

4 
Информационе технологије 

и системи 
25 0 25 

СВЕГА:  91 59 150 

 

14.1.3. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским 

програмима и годинама студија по уписним роковима 

Назив студијског 

програма Основне 

струковне студије 

Број одобрених места за 

упис 

Јунски уписни рок број 

уписаних студената 

Септембарски уписни рок 

број слободних места 

буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Машинство 30 14 44 30 2 32 0 12 12 

Технолошко 

инжењерство 
24 42 66 3 0 3 21 42 63 

Грађевинско 

инжењерство - 

општи смер 

20 40 60 7 0 7 13 40 53 



Информационе 

технологије 
54 34 88 28 1 29 26 33 59 

Туризам 43 12 55 19 0 19 24 12 36 

Менаџмент и 

предузетништво 
30 3 33 20 1 21 10 2 12 

Здравствена нега 12 48 60 12 48 60 0 0 0 

Рачуноводство и 

ревизија 
27 23 50 26 0 26 1 23 24 

Унутрашња 

архитектура 
20 20 40 18 1 19 2 19 21 

СВЕГА 260 236 496 163 53 216 97 183 280 

          
 

Назив студијског 

програма Основне 

струковне студије 

Септембарски уписни рок 

број слободних места 

Септембарски уписни рок 

број уписаних студената 

Октобарски уписни рок број 

слободних места 

буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Машинство 4 9 13 4 0 4 0 9 9 

Технолошко 

инжењерство 
21 42 63 8 0 8 13 42 55 

Грађевинско 

инжењерство - 

општи смер 

13 40 53 3 1 4 10 39 49 

Информационе 

технологије 
22 36 58 4 0 4 18 36 54 

Туризам 21 15 36 5 0 5 16 15 31 

Менаџмент и 

предузетништво 
10 2 12 5 0 5 5 2 7 

Здравствена нега 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рачуноводство и 

ревизија 
4 20 24 1 0 1 3 20 23 



Унутрашња 

архитектура 
2 19 21 2 2 4 0 17 17 

СВЕГА 
97 183 280 32 3 35 65 180 245 

          

Назив студијског 

програма Основне 

струковне студије 

Октобарски уписни рок 

број слободних места 

Октобарски уписни рок број 

уписаних студената 

Преостали број места - 

Неуписани 

буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Машинство 4 4 8 4 0 4 0 4 4 

Технолошко 

инжењерство 
13 42 55 0 0 0 13 42 55 

Грађевинско 

инжењерство - 

општи смер 

7 42 49 4 0 4 3 42 45 

Информационе 

технологије 
14 41 55 5 0 5 9 41 50 

Туризам 16 15 31 2 2 4 14 13 27 

Менаџмент и 

предузетништво 
5 2 7 1 0 1 4 2 6 

Здравствена нега 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рачуноводство и 

ревизија 
3 20 23 0 0 0 3 20 23 

Унутрашња 

архитектура 
3 14 17 3 0 3 0 14 14 

СВЕГА 65 180 245 19 2 21 46 178 224 

 

 

 

 



14.1.4. Процентуална анализа уписаних и неуписаних студената по студијским програмима и 

укупно 

 

Назив 

студијског 

програма 

Основне 

струковне 

студије 

Број одобрених 

места за упис 

Уписани студенти 

у сва три уписна 

рока 

Уписани студенти у % 

буџет самофин Укупно Буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Машинство 38 6 44 38 2 40 100.00% 33.33% 90.91% 

Технолошко 

инжењерство 
24 42 66 11 0 11 45.83% 0.00% 16.67% 

Грађевинско 

инжењерство - 

општи смер 

17 43 60 14 1 15 82.35% 2.33% 25.00% 

Информационе 

технологије 
46 42 88 37 1 38 80.43% 2.38% 43.18% 

Туризам 40 15 55 26 2 28 65.00% 13.33% 50.91% 

Менаџмент и 

предузетништво 
30 3 33 26 1 27 86.67% 33.33% 81.82% 

Здравствена 

нега 
12 48 60 12 48 60 100.00% 100.00% 100.00% 

Рачуноводство 

и ревизија 
30 20 50 27 0 27 90.00% 0.00% 54.00% 

Унутрашња 

архитектура 
23 17 40 23 3 26 100.00% 17.65% 65.00% 

СВЕГА 260 236 496 214 58 272 82.31% 24.58% 54.84% 

 

Назив 

студијског 

програма 

Основне 

струковне 

студије 

Број одобрених 

места за упис 

Неуписани 

студенти у сва три 

уписна рока 

Неуписани студенти у % 

буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Машинство 38 6 44 0 4 4 0.00% 66.67% 9.09% 

Технолошко 

инжењерство 
24 42 66 13 42 55 54.17% 100.00% 83.33% 



Грађевинско 

инжењерство - 

општи смер 

17 43 60 3 42 45 17.65% 97.67% 75.00% 

Информационе 

технологије 
46 42 88 9 41 50 19.57% 97.62% 56.82% 

Туризам 40 15 55 14 13 27 35.00% 86.67% 49.09% 

Менаџмент и 

предузетништво 
30 3 33 4 2 6 13.33% 66.67% 18.18% 

Здравствена 

нега 
12 48 60 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

Рачуноводство 

и ревизија 
30 20 50 3 20 23 10.00% 100.00% 46.00% 

Унутрашња 

архитектура 
23 17 40 0 14 14 0.00% 82.35% 35.00% 

СВЕГА 260 236 496 46 178 224 17.69% 75.42% 45.16% 

 

14.1.5. МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским 

програмима и годинама студија по уписним роковима 

 

Назив 

студијског 

програма                       

Maстер 

струковне 

студије 

Број одобрених места за 

упис 

Јунски уписни рок број 

уписаних студената 

Септембарски уписни рок број 

слободних места 

самофин Укупно самофин Укупно самофин Укупно 

Безбедност и 

здравље на раду 
32 32 1 1 31 31 

Пословна 

економија и 

менаџмент 

50 50 6 6 44 44 

Грађевинско 

инжењерство 
16 16 6 6 10 10 

Информационе 

технологије и 

системи 

32 32 6 6 26 26 

СВЕГА 130 130 19 19 111 111 

 

 

 

           



Назив 

студијског 

програма                       

Maстер 

струковне 

студије 

Септембарски уписни 

рок број слободних места 

Септембарски уписни 

рок број уписаних 

студената 

Октобарски уписни рок број 

слободних места 

самофин Укупно самофин Укупно самофин Укупно 

Безбедност и 

здравље на раду 
31 31 4 4 27 27 

Пословна 

економија и 

менаџмент 

44 44 10 10 34 34 

Грађевинско 

инжењерство 
10 10 2 2 8 8 

Информационе 

технологије и 

системи 

26 26 5 5 21 21 

СВЕГА 111 111 21 21 90 90 

 

           
           

Назив 

студијског 

програма                       

Maстер 

струковне 

студије 

Октобарски уписни рок 

број слободних места 

Октобарски уписни рок 

број уписаних 

студената 

Преостали број места - 

Неуписани 

самофин Укупно самофин Укупно самофин Укупно 

Безбедност и 

здравље на раду 
27 27 11 11 16 16 

Пословна 

економија и 

менаџмент 

34 34 18 18 16 16 

Грађевинско 

инжењерство 
8 8 6 6 2 2 

Информационе 

технологије и 

системи 

21 21 15 15 6 6 

СВЕГА 90 90 50 50 40 40 

           
 

14.1. 6. Извештај Студентске службе Одсека Ваљево  у школској 2021/22. години 

14.1.7. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским програмима и 

годинама студија  

У Табели су приказани подаци за први пут уписане студенте и студенте са обновљеном 

годином: 



 

Р.б. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
I 

година 

II 

година 

III 

година 
СВЕГА 

1 Пословна економија 58 25 81 164 

2 Пословна информатика 24 14 40 78 

3 
Међународна пословна 

администрација 
0 0 1 1 

СВЕГА: 82 39 122 243 

 

14.1.8. МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским програмима и 

годинама студија  

У Табели су приказани подаци за први пут уписане студенте и студенте са обновљеном 

годином: 

 

Р.б. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
I 

година 

II 

година 
СВЕГА 

1 
Пословна економија и 

информатика 
21 49 70 

СВЕГА:  21 49 70 

 

14.1.9. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским програмима и 

годинама студија по уписним роковима 

Назив студијског 

програма 

Основне 

струковне 

студије 

Број одобрених места 

за упис 

Јунски уписни рок 

број уписаних 

студената 

Септембарски уписни 

рок број слободних 

места 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

Пословна 

економија/класич

не студије 

47 85 132 38 1 39 9 84 93 

Пословна 

информатика/клас

ичне студије 

23 10 33 20 0 20 3 10 13 

СВЕГА 70 95 165 58 1 59 12 94 106 

          
 

 

 

 



 

Конкурс за септембар -  

Назив студијског 

програма 

Основне 

струковне 

студије 

Септембарски уписни 

рок број слободних 

места 

Септембарски уписни 

рок број уписаних 

студената 

Октобарски уписни 

рок број слободних 

места 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

Пословна 

економија/класич

не студије 

9 84 93 5 1 6 4 83 87 

Пословна 

информатика/клас

ичне студије 

3 10 13 3 0 3 0 10 10 

СВЕГА 12 94 106 8 1 9 4 93 97 

 
          

Назив студијског 

програма 

Основне 

струковне 

студије 

Октобарски уписни 

рок број слободних 

места 

Октобарски уписни 

рок број уписаних 

студената 

Преостали број места 

- Неуписани 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

буџ

ет 

самоф

ин 
Укуп

но 

Пословна 

економија/класич

не студије 

4 83 87 3 0 3 1 83 84 

Пословна 

информатика/клас

ичне студије 

0 10 10 0 1 1 0 9 9 

СВЕГА 4 93 97 3 1 4 1 92 93 

 

14.1.10. Процентуална анализа уписаних и неуписаних студената по студијским програмима и 

укупно 

Назив студијског 

програма Основне 

струковне студије 

Број одобрених 

места за упис 

Уписани студенти 

у сва три уписна 

рока 

Уписани студенти у % 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 
буџет 

самофи

н 
Укупно 

Пословна 

економија/класичне 

студије 

47 85 132 46 2 48 97,87% 2,35% 
36,36

% 

Пословна 

информатика/класич

не студије 

23 10 33 23 1 24 
100,00

% 
10% 

72,73

% 

СВЕГА 70 95 165 69 3 72 98,57% 3,16% 
43,64

% 

 



Назив студијског 

програма Основне 

струковне студије 

Број одобрених 

места за упис 

Неуписани студенти 

у сва три уписна 

рока 

Неуписани студенти у 

% 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 

Укупн

о 

Пословна 

економија/класичне 

студије 

47 85 132 1 83 84 
2,13

% 
97,65% 63,64% 

Пословна 

информатика/класи

чне студије 

23 10 33 0 9 9 
0,00

% 
90,00% 27,27% 

СВЕГА 70 95 165 1 92 93 
1,43

% 
96,84% 56,36% 

 

14.1.11. МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским програмима и 

годинама студија по уписним роковима 

Назив 

студијског 

програма 

Maстер 

струковне 

студије 

Број одобрених места за 

упис 

Јунски уписни рок број 

уписаних студената 

Септембарски уписни 

рок број слободних 

места 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

Пословна 

економија 

и 

информати

ка 

0 50 50 0 2 2 0 48 48 

СВЕГА 0 50 50 0 2 2 0 48 48 

 

Назив 

студијског 

програма 

Maстер 

струковне 

студије 

Септембарски уписни 

рок број слободних 

места 

Септембарски уписни 

рок број уписаних 

студената 

Октобарски уписни рок 

број слободних места 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 



Пословна 

економија 

и 

информати

ка 

0 48 48 0 10 10 0 38 38 

СВЕГА 0 48 48 0 10 10 0 38 38 

 

Назив 

студијског 

програма 

Maстер 

струковне 

студије 

Октобарски уписни рок 

број слободних места 

Октобарски уписни рок 

број уписаних 

студената 

Преостали број места - 

Неуписани 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

буџе

т 

самофи

н 
Укупн

о 

Пословна 

економија 

и 

информати

ка 

0 38 38 0 7 7 0 31 31 

СВЕГА 0 38 38 0 7 7 0 31 31 

 

XV Извештај о промоцији Академије 

Промотивне активности Академије Западна Србија -  Одсек Ваљево  

Највећи део ових активности имале су за циљ да се на што адекватнији начин пласирају 

информације о Академији и Одсеку, упозна и повећа интересовање средњошколаца за упис и 

студирање на  Академији и Одсеку. 

Циљне групе у промоцији су били: средњошколци, родитељи, професори и педагози у 

средњим школама, привредне и непривредне институције и организације, као и јавност.  

Презентације о упису у средњим школама 

У периоду од 01.03.2021. до 20.05.2021. године у оквиру уписне кампање Индекс 

2021/22 одржане су презентације о упису у следећим школама: Средња техничка школа Уб, 

Средња школа Лајковац, Средња економска школа Лазаревац, Средња школа Мионица, 

Средња школа Љиг, Средња економска школа Ваљево, Средња техничка школа Ваљево, 

Средња школа Коцељева, Средња школа Љубовија, Средња техничка школа Бајина Башта и 

Средња школа Осечина.  

Матурантима су пружене информације у вези са Академијом као високошколском 

институцијом, предностима студирања на Академији, студијским програмима, начином 

студирања, могућностима запослења и о пријемном испиту. Матуранти су поред информација 

добили брошуре о упису и информаторе са припремним питањима за пријемни испит.  

У школама у којима није било могуће одржати презентације због строгих безбедносних 

мера услед епедемиолошке ситуације послати су уписни материјали: брошуре о упису, 



припремни тестови за пријемни испит и рекламни плакати. Поред рекламног материјала видео 

презентација о упису у виду јутјуб (youtube) линка послата је контактима у средњим школама. 

Матурантима је ова презентација била доступна на е- учионицама, вибер групама или 

платформама за е-леарнинг.   

Дигитални маркетинг 

У оквиру уписне кампање Индекс 2021/22 посебан акценат стављен је на активности 

дигиталног маркетинга и промоције на социјалним мрежама. Друштвене мреже су услед 

сталног технолошког напретка и неповољне епидемиолошке ситуације постале најпогодније 

средство комуникације са младим људима који су веома активни на интернету.  

Са циљем што квалитетније и ефикасније комуникације са циљним групама најпре су 

интензивиране активности на друштвеним мрежама. На дневном нивоу на профилним 

страницама Академије објављивани су следећи садржаји: афирмативни интервјуи са 

дипломцима и алумнистима, интервјуи са пословним партнерима, приче о студентима 

Академије који су надарени или имају занимљиве хобије, приче о дешавањима у школи, 

стручним активостима професора и студената, визуали са промотивним порукама, 

информације од значаја за студенте и будуће студенте као што су: информације о студентским 

праксама и обукама, конкурсима за посао, информације везане за успис и студирање на 

Академији.  

Поред постојећих профилних страница на Инстаграму (Instagram) и Фејсбуку 

(Facebook), отворени су нови профили на Линкедину (Linkedin) и Тиктоку (TikTok). Објаве су 

се постављале на све 4 мреже и на сајту школе. Објаве су најчешће линковане како би се 

повећала видљивост,  унапредио ефекат промоције и таргетирале циљне групе. 

У оквиру активности дигиталног маркетинга, Ваљевски одсек Академије је узео учешће 

на виртуелном сајму образовања „На који ћеш факс?“ у организацији PRFriendly агенције за 

људске ресурсе. На виртуелном сајму у оквиру закупљеног штанда постављени су електронски 

материјали: видео презентација о упису, пдф брошура о упису, пдф брошура о пријемном 

испиту, пдф брошура о Ваљеву.  

У циљу повећања видљивости на друштвеним мрежама и анимирања циљних група, 

организован је Фото конкурс са темом „Моја прича“. Фото конкурс је трајао од 01. до 20. јуна. 

У овом периоду срењошколци и студенти слали су своје ауторске фотографије које су 

постављане на Инстаграм страницу Академије. Аутор фотографије која је имала највише 

лајкова је награђен крстарењем Дрином са посетом Вишеграду, бродом Grizzly. Спонзор фото 

конкурса је била туристичка агенција Таратоурс. Ефекат фото конкурса је дуплиран број 

пратилаца на Инстаграм страници Акдемије.  

На друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм, Академије струковних студија Западна 

Србија - Одсек Ваљево, у периоду од априла до 15. новембра 2021. године, наставило се са 

објављивањем свих информација од важности, како информација везаних за начин рада у 

тренутној епидемиолошкој ситуацији, тако и информација за промоцију школе и студијских 

програма. Објављене су све вести о начину реализације онлајн наставе, обавештења за 

студенте као и предлози и одлуке Министарства просвете. Нарочито су у овом периоду 

интензивиране рекламне активности на промоцији Уписа 2021/22.  

На поменутим друштвеним мрежама вршене су плаћене промоције, у почетку на више 

постова наменски направљених за промоцију Уписа 2021/22. За ове постове коришћени су 

фото материјали са професионалног сликања организованог за Дан школе, који су графички 

додатно прилагођени за ову намену. Након ових постова, реклама је била активна на ИГТВ 

каналу Инстаграма на видео презентацију која је планирана за класичне презентације, а на 

којој је убачена нарација која је студијски снимљена. Ове године плаћене рекламне активности 

на друштвеним мрежама биле су подељене у неколико категорија: 

 Класични постови промоције Упис 2021/22 - Графички пост са позивом на страницу за 

информације о упису на основне струковне студије 

 Видео постови промоције Упис 2021/22 - Видо садржај са скраћеном верзијом 

презентације са позивом на страницу за информације о упису на основне струковне студије 



 Наше вредности - индиректни вид промоције уписа кроз промовисање вредности наше 

Академије са позивом на сајт Одсека Ваљево 

 Дигитални дан отворених врата - промоција уписа кроз позив средњошколцима да се 

прикључе  онлине Дигиталном дану отворених врата и да сазнају више о нашој Академији 

 Фото конкурс - индиректна промоција уписа и наших друштвених мрежа кроз 

организацију фото конкурса. 

 Летња школа програмирања Python & Machine learning - индиректна промоција уписа 

кроз рекламирање летње школе програмирања. 

Резултати рекламних кампања спроведених у наведеном периоду указују да је у оквиру 

уписних рекламних активности Одсека на бизнис порталу било је активно наизменично више 

рекламних кампања усмерених на промоцију уписа на основне студије и за циљ су имале 

довођење потенцијалних кандидата на сајт Одсека на страницу са детаљним информацијама 

за упис. Реклама на Инстаграму и Фејсбуку је пласирана публици старосног доба од 18 до 45 

година и на подручју свих општина које обилазимо у оквиру промотивних активности. Учинак 

рекламе је био следећи: 

Укупан број приказа* - 1.458.262 

Домет рекламе** - 308.708 

Број резултата*** - 11.422 
*Укупан број приказа представља број пласирања рекламе на екранима корисника 

**Домет рекламе представља број различитих корисника који су рекламу видели најмање један пут. 

*** Број резултата представља број испуњених циљева који су предмет наплате, у нашем случају су то 

кликови ка сајту Одсека. 

Из горе наведених резултата рекламне кампање у току посматраног периода, можемо 

видети да је сајт Одсека укупно посетило 11.422 корисника. Кампања за све активне рекламе 

је износила 40.200,00.дин тако да је просечна цена клика ка сајту износила 3,51 динара по 

кориснику, обзиром да је то био предмет наплате, али треба поменути да је рекламу видело 

око 308.000 таргетираних корисника. 

 

 

У оквиру промотивних активности за Упис 2021/22, за средњошколце и све 

заинтересоване кандидате, Академија струковних студија Западна Србија - Одсек Ваљево, 

организовала је могућност онлајн упознавања са нашом институцијом. Дешавање је 

организовано под називом "Дигитални дан отворених врата" и понуђено је више термина за 

реализацију. 

Први термин у ком је дешавање спроведено је био 28. април 2021. године, када је 

виртуелној посети нашој институцији присуствовало шест заинтересованих кандидата. У 

другом термину, 19. маја 2021. године, посетило нас је још пет заинтересованих кандидата за 

упис на основне струковне студије. Овом приликом, сви заинтересовани су имали прилику да 

се детаљно упознају са нашом институцијом као и да поставе питања за све недоумице и 

информације везане за упис.  

Припремна настава за полагање пријемног испита – школска 2021/22 

Припремна настава за пријемни испит, за школску 2021/22. годину одржана је у оквиру 

јуна месеца, у два термина. 

Први термин одржан је 15.06., али је због интересовања кандидата организован и 

додатни термин припремне наставе,  23. јуна 2021. године. Припремна настава из сваког 

предмета трајала је најкрађе 2 школска часа. У зависности од заинтресованости и питања 

присутних кандидата припремна настава је трајала и дуже. 

Заинтресованост и присутност кандидата је била задовољавајућа. У првом термину 

било је присутно око 40 кандидата (укупно на свим предметима). Док је у другом (додатном) 

термину било присутно 10 кандидата (укупно на свим предметим).  



Највише заинтресованих кандидата је присуствовало предмету Општа информисаност, 

затим предмету Информатика, те Пословна економија и Основи економије. 

Традиционално припремна настава организована је бесплатно за све заинтресоване 

кандидате 

Остале промотивне активности предузете у школској 2020/2021 

За потребе што бољег информисања и упознавања средњошколаца са условима уписа 

и са студијским програмима који постоје на нашем Одсеку одштампано је 2000 брошура – 

информације о упису,  намењених за класичне студије и 1000 флајера за упис на студије на 

даљину.  

У листи „ Напред“ , објављена су два огласа о упису на основне и на мастер студије. 

На теливизији „Вујић“, Ваљево емитована је ТВ реклама о упису која је емитована од 

20. маја до 20. јуна. Такође, руководилац Одсека је два пута давао интервију за ову телевизију 

(апрл и јун) у оквиру кога је између осталог говорио и о упсној политици за наредну школску 

годину.    

У току месеца августа на радио Ваљеву емитована је реклама везана за упис у 

септембарском року, за основне студије, а у септембру је емитована реклама за упис на мастер 

студије. 

Свечани пријем нове генерације студената  прве године уписаних у шк. 2020/2021. 

годину, уз поштовање свих препоручених мера заштите и превенције, реализован је 5.10. 

2021.год.  

Дана 05. новембра 2020. одржана је прва конференција „Дигитална промоција туризма 

у Ваљеву“. Циљ ове конференције био је промовисање туристичке понуде ваљевског краја 

модерним информационим и дигиталним технологијама. На конференцији су учествовали 

представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Града Ваљева, 

Туристичке организације Ваљева, Удружења за економско оснаживање жена Ваљево и 

професори Академије.  Овај догађај испраћен је медијима: ТВ ВА Плус и ТВ Вујић Ваљево.  

Одлуком председника Академије,  узимајући у обзир  неповољну епидемиолошку 

ситуацију у  граду, у среду, 16. децембра 2020. године обележена је прва година постојања и 

успешног рада Академије,   свечаностима организованим у просторијама  Одсека. Свечаности 

су организоване уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера и поштовање 

дозвољеног броја присутних. Овом приликом, награђени су и најбољи радници из реда 

наставног и ненаставног особља у Одсеку, а такође додељене су награде најбољим студентима 

и најбољем дипломцу и основних и мастер студија. Награђен je и нови доктор наука, који је  

током претходне године стекао научно звање – доктор наука. Поводом одласка у пензију 

уручена су признања за дугогодишњи допринос у раду и развоју високог образовања. 

Дана 27.1.2021. год. свечано је обележена школска слава Савиндан уз придржавање 

свих епидемиолошких мера. 

На састанку који је уприличен поводом Дана студената, 4. априла 2021.године, 

градоначелник Ваљева Лазар Гојковић и студенти представнци Студентског парламента  

Одсека разговарарали су о животним и професионалим перспективама младих људи у Ваљеву 

након завршених студија, просторима у којима би студенти могли проводити своје слободно 

време, као и развој спортско-рекреативних  садржаја у граду.  Овај догађај пропраћен на 

интернет порталима: ВА Медија, Ваљево на длану, Ваљево плус и на локалним телевизијама 

ВТВ.   

Дана 12.маја 2021.године, министар просвете, науке и технолошког развоја Србије 

Бранко Ружић са сарадницима, као и градоначелник Ваљева Лазар Гојковић, начелница 

Школске управе др Зорица Јоцић и народни посланик у Скупштини Србије Ђорђе Милићевић, 

посетили су наш Одсек. Тим поводом вођени су разговори о даљој сарадњи са Министарством 

и уопште о функционисању струковних академија, које су конституисане у склопу реформе 

високог образовања. Ови догађаји пропраћени су у медијима : Ва медија, Ваљево на длану.  

Дана 8. јула 2021. године студенти су презентовали резултате истраживачког пројекта 

„Онлајн куповина у новонасталој ситуацији изазваној пандемијом Kовид-19“. Овај догађај је 

пропраћен у медијима: Ва плус телевизија .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JuYG-YNa1ss
https://www.youtube.com/watch?v=exBtIAXMC2c
https://www.vamedia.info/2021/04/valjevski-studenti-povodom-svog-praznika-na-kafi-sa-gradonacelnikom/
http://valjevonadlanu.rs/2021/04/02/valjevski-studenti-povodom-svog-praznika-na-kafi-sa-gradonacelnikom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=valjevski-studenti-povodom-svog-praznika-na-kafi-sa-gradonacelnikom
https://valjevoplus.rs/vesti/bolji-uslovi-za-studente-akademije-strukovnih-studija-zapadne-srbije-u-valjevu
https://www.youtube.com/watch?v=XMjEInof_tw&t=262s
https://www.vamedia.info/2021/05/poseta-ministra-prosvete-branka-ruzica-valjevskom-odseku-akademije/
http://valjevonadlanu.rs/2021/05/11/poseta-ministra-prosvete-branka-ruzica-valjevskom-odseku-akademije/
https://www.youtube.com/watch?v=CS3Fwpt1MMU


Током трајања овогодишњих, 34. Тешњарских вечери, наш Одсек  се активно укључио 

у реализацију програма традиционалног градског летњег фестивала.  Био је домаћин три јавне 

трибине: 10 август,  Јавно предавање на тему „Жене из руралних области – у корак са 

дигитализацијом’’, 11 август:  Презентација резултата истраживачког пројекта „Оналн 

куповина у новонасталој ситуацији изазваној пандемијом Kовид-19”, 12 август: панел 

дискусија на тему “Kоњичка индустрија у савременом економском окружењу”. О овим 

догађајима писале су локалне новине Напред, а вест је објављена и у листу Тешњарски 

гласоноша (14. страна).  

Промотивне активности Академије Западна Србија - Одсек Ужице  

 Циљ промотивних активности је да се на што адекватнији начин пласирају 

информације о Академији и Одсеку и повећа интересовање средњошколаца за упис и 

студирање на  Академији и Одсеку.   

 У периоду од 03. марта до 19. марта средњим школама у Ужицу и то Техничкој школи 

"Радоје Љубичић", Средњој техничкој школи Ужице, Ужичкој гимназији, Медицинској 

школи, Економској школи и Умтничкој школи  након успостављеног контакта достављен је 

промотивни материјал  за промоцију  студијских програма основних и мастер струковних 

студија Одсека Ужице, потенцијалним будућим студентима.  

 Традиционалан начин  промоције, путем презентовања, по средњим Школама, ове 

године није био могоћ  због проглашеног ванредног стања и предузетих епидемиолошких мера 

због  COVID 19. Због тога су потенцијалним студентима све детаљне информације о 

пријемном испиту и упису у  Одсек,  биле пласиране и посебно истакнуте на самом сајту  

Одсека, као и на друштвеним мрежама и локалним порталима које потенцијални кандидати за 

упис посећују. Кандидатима су такође, све информације у вези  пријемног испита, припремне 

наставе и уписа биле доступне на сајту Одсека Ужице. 

 У циљу што бољег информисања и представљања у окружењу урађена је радио и ТВ 

реклама. Радио реклама је емитована у трајању од  два месеца (април, јун) на четири локалне 

радио станице. Упоредо је емитована и  ТВ реклама  на телевизији ТВ Златар Н. Варош. Такође 

објављени су прилози о Одсеку Ужице и конкурси за упис на основне и мастер студије, у 

априлу и јуну, на YouTube каналу ZooM Vesti Uzice.  

 Током целе године су непрекидно постављане информације и промотивни материјал, 

осим на  веб сајту Одсека и на друштвеним мрежама Facebook, Instagram.  

 Од почетка епидемиолошке ситуације на друштвеним мрежама и сајту Одсека Ужице 

објављиване су све информације од важности, како информације везане за начин рада у 

новонасталој ситуацији тако и информације за промоцију школе и студијских програма. 

Објављене су све вести о начину реализације on-line наставе, обавештења за студенте као и 

предлози и одлуке Министарства просвете.  

Промотивне активности у периоду од 03. марта до 1.јула 

 У периоду од 03. марта до 28. јуна промоција је вршена на друштвеним мрежама  

Facebook, Instagram и LinkedIn. Ове рекламе су биле усмерене на промоцију уписа на основне 

и мастер студије и за циљ су имале довођење потенцијалних кандидата на сајт  Одсека на 

страницу са детаљним информацијама за упис. Реклама на Instagram платформи је пласирана 

публици старосног доба од 18 до 45 година и на подручју свих општина које су обухваћене 

промотивним активностима. Учинак рекламе на Instagram платформи је био успешан обзиром 

да је сајт школе  посетио велики број  корисника.  

 У средњим школама у Ужицу и то Техничкој школи "Радоје Љубичић", Средњој 

техничкој школи Ужице, Ужичкој гимназији, Медицинској школи, Економској школи и 

Уметничкој школи након успостављеног контакта достављен је промотивни материјал  

студијских програма основних и мастер струковних студија Одсека Ужице, уз молбу да се 

постави на сајтове средњих школа, и подели ђацима завршних година. 

http://www.tesnjarskevaljevo.rs/pdf/TesnjarskiGlasonosaBr57.pdf
http://www.tesnjarskevaljevo.rs/pdf/TesnjarskiGlasonosaBr57.pdf


 Члановима тима за свакодневну промоцију на друштвеним мрежама свих студијских 

програма достављен је  промотивни материјал студијских програма. 

 Извршена је обрада промотивног материјала са свих студијских програма и израђен је 

заједнички материјал за све  студијске програме.  Оглашавање је вршено свакодневно са 

најмање три објаве на Facebook страници,  Instagram страници  Одсека Ужице и LinkedIn-u. 

Извршено је и оглашавање на Огласној табли Ужице, koja има велики број прегледа  а види се 

у ширем региону који обухвата Пожегу и Бајину Башту. 

За потребе оглашавања je израђена посебна страница на следећем линку: 

http://akademijazs.edu.rs/?page_id=1760 

 

Промотивне активности  на друштвеним мрежама од 1. јула до 1. октобра 

 Значајно је повећан успех страница објава на  Facebook страници, LinkedIn и  Instagram 

страници Школе. Видљивост и интеракција странице са корисницима је знатно побољшана у 

односу на претходни период. Број пратилаца је порастао. 

 Апсолвенти студијских програма Технолошко инжењерство, Менаџмент и 

предузетништво, Туризам, Рачуноводство и ревизија, Информационе технологије и 

Грађевинско инжењерство и основних струковних студија Академије струковних студија 

Западна Србија – Одсек Ужице и свршени студенти специјалистичких струковних студија су 

контактирани и обавештени путем мејла о расписаном конкурсу за Мастер струковне студије: 

Пословна економија и менаџмент са модулима: Рачуноводство, ревизија и финансије,  

Менаџмент у туризму и Стратегијски менаџмент; Безбедност и здравље на раду; Грађевинско 

инжењерство; Информационе технологије и системи.  

 Емитовани су промотивни спотови за сновне струковне студије и мастер струковне 

студије Одсек Ужице ( www.akademijazs.edu.rs), који су постављени на сајту Одсека Ужице. 

Припремна настава за упис у школску 2021/2022 годину 

Припремна настава за упис за упис у школску 2020/2021 годину је одржана у периоду 

од 10. маја 2021. године до 21. јуна 2021. године. Настава се одржавала два до три пута 

недељно у просторијама Школе.  Руководилац за припремну наставу је била др Зорица 

Танасковић. 

Укупно пријављених кандидата било је 45, од којих је највише заинтересовано за студијски 

програм Здравствена нега (16 кандидата). 

 

Детаљан ток медијске промоције Одсека Ужице  

Сви прилози са медија су окачени на сајту АССЗС одсек Ужице.  

 

-Учешће председнице Академије у емисији "Контакт" дана 29.05.2021. на ТВ5, видео 

прилог  је нa линку:   

https://www.youtube.com/watch?v=bHDHcItsn8U&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapa

dnaSrbija 

 

-Учешће председнице Академије у емисији "У центру пажње" дана 25.05.2021. на ТВ5, видео 

прилог  је на линку:  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lHeMNPSbOkA&feature=youtu.be&ab_channel

=Televizija5Uzice 

 

-Презентацијa на тему „Ситуација на локалном тржишту рада и програми и мере активне 

политике запошљавања Националне службе за запошљавање у 2021. години“, прилог догађаја 

је на линку: 

http://akademijazs.edu.rs/?page_id=1760
https://www.youtube.com/watch?v=bHDHcItsn8U&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://www.youtube.com/watch?v=bHDHcItsn8U&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lHeMNPSbOkA&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lHeMNPSbOkA&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice


https://www.youtube.com/watch?v=vSIvM-uy2_0&ab_channel=ZooMVestiUzice 

https://uzice.rs/situacija-na-lokalnom-trzistu-rada-tema-prezentacije-na-asszs/ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=18Ba-

gL7R6g&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija 

 

- Састанак Град Ужице, 18.05.2021., посебна тачка Дневног реда сарадња привреде са АССЗС, 

прилог 

https://uzice.rs/prvi-sastanak-sa-uzickim-privrednicima/ 

 

- Интервју председнице Академије, Ужички недељник „Вести“,чланак „Од јуна нови ИТ 

студијски програми у Ужицу“, 09.04.2021. 

http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/vesti,it.pdf 

-Целодневне посета институцијама, општинској управи и председнику града Прибоја 

16.04.2021. године (тим: др Зорица Танасковић, др Милован Миливојевић), у циљу промоције 

студијских програма Академије Западна Србија, видео запис на линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=1x7H7hYVteg 

-Гостовање на ТВ 5, 01. јуна 2021. године (тим: др Милован Миливојевић, др Александар 

Миловановић) у емисији У центру пажње., аутора Зорице Милић, видео запис на линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=wo1m66OutVo 

-Гостовање на TV LAV, (тим: др Зорица Танасковић, др Милован Миливојевић) у емисији 

Рапорт у 5, аутора Зорице Ђоковић, видео запис на линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=rmsOT67ydgA 

-Панел дискусију Изазови ИТ (место и улога Академије Западна Србија у информатичком 

простору), која је одржана 16.06.2021. године у Амфитеатру 302, видео записи приказани на 

ТВ 5 и ТВ Лав, могу се погледати на линковима: 

https://www.youtube.com/watch?v=LMgI7n8vlmw   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4346597352025478&id=338685232816730 

http://vpts.edu.rs/fajlovi/vesti2_25.06.2021.pdf 

-Панел дискусију: Презентације Студијског програма Машинство (машинско инжењерство у 

производњи, роботици и пројектовању), која је одржана 24.06.2021. године у Амфитеатру 109. 

Видео записи на ТВ Лав, на линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5umzvnHfcM 

 

-Промоција на ТВ5 – гостовање др Татјане Маринковић и др Жељка Каргановића у емисији 

“У центру пажње” 18.04. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YUPxquqqZp0&feature=youtu.be&ab_channel=

Televizija5Uzice 

- Обележавање светског дана медицинских сестара, 21.5.2021. 

http://uzice.rs/akademija-strukovnih-studija-zapadna-srbija-uz-podrsku-grada-uzica-obelezila-dan-

medicinskih-sestara/ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zhHY1H1D618&feature=youtu.be&ab_channel

=TELEVIZIJALAVplus 

- Ужички недељник „Вести“, „Студенти у акцији очувања јавног здравља“,  

http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2021.05.2021.pdf 

- „Едукација студента за послове интерног ревизора“: 

http://vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2028.05.2021.pdf 

https://infoera.rs/2021/05/25/edukacija-studenta-za-poslove-internih-revizora/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XCAadO5LtF0 

https://www.youtube.com/watch?v=96anJl3ysWc  

https://www.youtube.com/watch?v=vSIvM-uy2_0&ab_channel=ZooMVestiUzice
https://uzice.rs/situacija-na-lokalnom-trzistu-rada-tema-prezentacije-na-asszs/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=18Ba-gL7R6g&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=18Ba-gL7R6g&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://uzice.rs/prvi-sastanak-sa-uzickim-privrednicima/
http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/vesti,it.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1x7H7hYVteg
https://www.youtube.com/watch?v=wo1m66OutVo
https://www.youtube.com/watch?v=rmsOT67ydgA
https://www.youtube.com/watch?v=LMgI7n8vlmw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4346597352025478&id=338685232816730
http://vpts.edu.rs/fajlovi/vesti2_25.06.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a5umzvnHfcM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YUPxquqqZp0&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YUPxquqqZp0&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
http://uzice.rs/akademija-strukovnih-studija-zapadna-srbija-uz-podrsku-grada-uzica-obelezila-dan-medicinskih-sestara/
http://uzice.rs/akademija-strukovnih-studija-zapadna-srbija-uz-podrsku-grada-uzica-obelezila-dan-medicinskih-sestara/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zhHY1H1D618&feature=youtu.be&ab_channel=TELEVIZIJALAVplus
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zhHY1H1D618&feature=youtu.be&ab_channel=TELEVIZIJALAVplus
http://vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2028.05.2021.pdf
https://infoera.rs/2021/05/25/edukacija-studenta-za-poslove-internih-revizora/
https://www.youtube.com/watch?v=XCAadO5LtF0
https://www.youtube.com/watch?v=96anJl3ysWc


-Ужички недељник „Вести“, Уписне квоте за студенте, руководилац Одсека др Љиљана 

Трумбуловић 

 http://vpts.edu.rs/fajlovi/vesti_25.06.2021.pdf 

- Емисија „У центру пажње“ на ТВ 5, јун 2021, др Слободанка Станков и др Радомир 

Стојановић су представили не само смер туризам већ и све остале смерове, прилог:  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dKECOkCLnic&feature=youtu.be&ab_c

hannel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija 

- Прилог ТВ5 о Панел дискусији на тему:Допринос студената туризма унапређењу 

туристичке понуде Златиборског и Моравичког округа, 03.06.2021. године: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nr6quFEfGpA&feature=youtu.be&ab_channel=

AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija 

- Интервју „Ауторитет струке се девалвира“, др Дејан Миливојевић, Ужички недељник 

Вести, 28.5.2021 

http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2028.05.2021%20DM.pdf 

- Интервју „А где су нови тргови“, др Дејан Миливојевић, Ужички недељник Вести, 

21.5.2021 

http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2021.05.2021%20DM.pdf 

- Промоција Еразмус пројекта, акроним: ДИМПС – Дигитална стручна пракса, 

Дигитални модел наставе у високом образовању, 29.4.2021. 

http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/vesti,%2029.april%202021.pdf 

https://zoomue.rs/akademija-strukovnih-studija-ucestvuje-u-projeku-digitalni-model-

nastave-u-visokom-obrazovanju-video/ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUTz0qr9ozw&feature=youtu.be&ab_c

hannel=Televizija5Uzice 

- Промоција Светског дана безбедности, 28.4.2021. 

https://www.facebook.com/tv5ue/videos/495406161579275/ 

 

- Промоција најбољег студента Академије, РТВ Србија, емисија Ово је Србија, 

Александре Милутиновић, 28.4.2021. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XZJ6ZkxpfxI&t=711s&ab_channel=RT

S-OvojeSrbijazvani%C4%8Dnikanal 

- „Студенти у центру студирања“, поводом Дана студената, Ужички недељник Вести, 

8.4.2021 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUTz0qr9ozw&feature=youtu.be&ab_c

hannel=Televizija5Uzice 

- Тв репортажа са студентима, ZOOMUE „Он лине студирање изазов новог доба“, о 

студирању у Академији у време трајања пандемије COVID-a 19. 

https://zoomue.rs/onlajn-studiranje-izazov-novog-doba-video/ 

 

Резултати анкете на упису 
 

Пријављени број кандидата на АССЗС одсек Ужице у јунском уписном року био је 227. 

Приликом предаје докумената за пријемни испит кандидати су попунили анкету. Резултати 

анкетирања су следећи: 

 

http://vpts.edu.rs/fajlovi/vesti_25.06.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dKECOkCLnic&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dKECOkCLnic&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nr6quFEfGpA&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nr6quFEfGpA&feature=youtu.be&ab_channel=AkademijastrukovnihstudijaZapadnaSrbija
http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2028.05.2021%20DM.pdf
http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/Vesti,%2021.05.2021%20DM.pdf
http://www.vpts.edu.rs/fajlovi/vesti,%2029.april%202021.pdf
https://zoomue.rs/akademija-strukovnih-studija-ucestvuje-u-projeku-digitalni-model-nastave-u-visokom-obrazovanju-video/
https://zoomue.rs/akademija-strukovnih-studija-ucestvuje-u-projeku-digitalni-model-nastave-u-visokom-obrazovanju-video/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUTz0qr9ozw&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUTz0qr9ozw&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
https://www.facebook.com/tv5ue/videos/495406161579275/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XZJ6ZkxpfxI&t=711s&ab_channel=RTS-OvojeSrbijazvani%C4%8Dnikanal
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XZJ6ZkxpfxI&t=711s&ab_channel=RTS-OvojeSrbijazvani%C4%8Dnikanal
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUTz0qr9ozw&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUTz0qr9ozw&feature=youtu.be&ab_channel=Televizija5Uzice
https://zoomue.rs/onlajn-studiranje-izazov-novog-doba-video/


 

 

 

 

 

 

 

XVI  Извештај о раду Издавачког савета Академије 

 

Издавачки савет Академије струковних студија Западна Србија конституисан је 5.2.2021. 

године на првој  електорнској седници  (одржаној путем Zoom платформе). На тој седници 

донета је Одлука о избору председника Издавачког савета. Након конституисања чланови 

Издавачког савета су израдили План рада који је усвојен на електонској седници 18.2.2021. 

године (путем Zoom платформе).  

До 26.2.2021. године Издавачки савет је послао два позива наставном особљу Академије. Први 

позив се односио на потенцијалне публикације у 2021. години, а други на издања за 2022. 

годину. Процедура издавања публикација у 2021. години извршена је по скраћеном поступку, 

будући да у 2020. години није постојао Правилник о Издавачкој делатности. На предлог Већа 

катедри, План издавања публикација за 2022. годину усвојен је на Већу Одсека Ужице (на 

Одсеку Ваљево није било пријављених издања) и Већу Академије у складу са Планом рада 

Издавачког савета. Предлог издавања публикација у 2021. години и План издавања 

публикација у 2022. години дати су у наставку.  

Предлог издавања публикација у 2021. години 

Одсек Ужице  

Ред. 

бр. 

Назив издања Аутори Врста 

издања 

Ред. 

број 

изда

ња 

Приближан 

број страна 

Рецензенти 

1. Општа хемија др Весна 

Марјановић 

Основни 

уџбеник 

прво 170 др Раде 

Петровић, 

др Наташа 

Ћировић 

2. Биологија др Татјана 

Маринковић 

Основни 

уџбеник 

прво 131 (А4) др Влада Пешић, 

др Марија Перић 

3.  Организационо 

понашање 

др Ивана 

Бојовић 

Основни 

за МСС, 

помоћни 

за ОСС 

прво 210 др Сандра 

Стојадиновић 

Јовановић, 

АНКЕТА 

Р. бр. 
Како сте чули за 

нас? 

Број 

гласова 

1 Друштвене мреже 35 

2 Медији 11 

3 
Рекламни 

материјал 
25 

4 Препорука 148 

5 Сајт 70 

6 
Други вид 

информисања 
6 

 



др Момчило 

Васиљевић 

4. Материјали др Љиљана 

Трумбуловић 

Основни 

уџбеник 

прво 180 др Снежана 

Аксентијевић, 

др Александар 

Миловановић 

5. Предузетништво др Радомир 

Стојановић, 

Мсц Ненад 

Милутиновић 

Основни 

уџбеник 

прво 260 др Ђорђе 

Павловић, 

др Миладин  

Калинић   

6. Збирка задатака 

из математике за 

припрему 

пријемног 

испита 

др Љубица 

Диковић 

Помоћни 

уџбеник 

прво 150 др Ана Савић, 

Бобан Тртовић 

7.  Трговински 

менаџмент 

др Сандра 

Стојадиновић 

Јовановић 

Основни 

уџбеник 

прво 230 др Бобан Дашић, 

др Виолета 

Домановић 

8. Инсталације 

канализације и 

водовода 

др Дејан 

Миливојевић, 

Мсц Јана 

Стефановић 

Основни 

уџбеник 

прво 164 др Ђорђе 

Ђуричић, 

др Данијела 

Златковић 

9. Лабораторија за 

електротехнику: 

приручник за 

вежбе 

др Мирослава 

Јордовић 

Павловић, 

спец. Милорад 

Мурић 

Помоћни 

уџбеник 

прво 100 др Марица 

Поповић, 

др Мирослав 

Бјекић 

10.  Инсталција, 

подешавање и 

употреба 

оперативног 

система 

Windows 10 

мр Слободан 

Петровић, 

спец. Милорад 

Мурић 

Скрипта, 

приру- 

чник 

прво 130 др Љубица 

Диковић, 

др Милован 

Миливојевић 

 

Одсек Ваљево 

Ред. 

бр. 

Назив издања Аутори Врста 

издања 

Ред. 

број 

изда

ња 

Приближан 

број страна 

Рецензенти 



1. Увод у туризам 

са основама 

руралног 

туризма (извор 

финансирања: 

средства аутора) 

др Владимир 

Кривошејев,  

др Биљана 

Рабасовић 

Основни 

уџбеник 

друго 200 др Жељко 

Бјељац, 

др Млађен 

Вићентић 

 

Издавачки савет је, у претходном периоду, вршио анализу реализације продаје и залиха 

уџбеника и дао предлоге мера за побољшање продаје публикација. Проблем са непродатим 

публикацијама, постоји у Одсеку Ваљево.  Вредност залиха на дан 09.04.2021. године износила  

је 2.161.120,00 динара. Посебан проблем присутан је у продаји следећих публикација:  

Уговори у привреди, Међународни бизнис, Елактронско пословање, Основи компјутерског 

права, Предузетништво, Увод у међународну рачуноводствену регулативу, 

Спољнотрговинско пословање и инструменти плаћања и Основи рачуноводства са 

практикумом. У Одсеку Ужице, у претходном периду, није била развијена Издавачка 

делатност. Уџбеници који су урађени у оквиру ТЕМПУС пројекта 2016. поклањају се 

студентима.  

У циљу побољшања реализације продаје Издавачки савет је предложио следеће мере: 

1. На видном месту сајта оба Одсека поставити део који се односи на Издавачку 

делатност, 

2. Покушати са продајом уџбеника и ван Одсека Академије, 

3. Коришћење уџбеника са једног Одсека на другом , 

4. Упућивање студената на уџбенике као на основну литературу, 

5. Проналажење спонзора у привредним субјектима како би уџбеници могли да се поделе 

студентима, 

6. У зависности од природе предмета, сваки наставник, у оквиру својих предиспитних 

обавеза (које могу да се ураде у уџбенику) треба да подстиче куповину истих.  

XVII  Извештај о раду Алумни клуба  

Академија струковних студија Западна Србија покренула је иницијативу формирања 

Алумни клуба Академије, како би окупила и повезала дипломиране студенте основних, 

специјалистичких и мастер студија свих генерација, а ради остварења  основних циљева 

Алумни клуба као што су:   

• повезивање студената који су дипломирали на Академији (претходно 

високим школама у Ужицу и Ваљеву)    

• успостављање међусобне сарадње свих чланова Алумни клуба и 

размена стручних и практичних знања и искустава  

• развијање сарадње између Академије и предузећа и институција у 

којима су запослени дипломирани студенти Академије 

• унапређење сарадње са Регионалном привредном комором и локалном 

привредом кроз учешће чланова Алумни клуба у јавним дебатама, стручним 

скуповима и пројектима  

• подршка и помоћ члановима Алумни клуба у даљем образовању, 

усавршавању и професионалном напредовању  

• повезивање незапослених дипломираних студената Академије са 

потенцијалним послодавцима  

• укључивање чланова Алумни клуба у различите активности које Академија 

реализује  (конференције, стручне скупове, семинаре, пројекте)  



• континуирана промоција пословних успеха и достигнућа чланова Алумни клуба 

и Академије 

• стално унапређивање делатности Академије као институције и дела високог 

образовања у Србији  
 

У месецу априлу  2021. године формиран је Радни тим са задатком да прикупи податке 

о дипломираним студентима Академије и да исте имплементира и објави на интернет 

презентацији Академије односно Одсека, уз поштовање Закона о заштити података о 

личности. По формирању Радног тима предузете су и активности које су се првенствено 

односиле на: 

• креирање дигиталног садржаја и програмских форми у секцији Алумни Академије односно 

Одсека Ужице и Одсека Ваљево 

• израда on-line пријаве  

• креирање базе података о свршеним студентима  

У току месеца маја 2021. године на сајтовима Академије и Одсека постављена су  

обавештења и позив дипломцима да направе свој пословни профил, попуне пријаву и повежу 

се са Академијом. На крају шк.2020/2021. године у Одсеку Ужице било је 20, а у Одсеку 

Ваљево 36 пријављених чланова Алумни клуба.    

XVIII  Апликација е-студент  

  

Одсек Ваљево 

Развој апликације и портала е-студент у оквиру развоја информационог система за одсек 

Ваљево је почео у марту 2021. године, са циљем да се поступно замени постојећи програм који 

није омогућавао приступ подацима преко интернета, већ једино у оквиру локалне школске 

мреже. У току 2020/21 школске године је урађено: 

Модул студент, са следећим активностима: 

 Регистрација студента, студент се може регистровати ако постоји у студентској 

евиденцији. Верификација регистрације преко студентског е-маил-а, ради провере 

веродостојности студента; 

 Опоравак лозинке ако је студент изгуби; 

 Преглед уписаних и положених предмета; 

 Преглед података из ШВ 20 обрасца, приказује се задњи унет образац; 

 Пријава колоквијума и преглед пријављених коловијума у колоквијумском року уз 

додавање прилога о потврди уплате; 

 Пријава испита и преглед пријављених испита уз додавање прилога о уплати пријаве; 

 Слање информације са прилогом на е-маил студенсткој служби ради провере и ради 

одобравања; 

 Преглед задужености књигама из библиотеке одсека Ваљево, као и преглед списка 

књига у библиотеци одсека Ваљево; 

 Омогућен је преглед, измена и унос података о распореду испита и колоквијума, 

штампање извештаја о пријављеним испитима, колоквијумима. 

 Студентска служба има увид у списак студената и да их претражује по врсти студија, смеру, 

години студија, начину финансирања, статусу, школској години, години уписа, броју индекса, 

имену, презимену и сл. Служба може да изврши измену података о студенту, унесе ШВ20 

образац и да пренесе податке у Јединствени информациони систем просвете - ЈИСП. Што се 

тиче комуникације са ЈИСПом, омогућен је унос и ажурирање података о студенту, додати су 



модули за повезивање студента са подацима из ЈИСП, као и пренос података о студенту, упису 

и кретању студента према ЈИСП-у. Пренос података на ЈИСП може бити појединачан или 

масован за изабрану уписану школску годину студента. 

 Постављен је тестни портал http://test-e-student.vipos.edu.rs:8080 преко кога студенти, као и 

наставници, могу да се региструју и да се изврши тестирање апликације. Развој портала се 

наставља и у наредном периоду. 

Одсек Ужице 

Развој апликације и портала е-студент у оквиру развоја информационог система за одсек 

Ужице је почео након јунског испитног рока са циљем да се имплементира у јануарском 

испитном року школске 2021/22. године. 

XIX  Рад на апликација Јединствени информациони систем 

просвете - JISP   

У току школске 2020/21. години имплементирани су следећи подаци у Јединствени 

информациони систем просвете:   

 ЈОБ (Јединствени образовни број) је додељен свим дипломираним студентима у 

протекле три школске године, као и свим активним студентима у оба Одсека 

Академије; 

 Општи подаци о Академији (матични, адресни, контакт, оснивање установе), Подаци о 

актима (Статут, Дозвола за рад...) и Подаци о рачунима; 

 Статус у систему (статус установе, основна делатност, проширена делатност...); 

 Развојни план Академије за период од 2022. до 2024. године; 

 Локације и објекти Академије, односно Одсека; 

 Акти Установе (Правилник о организацији и систематизацији послова, Извештај о 

самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Западна Србија, 

Годишњи Извештај о раду Академије струковних студија Западна Србија у школској 

2019/20, Годишњи план рада Академије струковних студија Западна Србија за школску 

2020/21, Статут...); 

 Органи установе (одговорно лице);    

 Финансијска средства (плате); 

 Пројекти Установе финансирани из буџета; 

 Групе, односно године студија по студијским програмима;  

 Регистар акредитованих студијских програма (сви студијски програми који се тренутно 

реализују на Академији на основним, специјалистичким и мастер струковним 

студијама са стеченим стручним називом, трајањем студија, уверењима и одлукама о 

акредитацији, трајањем акредитације...); 

 Регистар деце, ученика, одраслих и студената (матични подаци о активним и 

дипломираним студентима у протекле три школске године преузети из постојећих 

апликација Студентских служби оба Одсека, са генерисаним ЈОБ-ом); 

 Регистар запослених (сви запослени у Академији са унетим општим подацима, 

запослењем у земљи, стеченим образовањем, напредовањем у струци, радним стажом, 

општим подацима за обрачун зарада...); 

 

XX  Учесници 

У писању овог Извештаја учествовали су: 

http://test-e-student.vipos.edu.rs:8080/
http://test-e-student.vipos.edu.rs:8080/



