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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  

Академија струковних студија Западна Србија је акредитована високошколска установа на 

основу Уверења о акредитацији високошколске установе број 612-00-00572/9/2020-03 од 

13.04.2022. године.   

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. 
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II Седнице Наставно-стручних Већа Академије 

 

У школској 2021/22. години одржано је 18 седница Наставно-стручног Већа Академије.  

Седницама Већа Академије председавала је председник Академије, др Љубица Диковић, 

проф.стр.ст. 

Записничар на седницама Већа Академије је Мирјана Селаковић, дипл. правник. 

-  Прва седница одржана је дана 08.10.2021.године са почетком у 12,00 часова у седишту 

Академије струковних студија Западна Србија у Одсеку Ужице, са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са двадесете седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 21.09.2021. године. 

- Доношење Одлуке о условима за упис наредне године и поновни упис године  основних 

струковних студија у школској 2021/22. години, на Академији струковних студија Западна 

Србија. 

- Доношење Одлуке о условима за упис наредне године и поновни упис године  мастер 

струковних студија у школској 2021/22 години, на Академији струковних студија Западна 

Србија. 

- 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 Ваљево. 

- Разматарање иницијативе Већа катедре за Економске науке и менаџмент за ангажовање 

наставника у допунском раду др  Снежане Лазовић Тодосијевић, наставника у звању ванредног 

професора. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за др 

Љиљану Трумбуловић, наставника у звању професора струковних студија. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за рад на другој високошколској установи за Николу 

Јанковића, наставника страног језика (Руски језик). 

- Разно. 

-Друга седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем дана 

14.10.2021. године, до 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са прве седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 08.10.2021. 

године. 

- Доношење Одлуке о утврђивању Предлога измена и допуна Плана јавних набавки за Академију 

струковних студија Западна Србија за 2021. годину. 

- Доношење Одлуке о усвајању Предлога Развојног Плана Академије струковних студија 

Западна Србија за период 2022-2024. године. 

-Трећа седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем дана 

15.10.2020. године, до13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са друге седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 14.10.2021. године. 

- Разматрање Молбе Студентског парламента за продужење рока за завршне радове на 

Академији струковних студија Запада Србија. 

- Разматрање Захтева Студентског парламента за два буџетска места на трећој години на 

студијском програму здравствена нега у Одсеку Ужице на Академији струковних студија 

Запада Србија. 

- Разматрање Молбе Студентског парламента за промену термина предавања и вежби на мастер 

струковним студијама. 



-Четврта седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем дана 

16.11.2021. године. до 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са треће седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 15.10.2021. године. 

- Доношење Одлуке о усвајању Плана рада наставника и сарадника у реализацији наставних 

активности, у зимском семестру, школске 2021/22. године, за Одсек Ужице и Одсек Ваљево. 

- Доношење Одлуке о признавању предмета са специјалистичких струковних студија на мастер 

струковним студијама Информационе технологије и системи. 

- Доношење Одлуке о избору два кандидата у звање предавача ван радног односа, за ужу научну, 

односно стручну област Биолошке науке, на основу Извештаја бр. 1549-4/05  од  28.09.2021. 

године, за Одсек Ужице.  

- Доношење Одлуке о сагласности за понављање конкурса за избор једног сарадника, у звање 

сарадника у настави, за ужу научну, односно стручну област Грађевинско инжењерство, на 

одређено време, за школску 2021/22. годину, за Одсек Ужице.  

- Доношење Одлуке о  сагласности за понављање конкурса за избор једног сарадника ван радног 

односа у звање демонстраторa ван радног односа, за школску 2021/22. годину, за ужу научну, 

односно стручну област Архитектура и урбанизам, за Одсек Ужице. 

- Доношење Одлуке о избору  једног наставника у звање предавача, за ужу научну, односно 

стручну област Економске науке, на основу Извештаја бр. 1361-4/05 од 14.10.2021. године 

Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата. 

- Давање сагласности на Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у 

звање, са предлогом кандидата бр. 1519-6/05 од  29.10. 2021. године, за избор једног наставника 

у звање предавача, за ужу научну, односно стручну област  Рачунарско инжењерство и 

информатика. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса, за избор једног сарадника 

ван радног односа у звање демонстраторa ван радног односа, за школску 2021/22. годину, за 

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

- Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о провери квалитета рада Академије путем 

анкетирања, за школску 2020/21. годину. 

- Усвајање предлога Извештаја о раду 12. Међународне конференције „Наука и високо 

образовање у функцији одрживог развоја“ - СЕД 2021. 

-Пета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем 26.11.2021. 

године. до 12,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са четврте седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије 

одржане електронским путем 16.11.2021. године. 

- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Предлога Финансијског плана Академије 

струковних студија Западна Србија за 2021. годину. 

-Шеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем 

09.12.2021. године. до 12,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са пете седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 26.11.2021. године. 

- 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. 

- Разматрање Предлога Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 

Академије струковних студија Западна Србија за школску 2021/22. годину. 

- Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Издавачког савета Академије 

струковних студија Западна Србија за школску 2020/21. годину. 

- Разматрање Предлога Годишњег Извештаја о раду Академије струковних студија Западна 

Србија за школску 2020/21. годину. 

- Разматрање Предлога Годишњег плана рада Академије струковних студија Западна Србија за 

школску 2021/22. годину. 



- Разматрање Предлога Акционог плана Годишњег плана рада Академије струковних студија 

Западна Србија за школску 2021/2022. годину. 

- Доношење Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за шк. 2021/2022. 

годину за мастер струковне студије за Одсек Ваљево. 

-Седма седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем 

28.12.2021. године. до12,00 часова са следећим дневним редом: 

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

електронским путем 09.12.2021. године. 

- Доношење Одлуке о избору  једног наставника у звању предавача за ужу научну, односно 

стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на основу Извештаја Комисије 

бр.1519-6/05 од 29.10.2021. године.  

- 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 Комисије бр. 2559-3/05 од 01.12.2021. године. 

- Доношење Одлуке о избору  једног сарадника ван радног односа у звању демонстратора ван 

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

информатика, на основу Извештаја Комсије бр. 2560-3/05 од 02.12.2021. године.  

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за избор једног наставника 

у звању професора струковних студија, за ужу научну односно стручну област  Машинско 

инжењерство за Одсек Ужице. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за избор једног  наставника 

у звању предавача, на одређено време на период од 5 година за ужу научну, односно стручну 

област Општемедицински предмети са здравственом негом за Одсек Ужице. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за избор једног  наставника 

у звању професора струковних студија за ужу научну, односно стручну област 

Општемедицински предмети са здравственом негом за Одсек Ужице. 

-  Доношење Одлуке о усвајању Предлога Правилника о образовању и стручном усавршавању 

Академије струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о усвајању Правилника о организацији кратких програма студија Академије 

струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о мастер струковним студијама 

Академије и усвајању пречишћеног текста. 

- Доношење Предлога Одлука о статутарним изменама и допунама Статута Академије 

струковних студија Западна Србије. 

- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Предлога Финансијског плана Академије 

струковних студија Западна Србија за 2022. годину. 

-Осма седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем дана  

31.01.2022. године. до 12,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са седме седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 28.12.2021. године. 

- Доношење Одлуке о избору  једног сарадника  у звању сарадника у настави за ужу научну, 

односно стручну област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја Комисије бр.2558-

3/05 од 14.12.2021. године у Одсеку Ужице. 

- Доношење Одлуке о избору  једног предавача ван радног односа за ужу научну, односно 

стручну област Машинско инжењерство, на основу Извештаја Комисије бр. 2879-4/05 од 

28.12.2021. године у Одсеку Ужице. 

- 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  Менаџмент и бизнис за школску 2021/22.годину за Одсек Ужице. 

- Доношење Одлуке о давању сагласност на Извештај Комисије о учесницима конкурса, 

кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата бр. 34-2/05 од  21.01.2022. године, за 



избор једног наставника у звању професора струковних студија, за ужу научну, односно 

стручну област  Машинско инжењерство у Одсеку Ужице. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности на Извештај Комисије о учесницима конкурса, 

кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата бр. 63-1/05 од 21. 01.2022. године, за 

избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну, односно стручну област   Опште 

медицински предмети са здравственом негом у Одсеку Ужице. 

- Доношење Одлуке о усвајању Плана ангажовања за летњи семестар школске 2021/22. године 

за основне и мастер струковне студије у Одсеку Ужице и за основне струковне студије у Одсеку 

Ваљево. 

- Доношење Одлуке о измени Плана ангажовања наставника и сарадника за школску 2021/2022. 

годину за мастер струковне студије за Одсек Ваљево. 

- Доношење Одлуке о усвајању Плана стручног усавршавања запослених на Академији 

струковних студија Западна Србија за школску 2021/22.годину. 

- Доношење одлуке о иновирању предмета Програмирање CNC система 1 и     Програмирање 

CNC система 2 и иновирање силабуса за предмете Програмирање CNC система 1 и 

Програмирање CNC система 2, у оквиру пројекта под називом „Програмирање CNC система„ 

који се финансира из програмске активности „Развој високог образовања“ Министaрства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

- Доношење Oдлуке о именовању ЕСПБ координатора Академије стуковних студија Западна 

Србија и ЕСПБ координатора Академије стуковних студија Западна Србија за студенте који 

учествују у програмима међународне мобилности. 

- Доношење Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Увод у информатику“ на 

студијским програмима основних струковних студија у Одсеку Ваљево. 

- Доношење  Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Веб дизајн“ на студијском 

програму основних струковних студија у Одсеку Ваљеву. 

- Доношење Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Рачунарска графика и 

мултимедија“ на студијском програму основних струковних студија у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Информациони системи у 

пословном одлучивању“ на студијском програму мастер струковних студија у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Пословна презентација, 

графика и мултимедија“ на студијском програму мастер струковних студија у Одсеку Ваљево. 

- Доношење  Одлуке о измени и допуни садржаја вежби курикулума предмета „Маркетинг“ на 

студијским програмима основних струковних студија у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Одлуке о измени и допуни исхода садржаја вежби курикулума предмета „Увод у 

туризам са основама руралног туризма“ на студијском програму основних струковних студија 

у Одсеку Ваљево. 

- Доношење  Одлуке о измени и допуни исхода садржаја вежби курикулума предмета 

„Примењене маркетиншке стратегије“ на студијском програму мастер струковних студија у 

Одсеку Ваљево. 

-Девета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 25.02.2022. до 12,00 часова 

са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са осме седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 31.01.2022. године. 

- Доношење Одлуке о утврђивању Предлога Плана јавних набавки за Академију струковних 

студија Западна Србија за 2022. годину. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Ђорђа Петровића на Високој 

школи струковних студија за информационе технологије у Земуну. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Слободана Ненадовића на 

Академији струковних студија Шабац, Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије. 

- Доношење Одлуке о усвајању Предлога Годишњег финансијског извештаја  Академије 

струковних студија Западна Србија за 2021. годину. 

- Доношење Одлуке о избору  једног  наставника у звање предавача, за ужу научну, односно 

стручну област Опште медицински предмети са здравственом негом, на основу Извештаја бр. 



63-1/05 од 21.01.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, 

са предлогом кандидата.  

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за избор једног предавача 

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. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање Конкурса за избор два сарадника ван 

радног односа, у звање демонстартора ван радног односа, за ужу научну, односно стручну 

област Рачунарско инжењерство и информатика,  за школску 2021/22. годину, за Одсек Ужице. 

- Доношење Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних студија 

Здравствена нега за студента Дуњу Василић, у циљу реализације Еразмус+мобилности 

студената у сврху студирања. 

- Доношење Одлуке Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних 

студија Здравствена нега за студента Марину Живковић, у циљу  реализације 

Еразмус+мобилности студената у сврху студирања. 

- Разматрање Извештаја Комисије бр. 34-5/05 од 21.02.2022.године по Приговору бр. 34-4/05 од 

17.02.2022. године и доношење Одлуке о избору  једног  наставника у звању професора 

струковних студија, за ужу научну односно стручну област Машинско инжењерство са пуним 

радним временом.  

-Десета седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем дана 

16.03.2021. године. до 12,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са девете седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 25.02.2022. године. 

- Доношење Одлуке о избору  једног  наставника у звању професора струковних студија, за ужу 

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

основу Извештаја бр.42-1/05 од 07.02.2022. године Комисије о учесницима конкурса, 

кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата.  

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за избор и ангажовање 

предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Одлуке о подношењу захтева за акредитацију студијског програма: ОСС Пословна 

економија са 3 модула (Финансије, банкарство и осигурање, Рачуноводство, ревизија и порези 

и Маркетинг, трговина и туризам) – студије на даљину у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Одлуке о прихватању студијског програма ОСС Пословна економија са 3 модула 

(Финансије, банкарство и осигурање, Рачуноводство, ревизија и порези и Маркетинг, трговина 

и туризам) – студије на даљину и садржаја и структуре курикулума у Одсеку Ваљево. 

-Једанаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем дана 

30.03.2022. године. у 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са десете седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије одржане 

електронским путем 16.03.2022. године. 

- Доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа, у звање сарадника практичне 

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

основу Извештаја бр. 299-4/05 од 10.03.2022. године Комисије о учесницима конкурса, 

кандидатима за избор у звање са предлогом кандидата.  

- Доношење Одлуке о избору једног предавача ван радног односа за ужу научну, односно 

стручну област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, на основу Извештаја 

бр. 308-4/05 од 16.03.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у 

звање са предлогом кандидата.  

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за  избор једног предавача 

за уже научне, односно стручне области Примењена механика и Машинско инжењерство за 

Одсек Ужице. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за расписивање конкурса за  избор једног предавача 

за уже научне, односно стручне области Машинско инжењерство и Рачунарско инжењерство 

за Одсек Ужице. 



- Доношење Одлуке о усвајању Прaвилника  о избору, ангажовању и вредновању наставника и 

сарадника Академије струковних студија Западна Србија.  

- Доношење Одлуке о усвајању Правилника о нормативима за радне обавезе наставника и 

сарaдника Академије струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о усвајању Минималних услова за вредновање елемената различитих матура 

за рангирање и упис студената за бодовање изборних предмета  за државну матуру,  по 

студијским програмима за Одсек Ужице и Одсек Ваљево. 

 

-Дванаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је дана 10.05.2021. године. 

са почетком у 13,00 часова у седишту Академије струковних студија Западна Србија у Одсеку 

Ужицу са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са једанаесте седнице ван седнице Наставно-стручног већа Академије 

одржане електронским путем 30.03.2022. године. 

- Разматрање предлога Одлуке о висини школарине и других накнада за пружање услуга из 

образовне делатности за студенте држављане РС и стране држављане за школску 2022/23 за 

Одсек Ужице и за Одсек Ваљево. 

- Доношење Одлуке о усвајању Правилника о изради завршног мастер рада на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о усвајању Правилника о издавачкој делатности на Академији струковних 

студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке  о избору предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и 

трговина, на основу Извештаја Комисије бр. 474-2/06 од 06.04.2022.године у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа, у звању демонстратора ван 

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

информатика, на основу Извештаја бр. 330-3/05 од 22.03.2022. године Комисије о учесницима 

конкурса, кандидатима за избор у звање са предлогом кандидата. 

- Доношење Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа, у звање демонстратора ван 

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

информатика, на основу Извештаја бр. 331-3/05 од 22.03.2022. године Комисије о учесницима 

конкурса, кандидатима за избор у звање са предлогом кандидата. 

- Доношење Одлуке о усвајању Плана за издавање публикација у 2023.години. 

- Разно. 

-Тринаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронска седница дана 

07.06.2022. године. до 15,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са дванаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 

10.05.2022. године. 

- Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија 

у првом уписном року у школској 2022/23. години на Академији струковних студија Западна 

Србија.  

- Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у 

првом уписном року у школској 2022/23. годину на Академији струковних студија Западна 

Србија.  

- Доношење Одлуке о именовању Комисије за спровођење диференцијалног испита за упис 

студената на студијски програм основних струковних студија Здравствена нега за школску 

2022/23. годину у Одсеку Ужице. 

- Доношење Предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за проверу владања српским 

језиком за стране држављане који се уписују на Академију струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Предлога Одлуке о  именовању Комисије за упис студената у прву годину основних 

струковних студија за школску 2022/23. годину на Академији струковних студија Западна 

Србија и Поткомисија за Одсек Ужице и Одсек Ваљево.  



- Доношење Одлуке о именовању Комисије за упис и спровођење квалификационог пријемног 

испита за мастер струковне студије за школску 2022/23. годину у Одсеку Ужице и Одсеку 

Ваљево на Академији струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о формирању Етичке Комисије на предлог председника Академије. 

- Доношење Предлога Одлуке о формирању Комисије за професионалну етику. 

-Четрнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем 

дана  20.06.2022. године. до 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са тринаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 

07.06.2022. године. 

- Разматрање Предлога Измена и допуна Конкурса за упис студената у прву годину мастер 

струковних студија у првом уписном року у школској 2022/23. години на Академији 

струковних студија Западна Србија.  

-Петнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електроским путем дана 

24.06.2022. године. до 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са четрнаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 

20.06.2022. године. 

- Разматрање Извештаја Комисије бр. 553-5/05 од 20.05.2022. године и доношење Одлуке о 

избору једног наставника у звање предавача, за ужу научну, односно стручну област 

Примењена механика и Машинско инжењерство, на одређено време у трајању од пет година, 

са пуним радним временом.  

- Разматрање и доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о студијама на 

даљину и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Правилника. 

-Шестанаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем 

дана 15.07.2021. године. до 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са петнаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 

24.06.2022. године. 

- Информација о броју уписаних студената на основним и мастер струковним студијама у првом 

конкурсном року у школској 2022/23. години на Академији струковних студија Западна Србија.  

- Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија 

у другом конкурсном року у школској 2022/23. години на Академији струковних студија 

Западна Србија.  

- Доношење Одлуке о обустављању поступка за избор наставника у звању предавача за уже 

научне, односно стручне области Машинско инжењерство и Рачунарско инжењерство и 

информатика, са пуним радним временом, на одређено време у трајњу од пет година по 

Конкурсу Академије објављеном у публикацији „Послови“ бр.982 од 13.04.2022.године. 

- Доношење Одлуке о реорганизацији и оснивању Катедри у Одсеку Ужице на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Предлога Одлуке о изменама и допунама Статута Академије струковних студија 

Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о потпуном и делимичном признавању положених испита предмета 

специјалистичких студија за упис на мастер студије у Одсеку Ваљево. 

- Доношење Предлога Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Ђорђа Петровића у 

Ваљевској Гимназији. 

-Седамнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је електронским путем 

дана 01.09.2022. године. до 13,00 часова са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са шеснаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 

15.07.2022. године. 

- Доношење Одлуке о делегирању студијских програма новоформираним Катедрама у Одсеку 

Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 



- Доношење Одлуке o припадности наставника и сарадника Одсека Ужице новоформираним 

Катедрама. 

- Доношење Одлуке о усвајању Правилника о припреми, изради и одбрани завршног рада на 

основним струковним студијама на Академији струковних студија Западна Србија. 

- Информација о броју уписаних студената по години струдија и студијским програмима на 

основним и мастер струковним студијама за претходни петогодишњи период. 

-Осамнаеста седница Наставно-стручног Већа Академије одржана је 20.09.2022. године. са 

почетком у 10,00 часова у седишту Академије струковних студија Западна Србија у Одсеку 

Ужице, са следећим дневним редом: 

- Усвајање Записника са седманаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 

01.09.2022. године. 

- Доношење Одлуке о усвајању Годишњег академског календара Академије струковних студија 

Западна Србија за школску 2022/23. годину. 

- Доношење Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за основне и мастер 

струковне студије у зимском семестру  у Одсеку Ужице и за основне струковне студије у 

зимском семестру у Одсеку Ваљево у школској 2022/23. године на Академији струковних 

студија Западна Србија. 

- Разматрање и доношње Предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних 

струковних студија у трећем уписном року за школску 2022/23. години на Академији 

струковних студија Западна Србија.  

- Разматрање и доношње Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних 

студија у другом уписном року за школску 2022/23. години на Академији струковних студија 

Западна Србија.  

- Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о мобилности студената и 

запослених на Академији струковних студија Западна Србија и доношење Одлуке о усвајању 

пречишћеног текста Правилника о мобилности студената и запослних на Академији. 

- Доношење Одлуке о одобравању ванредних испитних рокова „октобар 2“ и „октобар 3“  у 

школској 2021/22.години на Академији струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање у другој високошколској 

установи за др Љубицу Диковић, наставника у звању професора струковних студија. 

- Доношење Предлога Одлуке о расписивању Конкурса за избор једног сарадника у звању 

асистента за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика у 

Одсеку Ужицу на Академији струковних студија Западна Србија. 

- Доношење Одлуке о усвајању Правилника о изради завршног мастер рада на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

- Анализа уписа у првом и другом уписном року на основним струковним студијама и у првом 

уписном року на мастер струковним струдијама на Академији струковних студија Западна 

Србија. 

- Разно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Седнице Наставно-стручних Већа Одсека 

3.1. Одсек Ужице  

 

У школској 2021 /22 годину одржано је укупно 18 Наставно - стручних већа у Одсеку Ужице. 

Седницама Већа Одсека председавала је руководилац Одсека Ужице, др Љиљана 

Трумбуловић, проф.стр.ст. 

Записничар на седницама Већа Одсека је Марина Шумаревић, дипл. правник. 

Прва седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 05.10.2021. год.  са 

следећим  дневним редом: 

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

путем дана 27.09.2021. године.   

2. Избор једног представника Наставно-стручног Већа Одсека Ужице за члана Савета Академије. 

Друга седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 25.10.2021. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 05.10.2021. 

године.   

2. Доношење Предлога Плана наставних активности у школској 2021/22. години, за зимски семестар,  у 

Одсеку Ужице. 

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

струковним студијма Информационе технологије и системи. 

4. Доношење Предлога Одлуке о избору два кандидата у звање предавача ван радног односа, за ужу научну, 

односно стручну област Биолошке науке, на основу Извештаја бр. 1549-4/05  од  28.09.2021. године, за 

Одсек Ужице.  

5. Разматрање Извештаја бр. 1518-2/05 од 07.10.2021. године и доношење Предлога одлуке о понављању 

конкурса за избор једног сарадника, у звање  сарадник у настави, за ужу научну, односно стручну област 

Грађевинско инжењерство, на одређено време, за школску 2021/22. годину, за Одсек Ужице.  

6. Разматрање Извештаја бр. 1552-2/05 од 07.10.2021. године и доношење Предлога одлуке о понављању 

конкурса за избор једног  сарадника ван радног односа у звање демонстраторa ван радног односа, за 

школску 2021/22. годину, за ужу научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам, за Одсек 

Ужице. 

7. Разматрање иницијативе Већа катедре за информационе технологије и  машинство, за избор једног 

сарадника ван радног односа у звање демонстраторa ван радног односа, за школску 2021/22. годину, за 

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

8. Разматрање Предлога Већа катедре за информационе технологије и  машинство, за именовање чланова 

Комисије за припрему Извештаја  о пријављеним кандидатима са предлогом за избор једног  сарадника 

ван радног односа у звању демонстратора ван радног односа, за школску 2021/22. годину за ужу научну, 

осносно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, за Одсек Ужице. 

Трећа седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 10.11.2021. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са друге седнице Већа Одсека Ужице одржане електронским путем дана 25.10.2021. 

године.   

2. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног наставника у звање предавача, за ужу научну, односно 

стручну област Економске науке, на основу Извештаја бр. 1361-4/05 од 14.10.2021. године Комисије о 

учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата.  

3. Давање сагласности на Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са 

предлогом кандидата, бр. 1519-6/05 од  29.10. 2021. године, за избор једног наставника у звање 

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

4. Разматрање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о провери квалитета рада Академије,  Савета за 

квалитет Академије, Већа катедри Академије  и Студентског парламента Академије, путем анкетирања, 

за школску 2020/21. годину.  

5. Разматрање Предлога Извештаја о раду 12. Међународне конференције „Наука и високо образовање у 

функцији одрживог развоја“ - СЕД 2021. 

Четврта седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 6.12.2021. год.  са 

следећим  дневним редом: 



1. Усвајање Записника са треће седнице Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржане електронским 

путем дана 10.11.2021. године. 

2. Разматрање иницијативе Већа катедре за информационе технологије и машинство за расписивање 

Конкурса за избор једног предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну  област Машинско 

инжењерство, за школску 2021/22. годину.  

3. 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. 

4. Разматарање Предлога Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета Академије 

струковних студија Западна Србија, за школску 2021/22. годину. 

5. Разматрање Предлога Извештаја о раду Издавачког савета Академије струковних студија Западна 

Србија, за школску 2020/21. годину. 

 

Пета седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је 27.12.2021. год.  са следећим  

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четвтре седнице Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржане електронским 

путем дана 06.12.2021. године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног наставника у звање предавача, за ужу научну, односно 

стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на основу Извештаја бр. 1519-6/05 од 

29.10.2021. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са предлогом 

кандидата.  

3. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног сарадника ван радног односа, у звање демонстратора ван 

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

бр. 2559-3/05 од 01.12.2021. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са 

предлогом кандидата.  

4. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног сарадника ван радног односа, у звање демонстратора ван 

радног односа, за ужу научну, односно стручну област Рачунaрско инжењерство и информатика, на 

основу Извештаја бр. 2560-3/05 од 02.12.2021. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за 

избор у звање, са предлогом кандидата.  

5. Разматрање иницијативе Већа катедре за информационе технологије и  машинство, за избор једног 

наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну, односно стручну област  Машинско 

инжењерство, за Одсек Ужице. 

6. Разматрање Предлога Већа катедре за информационе технологије и  машинство, за именовање чланова 

Комисије за припрему Извештаја  о пријављеним кандидатима са предлогом за избор једног  наставника 

у звање професора струковних студија, за ужу научну, односно стручну област  Машинско инжењерство, 

за Одсек Ужице. 

7. Разматрање иницијативе Катедре за медицинске науке, за избор једног наставника у звање професора 

струковних студија, за ужу научну, односно стручну област Опште медицински предмети са 

здравственом негом, за Одсек Ужице. 

8. Разматрање Предлога Већа катедре за медицинске науке, за именовање чланова Комисије за припрему 

Извештаја  о пријављеним кандидатима са предлогом за избор једног  професора струковних студија, за 

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

Ужице. 

9. Разматрање иницијативе Катедре за медицинске науке, за избор једног наставника у звање предавача, на 

одређено време, на период од 5 година, за ужу научну, односно стручну област Опште медицински 

предмети са здравственом негом, за Одсек Ужице. 

10. Разматрање Предлога Већа катедре за медицинске науке, за именовање чланова Комисије за припрему 

Извештаја  о пријављеним кандидатима са предлогом за избор једног  предавача, на одређено време, на 

период од 5 година, за ужу научну, односно стручну област Опште медицински предмети са 

здравственом негом, за Одсек Ужице. 

11. Разматрање предлога Правилника о образовању и стручном усавршавању Академије струковних студија 

Западна Србија. 

12. Разматрање предлога Правилника о организацији кратких пограма Академије струковних студија 

Западна Србија. 

13. Разматарање  Предлог Правилника о изменама и допунама правилника о мастер струквим студијама на 

Академији струковних студија Западна Србија. 

Шеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  24.01.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

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

27.12.2021. године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног  сарадника у звање сарадник у настави, за ужу научну, односно 

стручну област Грађевинско инжењерство, на основу Извештаја бр. 2558-3/05 од 14.12.2021. године Комисије 

о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата.  



3. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног наставника у завањe  предавача ван радног односа, за ужу 

научну, односно стручну област Машинско инжењерство, на основу Извештаја бр. 2879-4/05 од 28.05.2021. 

године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата.  

4. Разматрање иницијативе Већа Катедре за економске науке и менаџмент за расписивање Конкурса за избор 

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

односно стручну област Менаџмент и бизнис, за школску 2021/22. годину. 

5. Давање сагласности на Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са 

предлогом кандидата бр. 34-2/05 од  21.01. 2022. године, за избор једног наставника у звање професора 

струковних студија, за ужу научну, односно стручну област  Машинско инжењерство. 

6. Давање сагласности на Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са 

предлогом кандидата бр. 63-1/05 од 21. 01.2022. године, за избор једног наставника у звање предавача, за 

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

7. Разматрање и усвајање Предлога Плана ангажовања за основне и мастер струковне студија, за летњи 

семестар школске 2021/22. године, за Одсек Ужице. 

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

студија за летњи семестар школске 2021/22. године, за Одсек Ужице. 

9. Разматрање и усвајање Предлога Плана стручног усавршавања запослених на Академији струковних 

студија Западна Србија, за школску 2021/22. годину. 

10. Доношење Предлога одлуке о иновирању предмета Програмирање ЦНЦ система 1 и  

Програмирање CNC система 2 и иновирање силабуса за предмете Програмирање ЦНЦ система 1 и 

Програмирање ЦНЦ система 2, у оквиру пројекта под називом „Програмирање ЦНЦ система„ који се 

финансира из програмске активности „Развој високог образовања“ Министaрства проствете, науке и 

технолошког развоја Р. Србије. 

11. Доношење Предлога Oдлуке о именовању ЕСПБ координатора Академије стуковних студија Западна 

Србија за Одсек Ужице и ЕСПБ координатора Академије стуковних студија Западна Србија за студенте 

који учествују у програмима међународне мобилности. 

Седма седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  21.02.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

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

24.01.2022. године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о избору  једног  наставника у звање предавача, за ужу научну, односно стручну 

област Опште медицински предмети са здравственом негом, на основу Извештаја бр. 63-1/05 од 21.01.2022. 

године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са предлогом кандидата.  

3. Разматрање иницијативе Већа Катедре за Инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду, за 

расписивање Конкурса за избор једног предавача 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. 

4. Разматрање Предлога Већа Катедре за Инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду, за 

именовање чланова Комисије за припрему Извештаја  о пријављеним кандидатима са предлогом за избор 

једног  наставника у звање предавача ван радног односа, за ужу научну, односно стручну област 

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

5. Разматрање иницијативе Већа Катедре за  информационе технологије и  машинство за расписивање Конкурса 

за избор два сарадника ван радног односа, у звање демонстартора ван радног односа, за ужу научну, односно 

стручну област Рачунарско инжењерство и информатика,  за школску 2021/22. годину, за Одсек Ужице. 

6. Разматрање Предлога Већа катедре за информационе технологије и  машинство, за именовање чланова за две 

Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за избор сарадника ван радног 

односа, у звање демонстартора ван радног односа, за ужу научну, односно стручну област Рачунарско 

инжењерство и информатика,  за школску 2021/22. годину, за два извршиоца. 

7. Разматрање Предлога Већа катедре Катедре за економске науке и менаџмент за именовање чланова за 

Комисије за припрему Извештаја  о пријављеним кандидатима са предлогом за једног избор сарадника ван 

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

област Менаџмент и бизнис, за школску 2021/22. годину. 

8. Усвајање Предлога Одлуке о признавању испита на студијском програму основних струковних студија 

Здравствена нега за студента Дуњу Василић, у циљу реализације Еразмус+мобилности студената у сврху 

студирања. 

9. Усвајање Предлога Одлуке о признавању испита на студијском програму основних           струковних студија 

Здравствена нега за студента Марину Живковић, у циљу          реализације Еразмус+мобилности студената у 

сврху студирања. 

10. Информација о Потоколу посете Рецензетске комисије Академији струковних студија   Западна Србија, 

ради акредитације установе 23.02.2022.године. 

  

Осма седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 23.02.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 



1. Усвајање Записника са седме седнице ван седнице Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржане 

електронским путем дана 21.01.2022. године. 

2. Разматрање Извешаја Комисије бр. 34-5/05. од 21.02.2022. године по Приговору бр. 34-4/05 од 

17.02.2022. године и доношење Предлога Одлуке о избору  једног  наставника у звање професора 

стрковних студија, за ужу научну, односно стручну област Машинско инжењерство, са пуним 

радним временом.  

 

Девета седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  14.03.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице ван седнице Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржане 

електронским путем 23.02.2022. године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о избору једног наставника у звањe професора струковних студија, за ужу 

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

бр. 42-1/05 од 07.02.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање, са 

предлогом кандидата.  

3. Разматрање иницијативе Већа Катедре за  информационе технологије и  машинство за расписивање Конкурса 

за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне, односно стручне области Примењена механика 

и Машинско инжењерство,   са пуним радним временом, на одређено време, на период од пет година. 

4. Разматрање Предлога Већа катедре за информационе технологије и  машинство за именовање чланова 

Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за избор једног наствника у 

звање предавача, за уже научне, односно стручне области Примењена механика и Машинско инжењерство, 

са пуним радним временом, на одређено време, на период од пет година. 

5. Разматрање иницијативе Већа Катедре за  информационе технологије и  машинство, за расписивање 

Конкурса за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне, односно стручне области, Машинско 

инжењерство и Рачунарско инжењерство и информатика, са пуним радним временом, на одређено време, на 

период од пет година. 

6. Разматрање Предлога Већа Kатедре за информационе технологије и  машинство, за именовање чланова 

Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за избор једног настaвника у 

звање предавача, за уже научне, односно стручне области Машинско инжењерство и Рачунарско 

инжењерство и информатика,   са пуним радним временом, на одређено време, на период од пет година. 

 

Десета седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  28.03.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девете седнице ван седнице Наставно-стручног Већа Одсека Ужице одржане 

електронским путем 14.03.2022. године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа, у звање сарадника пракртичне 

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

Извештаја бр. 299-4/05 од 10.03.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у 

звање са предлогом кандидата.  

3. Доношење Предлога Одлуке о избору једног предавача ван радног односа, за ужу научну, односно стручну 

област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, на основу Извештаја бр. 308-4/05 од 

16.03.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звање са предлогом 

кандидата.  

4. Разматрање Предлога Прaвилника  о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 

Академије струковних студија Западна Србија.  

5. Разматрање Предлога Правилника о нормативима за радне обавезе наставника и сарaдника Академије 

струковних студија Западна Србија. 

6. Разматрање Предлога минималних услова за вредновање елемената различитих матура за рангирање и 

упис студената за бодовање изборних предмета  за државну матуру,  по студијским програмима, за Одсек 

Ужице. 

7. Обавештење  о начину раелизације наставе на Академији од 11.04.2022. године. 

Једанаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  20.04.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са десете седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане 28.03.2022. године 

електронским путем.  

2. Доношење Предлога Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа, у звање демонстратора ван 

радног односа, за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на основу 

Извештаја бр. 330-3/05 од 22.03.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у 

звање са предлогом кандидата.  



3. Доношење Предлога Одлуке о избору једног сарадника ван радног односа, у звање  демонстратора ван 

радног односа, за ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на основу 

Извештаја бр. 331-3/05 од 22.03.2022. године Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у 

звање са предлогом кандидата 

4. Давање сагласности на  Предлог плана за издавање публикација на Aкадемији, за Одсек Ужице, за 2023. 

годину. 

Дванаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 9.05.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са једанаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 20.04.2022. 

године. 

2. Разматрање Предлога Правилника о изради мастер завршног рада на Академији струковних студија Западна 

Србија. 

3. Разматрање Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности на Академији 

струковних студија Западна Србија. 

4. Текућа питања.      

Тринаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 7.06.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са дванаесте седнице Наставно-стручног већа Академије одржане дана 9.05.2022. 

године. 

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

уписном року у школској 2022/23. години на Академији струковних студија Западна Србија.  

3. Разматрање Предлога Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија у првом 

уписном року у школској 2022/23. годину на Академији струковних студија Западна Србија.  

4. Доношење Одлуке о именовању Комисије за спровођење диференцијалног испита за упис студената 

на студијски програм основних струковних студија Здравствена нега за школску 2022/23. годину у 

Одсеку Ужице. 

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

стране држављане који се уписују на Академију струковних студија Западна Србија. 

6. Доношење Предлога Одлуке о  именовању Комисије за упис студената у прву годину основних 

струковних студија за школску 2022/23. годину на Академији струковних студија Западна Србија и 

Поткомисија за Одсек Ужице и Одсек Ваљево.  

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

за мастер струковне студије за школску 2022/23. годину у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево на 

Академији струковних студија Западна Србија. 

8. Доношење Одлуке о формирању Етичке Комисије на предлог председника Академије. 

9. Доношење Предлога Одлуке о формирању Комисије за професионалну етику. 

Четрнаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  17.06.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

        1.Усвајање Записника са тринаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане 7.06.2022. 

године електронским путем.  

2. Разматрање Предлога Измена и допуна Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних 

студија у првом уписном року у школској 2022/23. години на Академији струковних студија Западна 

Србија.  

Петнаеста  седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 23.06.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четрнаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице у школској  2021/22. 

години одржане дана 17.06.2022. године. 

2. Разматрање и доношење Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о студијама на 

даљину и доношење предлога Одлуке о усвајању пречишћеног текста Правилника. 

3. Разматрање Извешаја Комисије бр. 553-5/05. од 20.05.2022. године и доношење Предлога Одлуке о 

избору  једног наставника у звање предвача, за ужу научну, односно стручну област Примењена 

механика и Машинско инжењерство, на одређено време на период од пет година, са пуним радним 

временом.  

 

Шеснаеста  седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана је  14.07.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 



1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице у школској  2021/22. 

години одржане дана 23.06.2022. године. 

2. Разматрање предлога Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија, на 

Академији струковних студија Западна Србија, у другом конкурсном року, у школској 2022/23. години. 

3. Доношење Предлога Одлуке о обустављању поступка  за избор наставника у звање предaвача за уже 

научне области Машинско инжењерство и Рачунарско инжењерство и информатика,  са пуним радним 

временом, на одређено време, у трајању од пет година, по Конкурсу Академије струковних студија 

Западна Србија објављеном у публикацији „Послови“ бр. 982 од 13.04.2022. године. 

4. Доношење предлога Одлуке о новој организацији Катедри на нивоу Одсека Ужице. 

5. Информација о броју уписаних студената на основним струковним студијама у школској 2022/23. 

години, у јунском уписном року, за Одсек Ужице.  

Седамнаеста  седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана  је 29.08.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

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

14.07.2022. године. 

2. Избор једног представника Већа одсека Ужице за члана Већа Академије. 

3. Разматрање Предлога Правилника о припреми, изради и одбрани завршног рада на основним 

струковним студијама на Академији струковних студија Западна Србија. 

4. Информација о броју уписаних студената по годинaма студија и студијским програмима на 

основним и мастер струковним студијама за претходни петогодишњи период. 

5. Текућа питања.      

Осамнаеста  седница Наставно-стручног већа Одсека Ужице, одржана   је 19.09.2022. год.  са 

следећим  дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 17. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ужице одржане дана 29.08.2022. 

године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника, за зимски семстар,  

школске 2022/23. године,  за основне и мастер струковне студије, за Одсек Ужице. 

3. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Академског календара рада, за школску 2022/23. годину. 

4. Доношење Одлуке о усвајању Планова рада по наставним предметима на основним и мастер струковним 

студијама, у зимском семестру, школске 2022/23. године, за Одсек Ужице. 

5. Доношење предлога Одлуке о одобравању ванредних испитних рокова Октобар 2 и Октобар 3,  на 

основним и мастер струковним студијама, за школску 2021/22. годину. 

6. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената на мастер струковне студије у 

другом уписном року, за школску 2022/23. годину.  

7. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената на основне струковне студије у 

трећем уписном року, за школску 2022/23. годину. 

8. Доношење предлога Одлуке о расписивању конкурса за избор једног сарадника у звању асистента за 

ужу научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика. 

9. Доношење Предлога Одлуке за именовање чланова Комисије за припрему Извештаја,  за  избор по 

конкурсу једног сарадника у звању асистент, за ужу научну, односно стручну област Рачунарско 

инжењерство и информатика 

10. Разматрање и доношење Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о мобилности 

студената и запослених на Академији струковних студија Западна Србија и доношење Предлога 

одлуке о усвајању пречишћеног текста Правилника. 

11. Доношење Предлога одлуке о сагласности за радно ангажовање на другој високошколској установи за 

др Љубицу Диковић, професора струковних студија. 

12. Доношење Предлога одлуке о сагласности за радно ангажовање на другој високошколској установи за 

за Николу Јанковића, наставника страног језика. 

 

3.2. Одсек Ваљево  
 

 

У школској 2021/22. години одржано је 15 седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљевo. 

Седницама Већа Одсека председавао је руководилац Одсека Ваљево, др Млађен Вићентић, 

проф.стр.ст. 

Записничар на седницама Већа Одсека је Јелена Савић Којић, самостални правни сарадник. 

 

Прва седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 07.10.2021. године са 

следећим дневним редом: 



1. Усвајање Записника са 20. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2020/21. години одржане 

дана 20.09.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о условима за упис наредне године студија и поновни упис године на 

основним струковним студијама у шк. 2021/2022. години у Академији струковних студија Западна Србија 

- Одсек Ваљево. 

3. Доношење предлога Одлуке о условима за упис наредне године студија и поновни упис године на мастер 

струковним студијама у шк. 2021/2022. години у Академији струковних студија Западна Србија - Одсек 

Ваљево. 

4. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних 

студија у трећем уписном року за шк. 2021/2022. годину у Академији струковних студија Западна Србија 

- Одсек Ваљево. 

Друга седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 15.11.2021. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 1. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 07.10.2021. године. 

2. Разматрање Извештаја о провери квалитета рада Академије путем анкетирања за школску 2020/21. годину, 

извештаја и предлога Савета за квалитет Академије, Већа катедри Академије и Студентског парламента 

Академије и доношење предлога Одлуке о усвајању истих. 

3. Разматрање Извештаја о раду Издавачког савета Академије за шк. 2020/21. годину и доношење предлога 

Одлуке о усвајању. 

4. Доношење предлога Одлуке о усвајању Планова рада по предметима на основним струковним студијама 

у зимском семестру шк. 2021/22. године у Одсеку Ваљево. 

Трећа седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 06.12.2021. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 2. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 15.11.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 

Академије струковних студија Западна Србија за шк. 2021/22. годину. 

3. Доношење предлога Одлуке о о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар 

шк. 2021/2022. године за основне струковне студије за Одсек Ваљево. 

4. Доношење предлога Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за шк. 2021/2022. 

годину за мастер струковне студије за Одсек Ваљево. 

 

Четврта седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 27.12.2021. године 

са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 3. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 06.12.2021. године. 

2. Доношење Предлога Правилника о мастер струковним студијама и усвајање пречишћеног текста 

Правилника. 

3. Доношење предлога Одлуке о усвајању Правилника о образовању и стручном усавршавању запослених 

Академије. 

4. Доношење предлога Одлуке о усвајању Правилника о организацији кратких програма студија Академије. 

Пета седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 24.01.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 4. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 27.12.2021. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о измени Плана ангажовања наставника и сарадника за шк. 2021/2022. годину 

за мастер струковне студије за Одсек Ваљево. 

3. Доношење предлога Одлуке о именовању ЕСПБ координатора за Одсек Ваљево. 

4. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Увод у информатику“ на 

студијским програмима основних струковних студија. 

5. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Веб дизајн“ на студијском 

програму основних струковних студија. 

6. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Рачунарска графика и 

мултимедија“ на студијском програму основних струковних студија. 

7. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Информациони системи у 

пословном одлучивању“ на студијском програму мастер струковних студија. 

8. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода курикулума предмета „Пословна презентација, 

графика и мултимедија“ на студијском програму мастер струковних студија. 

9. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни садржаја вежби курикулума предмета „Маркетинг“ на 

студијским програмима основних струковних студија. 



10. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода садржаја вежби курикулума предмета „Увод у 

туризам са основама руралног туризма“ на студијском програму основних струковних студија. 

11. Доношење предлога Одлуке о измени и допуни исхода садржаја вежби курикулума предмета „Примењене 

маркетиншке стратегије“ на студијском програму мастер струковних студија. 

12. Доношење предлога Одлуке о усвајању предлога Плана стручног усавршавања запослених Академије 

струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево за шк. 2021/22. годину. 

Шеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 18.02.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 5. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 24.01.2022. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Ђорђа Петровића на Високој 

школи струковних студија за информационе технологије у Земуну. 

3. Доношење предлога Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Слободана Ненадовића на 

Академији струковних студија Шабац, Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије. 

4. Доношење предлога Одлуке о усвајању Планова рада по предметима на основним струковним студијама 

у летњем семестру шк. 2021/22. године у Одсеку Ваљево. 

 

Седма седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 04.03.2022. године 

са следећим дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 6. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 18.02.2022. године. 

2. 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. 

3. Доношење предлога Одлуке о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја о пријављеним 

кандидатима за избор предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина. 

4. Доношење предлога Одлуке о подношењу захтева за акредитацију студијског програма: ОСС Пословна 

економија са 3 модула (Финансије, банкарство и осигурање, Рачуноводство, ревизија и порези и 

Маркетинг, трговина и туризам) – студије на даљину. 

5. Доношење предлога Одлуке о прихватању студијског програма ОСС Пословна економија са 3 модула 

(Финансије, банкарство и осигурање, Рачуноводство, ревизија и порези и Маркетинг, трговина и туризам) 

– студије на даљину и садржаја и структуре курикулума. 

 

Осма седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 28.03.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 7. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 04.03.2022. године. 

2. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о усвајању Предлога Прaвилника  о избору, ангажовању и 

вредновању наставника и сарадника Академије струковних студија Западна Србија.  

3. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о усвајању Предлога Правилника о нормативима за радне 

обавезе наставника и сарaдника Академије струковних студија Западна Србија. 

 

4. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о усвајању Предлога минималних услова за вредновање 

елемената различитих матура за рангирање и упис студената за бодовање изборних предмета  за државну 

матуру, по студијским програмима, за Одсек Ваљево. 

Девета седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 09.05.2022. године 

са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 8. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 28.03.2022. 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. 474-2/06 од 06.04.2022. године. 

3. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о усвајању Предлога Прaвилника о изради завршног мастер 

рада на Академији струковних студија Западна Србија.  

4. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о усвајању Предлога Прaвилника о изменама и допунама 

Правилника о издавачкој делатности на Академији струковних студија Западна Србија.  

 

Десета седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 03.06.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 9. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 09.05.2022. године. 



2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних 

студија у првом уписном року за шк. 2022/2023. годину. 

3. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних 

студија у првом уписном року за шк. 2022/23. годину. 

Једанаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 17.06.2022. 

године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 10. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 03.06.2022. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању измењеног и допуњеног Конкурса за упис студената у прву годину 

мастер струковних студија у првом уписном року за шк. 2022/23. годину. 

Дванаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 23.06.2022. 

године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 11. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 17.06.2022. године. 

2. Разматрање и доношење Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о студијама на даљину 

и доношење предлога Одлуке о усвајању пречишћеног текста Правилника. 

Тринаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 13.07.2022. 

године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 12. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 23.06.2022. године. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних 

студија у другом уписном року за шк. 2022/2023. годину. 

3. Разматрање и доношење предлога Одлуке о потпуном и делимичном признавању положених испита 

предмета специјалистичких студија за упис на мастер студије. 

4. Разматрање и доношење предлога Одлуке о давању сагласности за радно ангажовање др Ђорђа Петровића 

у Ваљевској Гимназији. 

Четрнаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 30.08.2022. 

године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 13. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 13.07.2022. године. 

2. Разматрање и доношење Предлога Одлуке о усвајању Предлога Прaвилника о припреми, изради и одбрани 

завршног рада на основним струковним студијама на Академији струковних студија Западна Србија. 

3. Информација о броју уписаних студената по години студија и студијским програмима на основним и 

мастер струковним студијама за претходни петогодишњи период. 

4. Доношење Предлога Одлуке о потреби радног ангажовања проф. др Јелице Протић, редовног професора 

на Електротехничком факултету Универзитета у Београду на Академији струковних студија Западна 

Србија - Одсек Ваљево за шк. 2022/23. годину и шк. 2023/24. годину. 

Петнаеста седница Наставно-стручног већа Одсека Ваљево одржана је дана 15.09.2022. 

године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 14. седнице Наставно-стручног већа Одсека Ваљево у шк. 2021/22. години одржане 

дана 30.08.2022. године. 

2. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Плана ангажовања наставника и сарадника за зимски семестар шк. 

2022/2023. године за основне струковне студије за Одсек Ваљево. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Планова рада по предметима на основним и мастер струковним студијама у 

зимском семестру шк. 2022/23. године за Одсек Ваљево. 

4. Доношење Предлога Одлуке о одобравању ванредних испитних рокова „октобар 2“ и „октобар 3“ за 

основне и мастер струковне студије у шк. 2021/2022. години. 

5. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Академског календара рада за шк. 2022/2023. годину. 

6. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних 

студија у трећем уписном року за шк. 2022/2023. годину. 

7. Доношење Предлога Одлуке о усвајању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних 

студија у другом уписном року за шк. 2022/2023. годину. 

8. Информација о предстојећим активностима везаним за редовну акредитацију студијских програма. 

9. Разматрање и доношење Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о мобилности 

студената и запослених Академије струковних студија Западна Србија и доношење Предлога Одлуке о 

усвајању пречишћеног текста Правилника. 

10. Текућа питања. 

  

 

 



IV Седнице Већа Катедри 

Одсек Ваљево 

4.1. Катедра за информатику и информационе системе  
 

У периоду од 01.10.2021.-30.09.2022. године, Веће катедре за информатику и 

информационе системе у саставу др Иља Станишевић, др Ђорђе Петровић, мр Милош 

Живковић, Дејан Бељић МА, Бранко Ћебић МА и Иван Пантелић МА одржало је укупно 20 

седница, од којих је 9 седница одржано електронски, а 11 седница је одржано уживо. 

Седницама Већа Катедре за информатику и информационе системе председавао је шеф 

Катедре, др Иља Станишевић, проф.стр.ст. 

Прва седница одржана је 14.10.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 3. седнице Већа катедри одржанe дана 09.09.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању теме и именовању комисије за одбрану мастер завршног рада. 

Друга седница одржана је 21.10.2021. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 1. седнице Већа катедри у школској 2021/22. години, одржанe дана 14.10.2021. године. 

2. Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија Западна Србија, 

за школску 2020/21. годину. 

3. Разматрање начина одржавања наставе на информатичким предметима у отежаним епидемиолошким 

условима. 

4. Разматрање критеријумима за реализацију и одбрану завршних мастер радова. 

5. Разно. 

Трећа седница одржана је 08.11.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 2. седнице Већа катедри у школској 2021/22. години, одржанe дана 21.10.2021. 

године. 

2. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану  мастер рада. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја комисије за оцену и одбрану мастер рада. 

Четврта седница одржана је 24.11.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 3. седнице Већа катедри у школској 2021/22. години, одржанe дана 08.11.2021. 

године. 

2. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада. 

Пета седница одржана је 02.12.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 4. седнице Већа катедри одржане дана 24.11.2021. године. 

2. Разматрање и усвајање предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи семестар школске 

2021/2022. године за основне струковне студије. 

3. Разматрање и усвајање предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за школску 2021/2022. 

године за мастер струковне студије. 

Шеста седница одржана је 21.12.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 5. седнице Већа катедре одржане дана 02.12.2021.године. 

2. Покретање иницијативе за продужетак изборног периода и радног односа за још три године за два сарадника 

у звању асистента. 

Седма седница одржана је 17.01.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 6. седнице Већа катедри одржанe дана 21.12.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању теме и именовању комисије за одбрану мастер завршног рада. 

3. Доношење Предлога о измени и допуни исхода курикулума предмета „Увод у информатику“ на 

студијским програмима основних струковних студија. 

4. Доношење Предлога о измени и допуни исхода курикулума предмета „Веб дизајн“ на студијском 

програму основних струковних студија. 

5. Доношење Предлога о измени и допуни исхода курикулума предмета „Рачунарска графика и 

мултимедија“ на студијском програму основних струковних студија. 

6. Доношење Предлога о измени и допуни исхода курикулума предмета „Информациони системи у 

пословном одлучивању“ на студијском програму мастер струковних студија. 



7. Доношење Предлога о измени и допуни исхода курикулума предмета „Пословна презентација, графика 

и мултимедија“ на студијском програму мастер струковних студија. 

8. Разно 

Осма седница одржана је 01.02.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 7. седнице Већа катедре одржанe дана 17.01.2021. године. 

2. Доношење Предлога за давање сагласности за радно ангажовање др Ђорђа Петровића, 

професора струковних студија, у  Високој школи струковних студија за информационе 

технологије у Земуну. 

Девета седница одржана је 15.04.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 8. седнице Већа катедре одржанe дана 1.02.2022. године; 

2. Анализа успешности на јануарском испитном року; 

3. Анализа оверавања зимског семестра; 

4. Анализа успешности на априлском испитном року; 

5. Анализа успешности полагања предиспитних обавеза закључно са априлским роком; 

6. Анализа пролазности по информатичким предметима; 

7. Дискусија и давање предлога за побољшање; 

8. Разно. 

Десета седница одржана је 13.05.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 9. седнице Већа катедре одржанe дана 15.04.2022. године;  

2. Разматрање и дефинисање предлога курикулума за студијски програм у ТТ пољу; 

3. Разно. 

Једанаеста седница одржана је 25.05.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 10. седнице Већа катедре одржанe дана 13.05.2022. године  

2. Реализација Стручне праксе за студијски програм Пословна информатика 

3. Информација о редизајнирању сајта Академије и Одсека 

4. Наставак рада на утврђивању курикулума новог студијског програма у ТТ пољу 

5. Разно. 

Дванаеста седница одржана је 25.05.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 11. седнице Већа катедре одржанe дана 25.05.2022. године  

2. Дефинисање структуре новог студијског програма у ТТ пољу 

3. Реализација пројекта ДИГИНАМ  

4. Предлози за унапређење наставе 

5. Разно. 

Тринаеста седница одржана је 29.06.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 12. седнице Већа катедре одржанe дана 15.06.2022. године  

2. Разматрање и доношење Предлога о потпуном и делимичном признавању положених испита предмета 

специјалистичких студија 

3. Доношење предлога структуре новог студијског програма 

4. Договор о критеријумима за избор предмета за нови студијски програм  

5. Разно. 

Четрнаеста седница одржана је 05.07.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са 13. Седнице одржанe дана 29. јуна 2022. године  

2. Рад на курикулуму новог студијског програма 

3. Разно. 

Петнаеста седница одржана је 08.07.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Предлога за давање сагласности за радно ангажовање др Ђорђа Петровића, 

професора струковних студија, у Ваљевској гимназији. 

Шеснаеста седница одржана је 29.08.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Предлога о потреби радног ангажовања проф. др Јелице Протић, редовног професора на 

Електротехничком факултету Универзитета у Београду на Академији струковних студија Западна Србија 

– Одсек Ваљево за шк. 2022/23. годину и шк. 2023/24. годину. 

Седамнаеста седница одржана је 30.08.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Дефинисање активности на акредитацији новог информатичког студијског програма 

2. Разно 

Осамнаеста седница одржана је 07.09.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са 14. Седнице одржанe дана 05. јула 2022. године. 

2. Усвајање предлога плана рада за предмете зимског семестра 2022/23. додељених Катедри 



3. Анализа страних студијски програма у ТТ пољу. 

4. Разно 

Деветнаеста седница одржана је 12.09.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Разматрање и усвајање предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за зимски семестар школске 

2022/2023. године за основне струковне студије. 

Двадесета седница одржана је 27.09.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 15. седнице Већа катедре одржанe дана 08.07.2022. године електронским путем 

(е-маил-ом), Записника са 16. седнице Већа катедре одржанe дана 29.08.2022. године електронским 

путем (е-маил-ом) и Записника са 17. седнице Већа катедре одржанe дана 30.08.2022. године. 

2. Анализа пролазности за јунски, јулски и септембарски испитни рок школске 2021/22. године. 

3. Акредитација студијског програма у ТТ пољу. 

4. Почетак рада на акредитацији СП у ДХ пољу на ОСС и МСС. 

5. Доношење Одлуке којом се потврђује актуелност теме и именује одговорни наставник за реализацију 

теме – ментор за ПИР за кандидата Ракић Бојана на МСС. 

6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за одбрану ПИР-а за кандидата Ракић Бојана на МСС. 

7. Разно. 

 

4.2. Катедра за финансије и рачуноводство 

 

У периоду од 01.10.2021.-30.09.2022. године, Веће КФИР, у саставу: др Слободан Илић, 

др Косана Вићентијевић, др Марина Јанковић Перић, мр Весна Марковић, мр Јелица Божанић, 

мр Сања Радовановић и Ненад Михаиловић, одржало је укупно 9 седница. 

Седницама Већа Катедре за финансије и рачуноводство председавао је шеф Катедре, 

др Слободан Илић, проф.стр.ст. 

Прва седница одржана је 08.10.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Одлуке о прихватању мастер рада 

2. Доношење Одлуке о усвајању темe и именовању комисијe за одбрану мастер завршнoг рада. 

Друга седница одржана је 25.10.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, 

дипломираних студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије 

струковних студија Западна Србија, за школску 2020/21. годину 

2. Усвајање Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, 

дипломираних студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије 

струковних студија Западна Србија, за школску 2020/21. годину. 

Трећа седница одржана је 03.12.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Предлога о усвајању предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за летњи 

семестар школске 2021/22. године за основне струковне студије. 

2. Доношење Предлога о усвајању предлога Плана ангажовања наставника и сарадника за школску 

2021/22. годину за мастер струковне студије. 

 

Четврта седница одржана је 21.03.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Упознавање с мером за унапређење квалитета студијских програма, коју је Савет за квалитет 

АССЗС једногласно усвојио на састанку одржаном 29.12.2021. године у циљу њеног 

спровођења (Мера се односи на потребу редовног праћења и анализе пролазности студената по 

студијским програмима и семестрима студија, са акцентом на прелаз из првог у други семестар, 

да би се благовремено уочили проблеми и предложиле корективне мере за остваривање високе 

успешности студената у студирању и смањења број студената који одустају од школовања.) 

2. Разно. 

Пета седница одржана је 04.07.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Разматрање и доношење Предлога о потпуном и делимичном признавању положених 

испита предмета специјалистичких студија за упис на мастер студије 

2. Разно. 
Шеста седница одржана је 07.07.2022.  године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Одлуке о усвајању темe и именовању Комисијe за одбрану мастер завршнoг рада; 



2. Анализирање предлога теме односно проблема за обраду ПИР - Практично истраживачког рада 

(Напомена: Веће КФИР спроводи анализу предлога теме, односно проблема за обраду ПИР, па 

је потребно да чланови Већа КФИР, уколико имају, доставе коментаре за наведен рад) 

3. Доношење одлуке којом се потврђује актуелност теме и именује одговорни наставник за 

реализацију теме – ментор за ПИР 

4. Доношење Одлуке о именовању Комисије за одбрану ПИР-а. 

Седма седница одржана је 08.09.2022.  године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Разматрање Плана ангажовања чланова Катедре за финансије и рачуноводство за 

зимски семестар школске 2022/23. године  

2. Разматрање Планова рада чланова Катедре за финансије и рачуноводство за предмете 

из зимског семестра школске 2022/23. године. 

Осма седница одржана је 12.09.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Анализирање предлога тема односно проблема за обраду ПИР - Практично 

истраживачког рада (Напомена: Веће КФИР спроводи анализу предлога теме, односно 

проблема за обраду ПИР, па је потребно да чланови Већа КФИР, уколико имају, доставе 

коментаре за наведен рад) 

2. Доношење одлуке којом се потврђује актуелност тема и именују одговорни наставници 

за реализацију тема – ментори за ПИР 

3. Доношење Одлуке о именовању комисија за одбрану ПИР-а. 

Девета  седница одржана је 26.09.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Доношење Одлуке о усвајању темa и именовању Комисијa за одбрану мастер завршних 

радова; 

2. Анализа резултата пролазности студената током јунског, јулског и септембарског 

испитног рока; 

3. Разно. 

4.3. Катедра за маркетинг, трговину и менаџмент 

У извештајном периоду од 1.10.2021.до 30.9.2022. године Веће катедре за маркетинг, 

трговину и менаџмент у саставу: др Снежана Ракић, др Млађен Вићентић, др Слободан 

Ненадовић, др Ђорђе Павловић, др Биљана Рабасовић, др Драгослава Средојевић, Тања 

Дугошија,  Ивана Марковић МА и Никола Стојановић МА одржало је укупно 19 седница (од 

тога 16 електронских) и усвојило 18 записника.   

Седницама Већа Катедре за маркетинг, трговину и менаџмент председавала је шеф 

Катедре, др Снежана Ракић, проф.стр.ст. 

Прва седница одржана је 22.10.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 11.10.2021. 

2. Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија Западна Србија, 

за школску 2020/21. годину са предлогом одговарајућих корективних мера ради унапређења квалитета 

студентских програма, односно укупног квалитета наставе.  

3. Разно 

Друга седница одржана је 26.10.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са прве седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

22.10.2021. 

2. Одлука Већа катедре о прихватању мастер рада за студента Чедомира Никитовића 

3. Одлука Већа катедре о прихватању мастер рада за студенкињу Сару Јанковић 

4. Одлука Већа катедре о прихватању мастер рада за студенкињу Александру Драговић 

5. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студента Александра 

Пантелића 

6. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Анђелу Илић 

7. Разно 

Трећа седница одржана је 05.11.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 



1. Усвајање Записника са друге седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

27.10.2021. 

2. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Жаклину Ђокић 

3. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Ивану Радојевић 

4. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студенткињу Драгану Васић 

5. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студента Александра 

Пантелића 

6. Разно 

Четврта седница одржана је 17.11.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са треће седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

05.11.2021. 

2. Одлука Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент о прихватању мастер рада за студенткињу 

Анђелу Илић 

3. Разно 

Пета седница одржана је 24.11.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четврте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

17.11.2021. 

2. Одлука Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент о прихватању мастер рада за студенткињу 

Драгану Васић 

3. Одлука Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент о прихватању мастер рада за студенткињу 

Жаклину Ђокић 

4. Одлука Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент о прихватању мастер рада за студенткињу 

Ивану Радојевић 

5. Разно 

Шеста седница одржана је 03.12.2021. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са пете седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

24.11.2021. 

2. Предлог плана ангажовања наставника и сарадника са Kатедре за маркетинг, трговину и менаџмент за 

школску 2021/2022. годину, Основне студије – летњи семестар 

3. Предлог плана ангажовања наставника и сарадника са Kатедре за маркетинг, трговину и менаџмент за 

школску 2021/2022. годину, Мастер струковне студије – студијски програм: Пословна економија и 

информатика 

4. Разно 

Седма седница одржана је 27.12.2021.  године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

03.12.2021. 

2. Покретање иницијативе за продужетак изборног периода и радног односа за још три године за једног 

сарадника у звању асистента 

3. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Наталију 

Термачић 

4. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Миленку 

Јелисавчић 

5. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студента Михаила 

Јевтића 

6. Разно 

Осма седница одржана је 14.01.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седме седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

27.12.2021. 

2. Доношење Предлога о измени Плана ангажовања наставника и сарадника за школску 2021/2022. годину 

за мастер струковне студије за Одсек Ваљево.  

3. Усвајање Предлога о изменама курикулума на основним и мастер студијама 

4. Разно 

Девета седница одржана је 31.01.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

14.1.2022. 

2. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Сању 

Голубовић.  



3. Разно 

Десета  седница одржана је 10.02.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девете седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

31.1.2022. 

2. Предлог за давање сагласности за радно ангажовање др Слободана Ненадовића на Академији струковних 

студија Шабац, Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије.  

3. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Јасмину 

Аничић 

4. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Јелену 

Томић 

5. Разно 

Једанаеста седница одржана је 28.02.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са десете седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

10.2.2022. 

2. Пријава теме за мастер рад за студента Александра Пантелића 

3. Разно 

Дванаеста седница одржана је 01.03.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са једанаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

28.2.2022. 

2. Предлог за избор и ангажовање предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина 

у Академији струковних студија Западна Србија- Одсек Ваљево за 1 извршиоца 

3. Предлог за именовање Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом за 

избор предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина 

4. Разно 

Тринаеста седница одржана је 07.03.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са дванаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

1.3.2022. 

2. Усвајање одлуке о прихватању мастер рада за студента Воју Живковића 7282/17 

3. Разно 

Четрнаеста седница одржана је 06.04.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са тринаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

7.3.2022. 

2. Пријава за покретање поступка оцене и одбране мастер рада за студента Александра Пантелића 

3. Разно 

Петнаеста седница одржана је 09.05.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четрнаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

6.4.2022. 

2. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Милену 

Пошарац 

3. Одлука о прихватању и заказивању одбране мастер рада за студента Александра Пантелића 

4. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Наташу 

Адамовић 

5. Разно 

Шеснаеста седница одржана је 02.06.2022. године електронским путем са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент одржане 

5.5.2022. 

2. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу 

Маријану Ковачевић 

3. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу 

Кристину Ристић 

4. Предлог и образложење теме за израду мастер рада за студенткињу Зорицу Јовичић 

5. Разно 

Седамнаеста седница одржана је 01.07.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент 

одржане 2.6.2022. 



2. Разматрање и доношење Предлога о потпуном и делимичном признавању положених испита 

предмета специјалистичких студија за упис на мастер студије (СП Пословна економија и 

информатика/2017.) 

3. Предлог и образложење теме за израду мастер рада за студенткињу Наталију Термачић 

4. Разно 

Осамнаеста седница одржана је 08.09.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седамнаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент 

одржане 1.7.2022. 

2. Доношење предлога Одлуке о усвајању Планова рада по предметима на основним струковним 

студијама у зимском семестру шк. 2022/23. године у Одсеку Ваљево. 

3. Доношење предлога Одлуке о усвајању Планова рада по предметима на мастер  струковним 

студијама у зимском семестру шк. 2022/23. године у Одсеку Ваљево. 

4. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студенткињу Наташу Босиљчић 

5. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студенткињу Наташу Адамовић 

6. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студенткињу Сању Голубовић 

7. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студенткињу Маријану Ковачевић 

8. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студента Горана Васиљевића 

9. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студента Владу 

Илића 

10. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану дипломског рада за студенткињу Невену Милић 

11. Разно 

Деветнаеста седница одржана је 05.10.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осамнаесте седнице Већа катедре за маркетинг, трговину и менаџмент 

одржане 8.9.2022. 

2. Анализа предлога везаних за наредну акредитацију студијских програма 

3. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студенткињу Јелену Јеринић 

4. Усвајање предлога и образложења теме за израду мастер рада за студенткињу Милену Пошарац 

5. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студенткињу Ану 

Алексић 

6. Пријава теме и одређивање комисије за одбрану практично-истраживачког рада за студента Лазара 

Смиљанића 

7. Разно 

Одсек Ужице 

4.4. Катедра за Инжењерство заштите животне средине и безбедност на 

раду   

 

Oд 1.10.2021. године до 1.10.2022.одржано је 22 Већа Катедре. 

Седницама Већа Катедре за Инжењерство заштите животне средине и безбедност на 

раду  председавала је шеф Катедре, др Снежана Аксентијевић, проф.стр.ст. 

Прва седница одржана је 11.10.2021. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 30.9.2021. 

2. Предлог за ангажовање студента демонстратора за школску 2021/2022. годину за ужу научну, односно стручну 

област Технолошко металуршко инжењерство 

3. Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Утицај 

технолошког процеса ливења на радну и животну средину, студента Божанић Исидоре, број индекса МБ 2/18 

4. Усвајање теме завршног рада, Заштита материјала од корозије премазима, студента Милан Милошевића,  број 

индекса ТХ 6/15  

5. Усвајање теме завршног рада, Заштита материјала од корозије превлакама, студента Стефанa Стиковићa,  број 

индекса ТХ 41/15 

6. Усвајање теме завршног рада, Животна средина и емисија гасова са ефектом стаклене баште, студента, Теодре 

Јанковић, број индекса  ТХ18/18  

7. Усвајање теме завршног рада, Мере безбедности приликом производње алкохолних пића, ментор др Весна 

Марјановић 

Друга седница одржана је 20.10.2021. са следећим Дневним редом: 
1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 11.10.2021. 



2. Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Третман и 

управљење медицинским отпадом у Општој болници др Алекса Савић Прокупље, студента Маје Вукајиловић, 

број индекса МБ 1/19  

3. Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија Западна Србија, за 

школску 2020/21. годину, а који је усвојен од стране Савета за квалитет Академије. 

  

Трећа седница одржана је 1.11.2021. са следећим Дневним редом: 
1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 20.10.2021. 

2. Усвајање теме мастер рада, Оцена комерцијалне реализације процеса мембранске сепарације у припреми воде 

за пиће, студента Јелене Јовановић, број индекса МБ 09/2019  

3. Усвајање теме мастер рада, Процена безбедносних ризика у металопрерађивачкој индустрији, студента 

Милице Сташић, број индекса МБ 13/2018 

4. Усвајање теме мастер рада, Утицај текстилне индустрије на радну и животну средину, студента Аделe 

Алендаревић, број индекса МБ 04/2019 

5. Усвајање тема завршних радова за школску 2021/2022 годину  

Четврта седница одржана је 5.11.2021. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 1.11.2021. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Сакупљање, транспорт и даље поступање са 

опасним отпадом (Pb шљака и истрошени акомулатори),  студента Данице Ивановић, број индекса МБ 36/17 

Пета седница одржана је 19.11.2021. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 5.11.2021. 

2. Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, Сакупљање, 

транспорт и даље поступање са опасним отпадом (Pb шљака и истрошени акомулатори),  студента Данице 

Ивановић, број индекса МБ 36/17 

3. Усвајање теме мастер рада, Технолошки процес заваривања ТИГ методом и његов штетан утицај на загађење 

воде, ваздуха и земљишта, студента Маријана Даничић, број индекса МБ 10/19 

4. Усвајање теме мастер рада, Прерада месинга, челика и пластике у фирми Метал техник систем доо, Чајетина, 

студента Марко Ћитић, број индекса МБ 15/19 

Шеста седница одржана је 25.11.2021. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 19.11.2021. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Оцена комерцијалне реализације процеса 

мембранске сепарације у припреми воде за пиће, студента Јелене Јовановић, број индекса МБ 09/2019  

3. Усвајање теме завршног рада, Конзумеризам, студента Доротеа Мијаиловић ТХ 4/19 

Седма седница одржана је 14.12.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 25.11.2021. 

2. Одлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто није било примедби, Оцена комерцијалне 

реализације процеса мембранске сепарације у припреми воде за пиће, студента Јелене Јовановић, број индекса 

МБ 09/2019  

Осма седница одржана је 23.12.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 14.12.2021. 

2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Технолошки процес заваривања ТИГ методом и 

њен штетан утицај на воду, ваздух и земљиште, студента Маријане Ђоковић, број индекса МБ 10/19 

3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Процена безбедносних ризика у 

металопрерађивачкој индустрији, студента Милице Сташић, број индекса МБ 10/2018 

4. Усвајање теме мастер рада, Поступак израде бакарних чанчића и утицај на животну средину, студента Марине 

Недељковић, број индекса МБ 22/19 

Девета седница одржана је 13.1.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 23.12.2021. 

2. Усвајање oдлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Технолошки процес заваривања ТИГ методом и њен штетан утицај на воду, ваздух и земљиште, студента 

Маријане Ђоковић, број индекса МБ 10/19  

3. Усвајање oдлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Процена безбедносних ризика у металопрерађивачкој индустрији, студента  Милице Сташић, број индекса МБ 

10/2018  

4. Усвајање  планова ангажовања на ОСС и МСС студијама за летњи семестар школске 2021/2022 године 



5. Разматрање пролазности студената по студијским програмима и годинама студија у школској 2020/2021 

години. 

6. Разматрање резултата оцењивања студената по поредметима у школској 2020/2021 години. 

7. Усвајање предлога чланова Катедре за инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду у тим за 

промоцију Акaдемије струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице: 

- др Весна Васовић, професор струковних студија и  

- др Наташа Ћировић, професор струковних студија 

Десета седница одржана је 9.2.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 13.1.2022. 

2. Усвајње предлога за избор предавача ван радног односа за предмет на ОСС Управљање отпадом из уже научне, 

односно стручне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 

3. Усвајање предлога др Наташе Ћировић за еталонирање/сервис уређаја Mettler Toledo pH метер –  преко 

пројекта, чији је координатор била др Весна Марјановић, набавили смо уређај од фирме Кефо и од тада није 

извршен ниједан преглед од стране овлашћених лабораторија за еталонирање/сервис уређаја. 

Једанаеста седница одржана је 16.3.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 9.2.2022. 

2. Усвајање теме завршног рада, Утицај индустрије на загађење ваздуха, студента Саре Митровић, број индекса 

ТХ 07/16 

3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Прерада месинга, челика и пластике у фирми 

„Метал техник системс“ доо Чајетина, студента Марка Ћитића, број индекса МБ 15/2019 

Дванаеста седница одржана је 31.3.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 16.3.2022. 

2. Усвајање oдлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ,  

Прерада месинга, челика и пластике у фирми „Метал техник системс“ дооЧајетина, студента Марка Ћитића, број 

индекса МБ 15/2019 

3.  Усвајање теме мастер рада, Контрола квалитета земљишта одређивањемpH и количине хумусних материја, 

студента Данијеле Јовичић, број индекса МБ 20/19 

4. Aнализa пролазности студената по студијским програмима и семестрима студија OСС Технолошко 

инжењерство и МСС Безбедност и здравље на раду, са акцентом на прелаз из првог у други семестар – Табеле 1 

и 2. 

Тринаеста седница одржана је 13.4.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 31.3.2022. 

2.  Усвајање теме мастер рада, Управљање ризиком од пожарних опасности у технологији обојених метала и 

легура, студента Мирка Вјетровић, број индекса МБ 23/19 

3. Усвајање теме завршног рада, Етика и свет рада, студента Ђорђа Пејића, број индекса ТХ 21/20 

4. Усвајање теме завршног рада, Бука као загађивач животне средине, студента Анђеле Филиповић, број индекса 

ТХ 2/19 

Четрнаеста седница одржана је 23.5.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 13.4.2022. 

2.  Усвајање теме мастер рада, Проучавање безбедности запослених у производњи нитроцелулозе, студента 

Адама Илића, број индекса МБ 2/19.   

3.  Усвајање теме мастер рада, Озонизација у припреми воде за пиће, студента Симић Владимирa, број индекса 

МБ 2/20 

4. Усвајање теме завршног рада, Третман отпадног јестивог уља  и значај рециклаже, Немања Лазић, број индекса 

TХ 12/19 

5. Усвајање теме завршног рада, Превенција оштећења здравља при излагању буци на раду, студента Стојкe 

Милосављевић, број индекса ТХ 3/17 

6. Усвајање теме завршног рада, Проучавање буке и вибрација у радној средини, студента Александра Јарића, 

број индекса ТХ 3/19 

7. Усвајање теме завршног рада, Безбедност и заштита здравља запослених у технолошком процесу конзервисања 

воћа ниским температурама, студента Милосављевић Катарине, број индекса ТХ 7/19 

8. Усвајање теме завршног рада,  Заштита и безбедност запослених у производњи ракије, студента Иване 

Екмешчић, број индекса ТХ 9/19 

9. Усвајање теме завршног рада, Опасности и заштита од пожара, студента Јелене Илић, број индекса ТХ 8/19 

10. Усвајање теме завршног рада, Услови за безбедан рад при професионалној изложености тешким металима, 

студента Сање Савичић, број индекса ТХ 11/19 

Шеснаеста седница одржана је 8.6.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 13.4.2022. 



2. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада, Проучавање безбедности запослених у 

производњи нитроцелулозе, студента Адама Илића, број индекса МБ 2/19 

3. Усвајање извештаја Комисије за оцену и одбрану мастер рада,  Tехнолошки процес израде чанчића и утицај на 

радну и животну средину, студента Марине Недељковић, број индекса МБ 22/19 

Седамнаеста седница одржана је 29.6.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 8.6.2022. 

2. Усвајање oдлуке о прихватању мастер рада и заказивање одбране рада, пошто НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ, 

Проучавање безбедности запослених у производњи нитроцелулозе, студента Адама Илића, број индекса МБ 2/19 

3. Усвајање теме завршног рада, Заштита аутомобила од корозије, Миљан Благојевић, број индекса TХ 23/22 

4. Усвајање теме мастер рада,  Прорачун елемената конструкције Дупликатора запремине 250 l према стандарду 

EN13445-3, као и његова примена у прехрамбеној индустрији, студента  Маријана Станојчић, број индекса МБ 

003/20 

5. Усвајање теме мастер рада, Прорачун елемената конструкције Резервоара за ваздух запремине 330 l према 

стандарду EN13445-3 и његова примена у сектору одржавања, студента  Синише Нешковића, број индекса МБ 

005/20 

6.  Усвајање теме мастер рада, Мере безбедности при  третману и транспорту запаљивих опасних материја, 

студента  Бобан Ивановић,  број индекса МБ 9/20 

7. Усвајање теме мастер рада,  Безбедност и здравље у раду са хлором, студента  Иване Ђорђевић,  број индекса 

МБ 16/20 

8. Усвајање теме мастер рада,  Управљање кабастим отпадом у ЈКП Дубоко Ужице, студента  Александре 

Милутиновић,  број индекса МБ 12/20 

9. Усвајање теме мастер рада,  Третман отпадног јестивог уља на територији града Ужица и значај рециклаже, 

студента  Слободана Костића,  број индекса МБ 15/20 

Осамнаеста седница одржана је 6.7.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 29.6.2022. 

2. Усвајање теме мастер рада,  Kарактeристике заштите од пожара у Рударском басену „Колубарa“, студента 

Ивана Јовановића, број индекса МБ 013/20 

3. Усвајање теме мастер рада, Мерење и анализа електромагнетног смога на локалитету Мегдан у Ужицу, 

студента Бојан Славујевићa, број индекса МБ 04/20 

Деветнаеста седница одржана је 13.7.2022. са следећим Дневним редом: 

1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 6.7.2022. 

2. Покретање иницијативе за формирање Катедре за Машинско технолошко инжењерство 

3. Покретање иницијативе за промену назива Катедре за инжењерство заштите животне средине и безбедност на 

раду у Катедру за Машинско технолошко инжењерство 

Двадесета седница одржана је 5.9.2022. са следећим Дневним редом: 

1.Верификација мандата чланова Већа Катедре за машинство и технолошко инжењерство. 

2.Разматрање  Одлуке о  предлогу за именовање Шефа Катедре за машинство и технолошко инжењерство. 

3.Избор Секретара Катедре за машинство и технолошко инжењерство. 

4.Разно. 

Двадесет прва седница одржана је 8.9.2022. са следећим Дневним редом: 
1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 13.7.2022. 

2. Усвајање Записника Већа Катедре одржане 5.9.2022. 

3. Усвајање плана ангажовања наставника на основним струковним студијама студијског програма Машинство, 

Технолошког инжењерства, и мастер струковним студијама Безбедност и здравље на раду за зимски семестар 

школеке 2022/2023 године. 

4. Усвајање предлога за ангажовање др Татјане Маринковић у допунском раду. 

Двадесет друга седница одржана је  16.9.2022. са следећим Дневним редом: 
1.  Усвајање Записника Већа Катедре одржане 8.9.2022. 

2. Усвајање теме мастер рада Процена утицаја на животну средину бензинске станице за снадбевање моторних 

возила и станице за ТНГ, студента Радмиле Радосављевић, број индекса МБ 8/21 

3. Усвајање теме мастер рада Заштита од пожара јавног објекта - хотел Сиеста, Ужице, студента Весне Росић, 

број индекса МГ 21/21 

4. Усвајање теме мастер рада Испитивање квалитета ваздуха на локацији каменолома Дражевићи, студента 

Милице Ћурдић, број индекса МБ 27/19 

5. Усвајање теме завршног рада Употреба фосилних горива и заштита животне средине, студента Невене 

Боџулић, број индекса ТХ 10/16 

6. Усвајање теме завршног рада Управљаање отпадом  у ЈКП Дубоко Ужице, студента Кристине Јанковић, број 

индекса ТХ 22/20 

7. Усвајање теме завршног рада Data Driven подршка транспортној служби предузећа TEXTIL, студента Дејана 

Поповића, број индекса ТХ 1/95 



8. Усвајање предлога за ангажовање једног сарадника у звању предавач ван радног односа из уже научне, осносно 

стручне области Машинско инжењерство за предмете: Машински елементи, Термоенергетска постројења, 

Обрада резањем, Обрада деформисањем, Алати и прибори, Компјутерско пројектовање 1,  Компјутерско 

пројектовање 2.  

  

4.5. Катедра за Информационе Технологије и Машинство  

Oд 1.10.2021. године до 1.10.2022.одржано је 10 Већа Катедре. 

Седницама Већа Катедре за Информационе Технологије и Машинство председавао је 

шеф Катедре, др Милован Миливојевић, проф.стр.ст. 

Прва седница одржана је 20.10.2021 са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 

2020/2021 години.  

2.Информација о признавању предмета са спец. струковних студија Информационе техмологије, ВШСС Ужице, 

на мастер струковним студијама Информационе технологије и системи који заједнички реализују Академија 

струковних студија, одсек Ужице и ФТН, Нови Сад и информација о Одлуци о плану ангажовања наставника са 

ФТН, за реализацију наставе на 1. години мастер струковних студија Информационе технологије и системи у 

школској 2021/22 години.  

3.Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија Западна Србија, за 

школску 2020/21. годину. 

4.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 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 предавач 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. Разматрање предлога активности које би допринеле подизању квалитета наставног процеса и смањењу 

процента напуштања студија, студената 1. године, са посебним освртом на генерацију уписану школске 2021/22. 

године, на студијском програму Информационе технологије  и студијском програму Машинство.   

7. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршнe радoвe и предлога састава  Комисијa за одбрану заврших 

радова за следеће кандидате:   

Кандидат: Иван Ивезић ИН17/17, Тема Завршног рада: Друштвене мреже као глобални комуникациони феномен, 

Ментор: др Ивана Бојовић 

Кандидат: Мирослав Јакшић ИН25/17, Тема Завршног рада: Интернет зависност – узроци и последице, Ментор: 

спец. Милорад Мурић 

Кандидат: Предраг Вујадиновић ИН 11/18, Тема Завршног рада: Заштита оперативног система путем firewall-a, 

Ментор: мр Слободан Петровић 

8.Разно. 

Друга седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана  је 09.11.2021 са 

следећим Дневним редом: 

1.Усвајање Записника са прве седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у школској 

2021/2022 години.  

2.Доношење Одлуке о прихватању предлога Уговора о учењу и реализацији  виртуалне стручне праксе, у оквиру 

Еразмус+ пројекта 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 “Digital internship model for higher professional studies”, према 

Захтеву др Татјане Маринковић проф.струковних студија. 

3. Разматрање/одобравање предлога тема за Завршне радове и предлога састава  Комисијa за одбрану Завршних 

радова за следеће кандидате:  

Кандидат: Јањић Дејан ИН45/17, Тема Завршног рада: Утицај видео игара на агресивност деце и младих, Ментор: 

др Ивана Бојовић 

4.Разматрање/одобравање предлога тема за Специјалитичке радoвe и предлога састава  Комисијa за одбрану 

Специјалистичких радова за следеће кандидате:  

Кандидат: Тамара Комленовић СИ04/18, Тема Завршног рада: Предикција исхода студирања помоћу алгоритама 

машинског учења, Ментор: др Милован Миливојевић 

Кандидат: Жељко Ћосовић СП016/18, Тема Завршног рада: Пројекат реконструкције и енергетске санације 

постојећег комплекса Здравственог центра Кладово, Ментор: др Александар Миловановић 

Трећа седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана  је 23.12.2021.–

24.14.2021. са следећим Дневним редом: 



1. Усвајање Записника са друге седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години.  

2. Доношење Одлуке за прихватање Предлога за иновирање наставних предмета и силабуса за СП 

машинство, према Захтеву др Александра Миловановића проф.струковних студија. 

3. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу 

научну, односно стручну област Машинско инжењерство у Академији струковних студија Западна 

Србија -одсек Ужице - на неодређено време, 1 извршилац. 

4. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу научну, односно стручну 

област Машинско инжењерство у Академији струковних студија Западна Србија -одсек Ужице - на 

неодређено време, 1 извршилац. 

5. Разматрање/одобравање предлога теме за Завршни рад и предлога састава  Комисијa за одбрану 

Завршног рада за следеће кандидате:  

Кандидат: Слободан Лучић МА03/06, Тема Завршног рада: Технологија израде вратила, димензија 

∅45m6×198 mm, Ментор: др Александар Миловановић  
Четврта седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана је 14.02.2022. са 

следећим Дневним редом: 

1.Усвајање Записника са треће седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години.  

2. 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 - 2 извршиоца. 

3. Разматрање предлога за именовање Комисија 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 - 2 извршиоца. 

4. Разматрање/одобравање предлога теме за Завршни рад и предлога састава  Комисијa за одбрану Завршог 

рада за кандидата:  

Кандидат: Стефан Марковић ИН 17/16, Тема Завршног рада: Мрежне команде у оперативним 

системима, Ментор: мр Слободан Петровић 

 

Пета седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана је 09.03.2022. са 

следећим Дневним редом: 

1.Усвајање Записника са четврте седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години.  

2.Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у звање 

предавача за две уже научне, односно стручне области:  (1) Машинско инжењерство и (2) Рачунарско 

инжењерство и информатика у Академији струковних студија Западна Србија -одсек Ужице - на одређено 

време, - одсек Ужице - 1 извршилац. 

3.Разматрање предлога за именовање Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор једног наставника у звање  предавача за две уже научне, односно стручне области:  (1) 

Машинско инжењерство и (2) Рачунарско инжењерство и информатика у Академији струковних студија 

Западна Србија -одсек Ужице - на одређено време, - одсек Ужице - 1 извршилац. 

4.Разматрање предлога и иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у звање 

предавача за две уже научне, односно стручне области:  (1) Машинско инжењерство и (2) Примењена 

механика у Академији струковних студија Западна Србија -одсек Ужице - на одређено време, - одсек 

Ужице - 1 извршилац. 

5.Разматрање предлога за именовање Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор једног наставника у звање  предавача за две уже научне, односно стручне области:  (1) 

Машинско инжењерство и (2) Примењена механика у Академији струковних студија Западна Србија -одсек 

Ужице - на одређено време, - одсек Ужице - 1 извршилац. 

6.Е-студент - развој апликација за електронску пријаву испита – Академија Западна Србија - одсек Ужице 

(приказ: Милорад Мурић спец. инф. тех., др Мирослава Јордовић Павловић, мр Слободан Петровић)    

7.Промоција студијских програма Информационе технологије (ОС), Информационе технологије и системи 

(Мастер) и студијског програма Машинство (ОС) (део: 8.Промотивни, стручни, бесплатни, такмичарски, 

семинари из домена ИТ и Машинства за средњошколце и студенте III године Академије Западна Србија) 

(приказ предлога: Драгана Кнежевић BSc, др Милован Миливојевић, др Александар Миловановић)  

9.Разно. 

Шеста седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана је 14.04.2022. са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са пете седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години, која је одржана 09.03.2022.  



2. Разматрање и усвајање предлога План издавања уџбеничке литературе у 2023. години на Катедри за 

информационе технологије и машинство, Одсек Ужице. 

3. Разматрање/одобравање предлога теме за Завршни рад и предлога састава  Комисијa за одбрану 

Завршnог рада за следеће кандидате:  

Кандидат: Драган Лековић НП 8/2016, Тема Завршног рада: Конструкција алата за ињекционо 

пресовање, Ментор: мр Слободан Петровић 

Седма седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана је 30.06.2022. са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шесте седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години, која је одржана 14.04.2022.  

2. Разматрање/одобравање предлога теме за Завршне радове и предлога састава  Комисијa за одбрану 

Завршних радова за следеће кандидате:  

Кандидат: Александар Мијаиловић МА 018/15, Тема Завршног рада: Технолошки поступак термичке 

обраде зупчаника, Ментор: др Љиљана Трумбуловић 

Кандидат: Петар Недић МА 015/19, Тема Завршног рада: Технологија израде носача стезних пакнова за 

ливну машину, Ментор: др Александар Миловановић 

Кандидат: Душан Вуловић МА 016/19, Тема Завршног рада: Технологија израде кућишта клизног 

лежаја за ливничку пећ, Ментор: др Александар Миловановић 

Кандидат: Саша Мићић МА 019/19, Тема Завршног рада: Технологија израде ваздушног хладњака 

трансформаторског уља ТИП ХТУ125-АВ070, Ментор: др Александар Миловановић 

Кандидат: Мирко Николић МА 027/19, Тема Завршног рада: Прорачун капацитета ваздушног хладњака 

трансформаторског уља ТИП ХТУ125-АВ070, Ментор: др Александар Миловановић 

Кандидат: Тијана Костић ИН 019/17, Тема Завршног рада: Развој Аccess апликације у функцији ИТ 

подршке манифестацији „Жестивал”, Ментор: др Милован Миливојевић 

Кандидат: Огњен Цвијовић ИН 007/19, Тема Завршног рада: Реализација Веб продавнице, Ментор: др 

Мирослава Јордовић Павловић 

Кандидат: Александар Петровић ИН 041/19, Тема Завршног рада: Реализација гејмерског форума 

Gametopia у MVC моделу, Ментор: др Мирослава Јордовић Павловић 

Кандидат: Данка Дробњаковић ИН 010/15, Тема Завршног рада: Израда телевизијског прилога о 

туристичком локалитету  „Увац”, Ментор: спец Милорад Мурић 

Кандидат: Дејан Пантовић ИН 017/19, Тема Завршног рада: Реализација социјалне мреже „Импресије” 

у MVC моделу , Ментор: др Мирослава Јордовић Павловић 

Кандидат: Ања Перковић ИН 049/18, Тема Завршног рада: Израда Веб презентације за потребе дома 

здрања Рогатица, Ментор: др Мирослава Јордовић Павловић 

Кандидат: Стефан Рогић ИН 002/19, Тема Завршног рада: Реализација друштвене мреже „Travel”, 

Ментор: др Мирослава Јордовић Павловић 

Кандидат: Стефан Николић ИН 008/19, Тема Завршног рада: Предлог решења редизајна сајта „Биоскоп 

Art-a”, Ментор: др Мирослава Јордовић Павловић 

 
Осма седница Катедре за информационе технологије и машинство одржана је 13.07.2022. са 

следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седме седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години, која је одржана 30.06.2022.  

2. Покретање иницијативе за формирање Катедре за машинство. 

3. Покретање иницијативе за промену назива Катедре за информационе технологије и машинство у 

Катедру за информационе технологије. 

4. Покретање иницијативе за избор Предавача ван радног односа за уже стручне области: (1) Машинско 

инжењерство и (2) Рачунарско инжењерство и информатика у Академији струковних студија Западна 

Србија - Одсек Ужице, - 1 извршилац. 

5. Прелиминарно разматрање Плана ангажовања за зимски семестар школске 2022./2023. године за 

студијски програм Информационе технологије и системи на Основним струковним студијама и Мастер 

струковним студијама. 

6. Информације о кратким студијским програмима - могућности, захтеви, дилеме. 

7. Разматрање резултата уписа на студијском програму Информационе технологије и системи и 

студијском програму Машинство у јунском уписном року. 

8. Разматрање могућих праваца деловања за смањење броја студената који напуштају студије (студент 

dropout) на студијском програму Информационе технологије и системи. 

9. Разно. 

Прва, конститутивна, седница Катедре за информационе технологије одржана је 5.09.2022. са 

следећим Дневним редом: 

1. Верификација мандата чланова Већа Катедре за информационе технологије. 

2. Разматрање  Одлуке о  предлогу за именовање Шефа Катедре за информационе технологије.  



3. Избор секретара Катедре за информационе технологије. 

4. Разно. 

Друга седница Катедре за информационе технологије одржана је 07.09.2022. са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осме седнице Већа катедре за информационе технологије и машинство у 

школској 2021/2022 години, која је одржана 13.07.2022. са почетком у 10.00 часова у Наставничкој 

канцеларији у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

2. Усвајање Записника са прве, конститутивне седнице Већа катедре за информационе технологије у 

школској 2021/2022 години, која је одржана 05.09.2022. са почетком у 09.00 часова у Наставничкој 

канцеларији у Одсеку Ужице на Академији струковних студија Западна Србија. 

3. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор наставника у звање Предавача ван радног односа за уже стручне области: (1) 

Рачунарско инжењерство и информатика и (2) Машинско инжењерство, у Академији струковних 

студија Западна Србија - Одсек Ужице, - 1 извршилац.  

4. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање асистента за ужу научну, односно 

стручну област Рачунарско инжењерство и информатика у Академији струковних студија Западна 

Србија - одсек Ужице, 1 извршилац. 

5. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор наставника у звање асистента за ужу стручну област: Рачунарско инжењерство и 

информатика, у Академији струковних студија Западна Србија - Одсек Ужице, - 1 извршилац   

6. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање предавача ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика у Академији струковних 

студија Западна Србија - одсек Ужице, 1 извршилац. 

7. Разматрање предлога за именовање Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима са 

предлогом за избор наставника у звање асистента за ужу стручну област: Рачунарско инжењерство и 

информатика, у Академији струковних студија Западна Србија - Одсек Ужице, - 1 извршилац 

8. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање сарадник практичар за уже научне, 

односно стручне области: (1) Рачунарско инжењерство и информатика  и (2) Машинско инжењерство, 

на Академији струковних студија Западна Србија - одсек Ужице, 1 извршилац 

9. Разматрање иницијативе и предлога за избор наставника у звање сарадник практичар за ужу научну, 

односно стручну област Рачунарско инжењерство и информатика, на Академији струковних студија 

Западна Србија - одсек Ужице, 1 извршилац 

10. Разматрање предлога Плана ангажовања на ОС и МСС студијских програма Информационе 

технологије и системи  за симски семестра школске 2022/23. године. (за кадрове са Академије Западна 

Србија) 

11. Разматрање идеја и предлога за унапређење реализације стручне праксе на студијским програмима 

Информационе технологије и системи (ОСС – Стручна пракса и МСС – Стручна пракса 1, Стручна 

пракса 2).    

12. Разматрање идеја и предлога за рацинализацију броја наставних предмета на Академији Западна Србија 

у целини (понуде наставних предмета који припрадају СП Информационе технологије и системи на 

ОСС и МСС, а који би могли бити део курикулума других студијских програма на Академији, без 

промене назива и садржаја наставних предмета у понуди). 

13. Разматрање идеја и предлога за Унапређење оперативности рачунарских лабораторија на Академији 

Западна Србија  - одсек Ужице (известиоци: Предраг Поповић и Милисав Жуљагић). 

14. Разматрање/одобравање предлога теме за Завршни рад и предлога састава  Комисијa за одбрану 

Завршnог рада за следеће кандидате:  

Кандидат: Црногорац Јелена ИН029/19, Тема Завршног рада: Израда лого-а и плаката за „Donat Mg“, 

Ментор: спец. Милорад Мурић, 

Кандидат: Милосављевић Драгица ИН024/19, Тема Завршног рада: Израда лого-а и флајера за 

козметички салон, Ментор: спец. Милорад Мурић, 

Кандидат: Ђурић Алекса ИН011/19, Тема Завршног рада: Израда лого-а и разгледнице за 

манифестацију „Дринска регата“, Ментор: спец. Милорад Мурић, 

15. Разно. 

 

4.6. Катедра за медицинске науке   

Oд 1.10.2021. године до 1.10.2022.одржано је 10 Већа Катедре. 

Седницама Већа Катедре за медицинске науке  председавао је шеф Катедре, Жељко 

Каргановић, спец., предавач. 

 

Прва седница одржана 18.10.2021. са следећим дневним редом: 



1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, 

дипломираних студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних 

студија Западна Србија, за школску 2020/21. Годину 

3. Разно 

Друга седница одржана 22.12.2021. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање начина за унапређење поступка одређивања тема за израду завршних радова на основним 

студијама. 

3. Разматрање критеријума за избор ментора за израду завршних радова. 

4. Иницијатива за расписивање конкурса за избор једног наставника у звању предавача за ужу научну 

односно стручну област Општемедицински предмети са здравственом негом. 

5. Разно 

Трећа седница одржана 24.12.2021. са следећим дневним редом: 

1. Иницијатива за расписивање конкурса за избор једног наставника у звању професора струковних студија за 

ужу научну односно стручну област Општемедицински предмети са здравственом негом. 

2. Разно 

Четврта седница одржана 18.02.2021. са следећим дневним редом: 

1.Усвајање записника са седнице одржане 22.12.2021.године 

2. Усвајање записника са седнице одржане 24.12.2021.године 

3. Усвајање предлога Уговора о учењу за студенте Здравствене неге, Дуњу Василић и Марину Живковић, 

између Академије струковних студија Западна Србија и универзитета Alma Mater Europaea-ECM, Словенија, за 

летњи семестар 2021/2022. године, у оквиру одобреног Еразмус+ пројекта међународне размене студената. 

4. Разно 

Пета седница одржана 09.03.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице одржане 18.2.2022. 

2. Разматрање Листе тема завршних радова за школску 2021/22. 

3. Разно 

Шеста седница одржана 06.04.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице одржане 09.03.2022. 

2. Разматрање предлога понуда за издавање публикација и израда предлога Плана издавања публикација за 

2023. годину. 

3. Разно 

Седма седница одржана 31.05.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице одржане 06.04.2022. 

2. Усвајање Извештаја о реализованим промотивним активностима Катедере за медицинске науке 

3. Разно 

Осма седница одржана 31.08.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице одржане 31.05.2022. 

2. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студента Николе 

Секулића, МЕ 027/20 (тема рада: Улога лидера у подстицању мотивације и задовољства послом – перспектива 

запослених у Општинској управи Чајетина). 

3. Разно 

Девета седница одржана 08.09.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице одржане 31.08.2022. 

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 2022/23. школске године 

4. Разно 

Десета седница одржана 28.09.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице одржане 08.09.2022. 

2. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Весне Аџић ЗН 27/19 (тема: Акутна бубрежна исуфицијенција). 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Дуње Василић ЗН 18/19 (тема: Инфекције опаратвине ране - улога медицинске сестре/техничара у превенцији и 

нези болесника). 



4. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента Игор 

Анђић ЗН041/18 (тема: Метаболички синдром). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Јована Марковић ЗН07/19 (тема:Артеросклероза). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Кристине Матић ЗН 13/19 (тема: Декубитус - улога медицинске сестре/техничара у превенцији и нези 

болесника). 

7. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Љиљана Милосављевић ЗН 21/19 (тема: Анатомија и физиологија панкраса). 

8. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и 

одбрану завршног рада студента Марина Живковић ЗН 15/19 (тема: Краниоцеребралне повреде улога 

медицинске сестре техничару нези болесника). 

9. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Милене Николић ЗН023/19 (тема: Анемије). 

10. Усвајање пријаве теме завршног рада и именовање комисије за оцену и одбрану завршног рада студента 

Милице Газдић ЗН09/19 (тема: Артеријска хипертензија). 

11. Разно. 

 

Извештај о промотивним  активностима – Здравствена нега  

Чланови Катедере за медицинске науке спровели су више активности са циљем промоције 

смера. 

 25.марта 2022. године, Др Јованка Чубрило, педијатар пулмоглог – алерголог, 

добитница повеље Српског лекарског друштва, у сарадњи са Катедром за медицинске 

науке у циљу промовисања јавног здравља и студијског програма Здравствена нега, 

одржала је предавање на тему Психосоматске болести на Академији струковних 

студија Западна Србија, одсек Ужице. Предавању су присуствовали студенти, 

наставници Академије, али и наставници Медицинске школе и 90 матураната. 

 7. април 2022.године Промоција Академије струковних студија Западна Србија, одсек 

Ужице, с акцентом на студијски програм Здравствена нега у Медицинској школи у 

Ужицу, реализатор др Жељко Каргановић. 

 Промотивни материјал наше школе је присутан на свим друштвеним мрежама 

Медицинске школе. 

 18 април 2022.године Гостовање професора студијског програма Здравствена нега др 

Жељка Каргановића и др Иване Бојовић емисији &qуот;У центру пажње&qуот; ужичке 

телевизије ТВ5. 

 Центар за каријерно вођење и саветовање студентата АСС Западна Србија организовао 

је предавање за студенте на тему &qуот;Технике ефикасног учења&qуот;. Предавање 

је одржала др Ивана Бојовић 15. маја у Одсеку Ваљево и 25. маја у Одсеку Ужице. 

 Катедра за медицинске науке у циљу промовисања јавног здравља и студијског 

програма Здравствена нега организовала је едукативну радионицу за средњошколце на 

тему ,,Принципи асертивне комуникације”. Радионица је одржана 24. маја 2022. године. 

 Спроведене су и промотивне ативности на нивоу Здравственог центра Ужице. 

 Континуирана промоција смера у ЗЦ Ужице се спроводи кроз активности сарадница у 

настави Слађане Поповић, Раде Милић  Мирјане Ћопић. 

Промотивне активности, као и квалитет реализоване наставе у претходном периоду, довели су 

до попуњавања максималног броја уписаних студената на прву годину студијског програма 

ОСС Здравствена нега већ у првом конкурсном року. 



                  4.7. Катедра за економске науке и менаџмент    

Oд 1.10.2021. године до 1.10.2022.одржано је 20 Већа Катедре. 

Седницама Већа Катедре за економске науке и менаџмент  председавала је шеф 

Катедре, др Зорица Танасковић, проф.стр.ст. 

Прва седница одржана је 12.10.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 12. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2020/21. 

години, одржане 24.09.2021. године. 

2. Усвајање измена списка тема: 

слободна тема у оквиру предмета Национална туристичка географија замењује се темом Туристичка понуда 

Златибора, 

списак тема из предмета Пословне финансије проширује се темом Краткорочни извори финансирања. 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јелене Бранковић, ПМ 509/16 (тема: Мере безбедности 

приликом производње алкохолних пића). 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Бојане Кокоровић, ПМ 022/18 (тема: Маркетинг 

комуникација). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Невене Зрњевић, ТТ 022/17 (тема: Туристичка понуда 

Златибора). 

6. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Бојана Станишића, ТТ 032/17 (тема: Скијање, ски стазе и 

ски центри). 

7. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јелене Шапоњић, ТТ 046/18 (тема: Културно наслеђе 

Израела). 

8. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Жељка Планинчића, ТТ 057/15 (тема: Наутика и наутички 

туризам Републике Србије). 

9. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Плане Симић, ТТ 030/18 (тема: Туризам Данске). 

10. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Јоване Ђуричић, ПМ 009/13 (тема: Краткорочни извори 

финансирања). 

11. Разматрање биографије мастер менаџера, Давида Марића, достављене Катедри за економске науке и 

менаџмент. 

12. Разно.   

 

Друга седница одржана је 19.10.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 1. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/22. 

години, одржане 12.10.2021. године. 

2. Анализа Извештаја о анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија Западна Србија, 

за школску 2020/21. годину. 

3. Договор о начину реализације наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године. 

4. Разно.  

 

Трећа седница одржана је 25.10.2021. године са следећим Дневним редом: 
1.  Усвајање Записника са 2. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2020/21. 

години, одржане 19.10.2021. године. 

2. Измена чланова комисије за одбрану завршног рада студенткиње Милице Лучић, РР 028/18 (тема: 

Хоризонтална и вертикална анализа финансијских извештаја). 

3. Измена чланова комисије за одбрану завршног рада студенткиње Невене Мићевић РР 013/18 (тема: 

Рачуноводствено обухватање расхода). 

4. Измена чланова комисије за одбрану завршног рада студенткиње Маријане Машић, РР 008/18 (тема: 

Екстерни извори финансирања). 

5. Измена чланова комисије за одбрану завршног рада студенткиње Дејане Пенезић, РР 015/18 (тема: Порез на 

додату вредност). 

6. Измена чланова комисије за одбрану завршног рада студенткиње Ђокић Драгане, ТТ 007/18 (тема: 

Рачуноводствено обухватање дугорочних резервисања и обавеза). 

7. Измена чланова комисије за одбрану завршног рада студенткиње Милице Лучић, ПМ 003/18 (тема: Акције). 

8. Разно.      

Четврта седница одржана је 04.11.2021. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 3. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/22. 

години, одржане 25.10.2021. године. 

2. Усвајање измена списка тема: 

слободна тема у оквиру предмета Национална туристичка географија замењује се темом Туристичка понуда 

Златара, 



слободна тема у оквиру предмета Маркетинг у туризму замењује се темом Концепт производа у 

маркетингу, 

на списак тема из предмета Економика бизниса додаје се тема Обвезнице.  

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Ане Сапун, ТТ 029/16 (тема: Концепт производа у 

маркетингу). 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Ивана Вељовића, ТТ 029/21 (тема: Туристичка понуда 

Златара). 

5. Усвајање захтева за признавање предлога Уговора о учењу за виртуелну стручну праксу студената МСС 

Пословна економија и менаџмент у оквиру Еразмус+ пројекта 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 - “Digital 

internship model for higher professional studies”. 

6. Разно.      

Пета седница одржана је 16.11.2021. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 4. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/22. 

години, одржане 04.11.2021. године. 

2. Усвајање пријаве теме завршног рада студента Лазара Јовановића, РР 002/16 (тема: Обвезнице). 

3. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Дијане Гавриловић, ТТ 048/17 (тема: Маркетинг и 

туристички производ). 

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Валентине Борисављевић, ТТ 015/17 (тема: Маркетинг у 

туризму на микро и макро нивоу). 

5. Разно.      

Шеста седница одржана је 06.12.2021. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са 5. седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент, одржане 16.11.2021. 

године. 

2. Разматрање предлога прерасподеле предмета др Радмиле Новаковић-Костић. 

3. Разматрање начина за унапређење поступка одређивања тема за израду завршних радова на основним и 

мастер студијама. 

4. Разматрање критеријума за избор ментора за израду завршних радова (основне и мастер студије). 

5. Разно.      

Седма седница одржана је 24.12.2021. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са шесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/2022. 

години, одржане 06.12.2021. године. 

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за сарадника ван радног односа за ужу научну област 

Менаџмент и бизнис, за летњи семестар школске 2021/2022. године. 

3. Разматрање молбе студенткиње Тамаре Јовановић за промену ментора за израду дипломског рада.  

4. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Тамаре Јовановић, ПМ 508/16 (тема: Акције и 

акционарска друштва). 

5. Усвајање пријаве теме завршног рада студенткиње Марије Марковић, РР 029/16 (тема: Стамбени кредити). 

6. Усвајање пријаве теме специјалистичког рада студенткиње Јелене Кнежевић, СТ 2/18 (тема: Сеоски 

туризам Златиборског округа). 

7. Разно. 

Осма седница одржана је 27.01.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са седме седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/2022. 

години, одржане 24.12.2021. године. 

2. Усвајање предлога чланова Комисије за припрему извештаја за избор једног сарадника ван радног односа у 

звању сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну област Менаџмент и бизнис, за летњи 

семестар школске 2021/2022. године, у Одсеку Ужице Академије струковних студија Западна Србија. 

3. Разно.   

Девета седница одржана је 21.02.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са осме седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/2022. 

години, одржане 27.01.2022. године. 

2. Усвајање тема за завршне радове на основним и мастер студијама за школску 2021/2022. годину. 

3. Разматрање броја студената уписаних из непарног у парни семестар. 

4. Разно. 

 

Десета седница одржана је 10.03.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са девете седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/2022. 

години, одржане 21.02.2022. године. 

2. Усвајање теме Природне туристичке вредности Перуа, професорке Радмиле Костић-Новаковић, и пријаве 

наведене теме за завршни рад студентa Славише Мaрковића, ТТ 031/21. 

3. Израда и усвајање плана промотивних активности поводом промоције уписа у школској 2022/2023. години 

на нивоу студијских програма који припадају Катедри за економске науке и менаџмент, уз оквирни термин 

одржавања. (Потребно је до седнице осмислити предлоге активности које би требало да обухвате Отворена 

врата (радионице, предавања, округли сто и сл.) и ТВ гостовања. 

4. Разно. 



Једанаеста седница одржана је 04.04.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са десете седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 2021/2022. 

години, одржане 10.03.2022. године. 

2. Разматрање предлога понуда за издавање публикација и израда предлога Плана издавања публикација за 

2023. годину. 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Биљане Новаковић, ПМ 026/18  (тема рада: ПДВ – порез на 

додату вредност). 

4. Разно.      

Дванаеста седница одржана је 30.05.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са једанаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 04.04.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Нине Мумало, ТТ 037/20 (тема рада: Верски туризам Србије). 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Слађане Лујић, ПМ 011/18  (тема рада: Обрачун зарада 

радника у Републици Србији). 

4. Разно. 

Тринаеста седница одржана је 20.06.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са дванаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 30.05.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Невене Ћосовић, ПМ 027/19  (тема рада: Управљање 

технолошким иновацијама и конкурентност предузећа). 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Сање Несторовић, ПМ 020/19  (тема рада: Увођење ИСО 

стандарда у привредном друштву „Атлас“ ДОО). 

4. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Славке Ђоковић, ПМ 015/19  (тема рада: Управљање 

туристичким предузећима у савременим условима привређивања). 

5. Усвајање пријаве завршног рада студента Зарије Лазаревића, ПМ 029/19  (тема рада: Управљање системом 

менаџмента квалитетом (TQM) са примером примене у Пошти Србије). 

6. Усвајање пријаве завршног рада студента Николе Тешића, ПМ 006/19  (тема рада: Знање и иновативност 

предузећа). 

7. Усвајање пријаве завршног рада студента Михаила Јанковић, ПМ 008/19  (тема рада: Унапређења 

производње у предузећу „Јуфка д.о.о.“ Ужице). 

8. Усвајање пријаве завршног рада студента Давида Крповића, ПМ 001/19  (тема рада: Праћење трговања на 

берзи). 

9. Усвајање пријаве завршног рада студента Стефана Симића, ПМ 028/19  (тема рада: Сектор транспорта у 

предузећу „Инекс Соколица“ ДОО). 

10. Разно.      

Четрнаеста седница одржана је 22.06.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са тринаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 20.06.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Јасмине Терзић, РР 009/19  (тема рада: Банкарски сектор у 

Републици Србији као извор финансирања предузећа). 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Маје Миловановић, РР 005/19 (тема рада: Лизинг). 

4. Разно. 

Петнаеста седница одржана је 14.07.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са четрнаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 22.06.2022. године. 

2. Усвајање измењеног списка тема за завршне радове у школској 2021/2022. години. Измене се односе на 

претходно усвојене слободне теме проф. Слободанке Станков, као и на додавање 6. теме у оквиру предмета 

Агенцијско пословање због преузимања студената проф. Радмиле Новаковић-Костић: 

у оквиру предмета Агенцијско пословање, додата је тема: City break аранжмани у понуди домаћих 

туристичких агенција за престонице на Дунаву, 

слободна тема у оквиру предмета Агенцијско пословање замењује се темом: Атинска регија у понуди 

домаћих организатора путовања, 

слободна тема у оквиру предмета Менаџмент квалитета у туризму замењује се темом: Квалитет 

туристичког производа као фактор понуде туристичке дестинације Колашин, 

слободна тема у оквиру предмета Менаџмент квалитета у туризму замењује се темом: Квалитет туристичке 

понуде дестинације Златибор. 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Јелене Радоњић, ТТ 001/19 (тема рада: Квалитет туристичког 

производа као фактор понуде општине Колашин). 

4. Усвајање пријаве завршног рада студентa Марка Лекића, ТТ 008/19 (тема рада: Квалитет туристичке 

понуде дестинације Златибор). 

5. Усвајање пријаве завршног рада студентa Николе Алексића, ТТ 018/18 (тема рада: City break аранжмани у 

понуди домаћих туристичких агенција за престонице на Дунаву). 

6. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Неде Ђурђић, ТТ 055/18 (тема рада: Атинска регија у понуди 

домаћих организатора путовања). 



7. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Марине Обрадовић, МЕ 010/20 (тема рада: Концепт маркетинга у трговинским предузећима). 

8. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Дијане Ковачевић, МЕ 028/20 (тема рада: Финансијска анализа пословања ЈКП „Наш дом“ Пожега). 

9. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Анђеле Марјановић, МЕ 006/20 (тема рада: Поступак брендирања туристичке дестинације „Мећавник“ 

Мокра Гора). 

10. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Љубице Тасић, МЕ 031/20 (тема рада: Утицај пандемије COVID-19 на пословање Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању Ужице). 

11. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Јелене Бешлић, МЕ 001/20 (тема рада: Финансијска анализа пословања предузећа „Биљана КРИН“ ДОО 

Рожанство). 

12. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студента Ненада 

Влајковића, МЕ 004/20 (тема рада: Селекција кандидата у МПП „Јединство“ Севојно). 

13. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Јелене Папић, МЕ 003/20 (тема рада: Маркетинг концепт књиговодствених агенција). 

14. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Јелене Марковић, МЕ 032/20 (тема рада: Унапређење квалитета приоритетних туристичких производа на 

подручју општине Косјерић). 

15. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студенткиње 

Катарине Алексић, МЕ 016/20 (тема рада: Анализа ланца вредности туристичке дестинације Чачак). 

16. Усвајање пријаве теме мастер рада и именовање комисије за оцену и одбрану мастер рада студента Николе 

Секулића, МЕ 027/20 (тема рада: Улога лидера у подстицању мотивације и задовољства послом – 

перспектива запослених у Општинској управи Чајетина). 

17. Усвајање предлога за ангажовање наставника у допунском раду, проф. др Снежане Тодосијевић Лазовић, 

наставника у звању ванредног професора на Економском факултету у Приштини са привременим седиштем 

у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години. 

18. Покретање иницијативе за ангажовање предавача ван радног односа. 

19. Разно. 

Шеснаеста седница одржана је 25.08.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 14.07.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Наде Димитријевић, РР 018/19 (тема рада: Финансијско 

извештавање о успешности пословања предузећа). 

3. Усвајање пријаве завршног рада студентa Кристијана Ћосића, РР 003/19 (тема рада: Ризик и левериџ). 

4. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Сандре Савичић, ТТ 024/19 (тема рада: Франшизинг). 

5. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Маријане Петронијевић, ТТ 025/17 (тема рада: Културно 

наслеђе Грчке кроз програме путовања емитивних туристичких агенција које послују на тржишту 

Републике Србије). 

6. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Снежане Суботић, ПМ 029/21 (тема рада: Сектор 

Информациони системи у предузећу а.д. Путеви). 

7. Разно. 

Седамнаеста седница одржана је 31.08.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 25.08.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студентa Милоша Филиповића, ТТ 035/20 (тема рада: Улога маркетинга у 

развоју туристичке дестинације). 

3. Усвајање пријаве мастер рада студенткиње Данке Романдић, МЕ 014/2020 (тема рада: Маркетинг 

менаџмент туристичке дестинације Прибој). 

4. Разно. 

Осамнаеста седница одржана је 08.09.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са седамнаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 31.08.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Анђеле Танасковић, ТТ 035/16 (тема рада: Промотивни микс 

у туризму). 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Савке Линдо, ПМ 045/05 (тема рада: Сектор маркетинга у 

Андрић граду, Вишеград). 

4. Усвајање пријаве мастер рада студенткиње Марије Познановић, МЕ 020/20 (тема рада: Ризици 

међународног пословног финансирања). 

5. Усвајање Плана ангажовања за зиски семестар школске 2022/2023. године. 

6. Разно. 

Деветнаеста седница одржана је 12.09.2022. године са следећим Дневним редом: 
1. Усвајање Записника са осамнаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 08.09.2022. године. 



2. Разматрање структуре предмета и ангажовања наставника за предстојећу акредитацију студијског програма 

ОСС Менаџмент и предузетнишво. 

3. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Тамаре Андрић, РР 001/19(тема рада: Кредити: појам, врсте и 

значај). 

4. Разно. 

Двадесета седница одржана је 26.09.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање Записника са деветнаесте седнице Већа Катедре за економске науке и менаџмент у школској 

2021/2022. години, одржане 12.09.2022. године. 

2. Усвајање пријаве завршног рада студенткиње Бранке Словић, НМ 013/12 (тема рада: Служба маркетинга у 

предузећу А.Д. ЕЛАН Пријепоље). 

3. Усвајање пријаве завршног рада студента Давида Ђокића, ПМ 009/19 (тема рада: Сектор производње А.Д. 

Синтер). 

4. Усвајање пријаве мастер рада студенткиње Милице Костић, МЕ 035/20 (тема рада: Полиса осигурања као 

инструмент међународног пословног финансирања). 

5. Утврђивање структуре предмета и ангажовања наставника за предстојећу акредитацију студијског програма 

ОСС Менаџмент и предузетнишво. 

6. Разно.    

                                                                                                            

                  4.8. Катедра за грађевинско инжењерство и архитектуру    

Oд 1.10.2021. године до 1.10.2022.одржано је 5 Већа Катедре. 

Седницама Већа Катедре за грађевинско инжењерство и архитектуру   председавао је 

шеф Катедре, др Ђорђе Ђуричић, проф.стр.ст. 

 

Прва седница одржана је 19.11.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са осме седнице 2021/22 

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. 

Друга седница одржана је 15.01. 2022. године 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. Усвајање предлога плана ангажовања за летњи семестар 2021/22 године. 

Трећа седница  (ванредна седница) одржана је 22.06. 2022. године са следећим Дневним 

редом: 
1.  Разматрање дописа студената бр. 962/05  и изјаве др Јелене Андрић на наведени допис. У прилогу су  

- допис студената бр. 962/05 

- изјава др Јелене Андрић 

Четврта седница одржана је 27.06. 2022. године 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. 

Пета седница одржана је 7.09. 2022. године 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. 

3. План ангажовања наставника и сарадника за школску 2020/21 годину.  

                               

V Седнице Колегијума 

 

У школској 2021/22. години одржано је 17 састанака Колегијума Академије струковних 

студија Западна Србија. 

Седницама Колегијума Академије председавала је председник Академије, др Љубица 

Диковић, проф.стр.ст. 



Записничар на седницама Већа Академије била је Марина Шумаревић, дипл. правник. 

На првом састанку одржаном  14.10.2021. године:  
1. Усвојен је  Записник са тринаестог састанка Колегијума одржаног 28.09.2021. године у шк. 21/22. години;  

2. Разматран је предлог Развојног Плана Академије струковних студија Западна Србија за период 2022.-

2024. године. 

На другом  састанку одржаном  20.10.2021. године:  

1.Усвојен је  Записник са првог састанка Колегијума у шк. 2021/22. години одржаног 14.10.2021. године;  

2. Разматрана је  препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, достављене високошколским 

установама дописом број 612-00-01478/2020-06 од 13.10.2021. године. 

На трећем   састанку одржаном  28.10.2021. године:  

1.Усвојен је  Записник са другог састанка Колегијума одржаног 20.10.2021. године;  

2. Разматран је  предлог  образаца Плана рада на предметима и Извештаја о остваривању плана рада на 

предметима (усклађени са Стандардима за самовредновање и Правилником о стандардима и процедурама за 

обезбеђење и унапређење квалитета Академије).  

На четвртом  састанку одржаном 10.11.2021. године:  

1. Усвојен је  Записник са трећег састанка Колегијума  одржаног 28.10.2021. године;  

2. Извршена је  Анализа достављених месечних Извештаја за октобар 2021.године уз предлагање мера за 

побољшање рада за: 

                2.1. Помоћника за наставну делатност Академије 

                2.2. Руководиоца Одсека Ужице 

                2.3. Помоћника руководиоца Одсека Ужице 

                2.4. Руководиоца Одсека Ваљево 

                2.3. Помоћника руководиоца Одсека Ваљево 

                2.4. Руководиоца Савета за квалитет 

                2.5. Руководиоца Канцеларије за међународну сарадњу 

                2.6. Шефова Катедри. 

На петом састанку одржаном  15.11.2021. године:  

1. Анализа Месечног извештаја за октобар 2021. лица за јавне набавке Академије (Ненад Михајловић);  

2.Анализа Месечног извештаја за октобар 2021. Служби рачуноводства (Марина  Вуловић, Светлана Крстић, 

Дринка Поледица). 

На шестом састанку одржаном  18.11.2021. године:  

1. Разматран је  Месечни извештај за октобар 2021. године лица за БЗР Академије, (известилац Наташа Ћировић);  

2.  Месечни извештај за октобар 2021.године Помоћника председника Академије за неннаставну 

делатаност,(Известилац Предраг Поповић); 

3. Месечног извештаја за октобар 2021.године Секретара Академије, (Известилац Александар Мајсторовић);  

4.Разматрани су Месечни извештаји за октобар 2021. године Правне службе  (известиоци: Наташа Вуковић, 

Јелена Савић Којић, Марина Шумаревић и Мирјана Селаковић). 

На седмом састанку одржаном  06.12.2021. године:  

1. Усвојен је  Записник са четвртог састанка Колегијума одржаног од 10.11.2021. године;  

2. Усвојен је Записник са петог састанка Колегијума одржаног  15.11.2021. године;  

3.  Усвојен је Записник са шестог састанка Колегијума одржаног 18.11.2021. године;  

4.  Разматран је  Предлог Годишњег извештаја о раду Академије струковних студија Западна Србија, за школску 

2020/21.годину;  

5. Разматран је  Предлог Годишњег плана рада Академије струковних студија Западна Србија, за школску 

2021/22.годину;  

6.Разматран је  Предлог Акционог плана Годишњег плана рада Академије  струковних студија Западна Србија,  

за школску 2021/22.годину;  

7.Разматран је Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних 

студија Западна Србија, за школску 2021/22. годину. 

На осмом састанку одржаном  13.12.2021. године:  

1. Усвојен Записник са седмог састанка Колегијима Академије одржаног дана 06.12.2021. године;  

2. Разматран је Предлог организације Свечане прославе Дана Академије 16.12.2021.године.  

На деветом  састанку одржаном  19.01.2022. године:  
1. Усвојен је  Записник са осмог састанка Колегијума одржаног дана 13.12.2021. године;  



2. Разматрана је  процедура за студенте који су заражени вирусом SARS-CoV-2 или су у самоизолацији приликом 

полагања испита у јануарском испитном року школске 2021/22. године. 

На десетом  састанку одржаном  11.02.2022. године:  

1. Усвојен је  Записник са деветог састанка Колегијума одржаног 19.01.2022. године;  

2. Дата је Информација о Пројекту државана матрура,  који спроводи Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. (Известилац др Марина Јанковић Перић);  

3. Дата је Анализа Извештаја о раду за месец јануар 2022. године чланова Колегијума Академије и шефова 

катедри;  

4. Дата је Информација о Одлуци и Решењу Комисије за акредитацију и проверу квалитете о одбијању Захтева за 

акредитацију студијског програма ОСС -Послована еконимија -студије на даљину, са 2 модула, који би се изводио 

у Академији, у Одсеку Ваљево. 

На једанестом   састанку одржаном  17.02.2022. године 

1. Разматран је  протокол поводом доласка Рецензентске комисије дана 23.02.2022. године ради акредитације 

Академије и дефинисање задужења (дато у прилогу мејла). 

На дванаестом   састанку одржаном  01.03.2022. године:  

1. Усвoјен је  Записник са десетог састанка Колегијума одржаног 11.02.2022. године;  

2. Усвојен је Записник са једанаестог састанка Колегијума одржаног 17.02.2022. године;  

3. Разматрана је допуна на основу примедби Рецензентске комисије, поводом акредитације Академије струковних 

студија Западна Србија. 

На тринаестом   састанку одржаном  22.03.2022. године:  

1. Усвoјен је Записник са дванестог састанка Колегијума одржаног 01.03.2022. године;  

2.Разматран је  Нацрта Прaвилника  о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника Академије 

струковних студија Западна Србија. (Известилац: Секретар Академије Александар Мајсторовић);  

3. Разматрање Предлога Прaвилника о школарини Академије струковних студија Западна Србија. (Известилац: 

Мирјана Селаковић, дипл. правник);  

4. Разматрање Предлога Правилника о нормативима за радне обавезе наставника и сарaдника Академије 

струковних студија Западна Србија (Известилац: Наташа Вуковић, дипл. правник);  

5. Разматран је  Предлог минималних услова за вредновање елемената различитих матура за рангирање и упис 

студената за бодовање изборних предмета  за државну матуру,  по студијским програмима,  (Известиоци: 

Руководиоци Одсека, др Љиљана Трумбуловић и др Млађен Вићентић);  

6. Анализирана је  пролазности студената Акедемије из зимског у летњи семестар у школској 2021/22.години 

(Известиоци: мр Весна Марковић и др Весна Марјановић);  

7. Донет је Предлога Одлуке о начину раелизације наставе на Академији од 01.04.2022. године;  

8. Текућа питања. 

На четрнаестом  састанку одржаном  04.05.2022. године:  

1. Усвoјен је Записник са тринаестог састанака  Колегијима Академије струковних студија Западна Србија 

одржаног 22. марта 2022. године у Одсеку Ваљево;  

2. Разматран је  Нацрт Одлуке  о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности 

за студенте држављане РС и стране држављане  за школску 2022/23. годину;  

3.Разматаран је  Нацрт Правилника  о изради мастер завршног рада на Академији (Известилац Наташа Вуковић, 

дипл. правник);  

4.Разматран је  Предлог за унапређење интернет репрезентације  Академије, Одсека Ужице и Одсека Ваљево. 

(Известиоци: Предраг Поповић МА, помоћник председника Академије за ваннаставну делатност и Иван 

Пантелић МА, асистент). 

На петнастом  састанку одржаном  17.06.2022. године:  

1. Усвoјен је  Записник са четрнаестог састанака Колегијима Академије струковних студија Западна Србија 

одржаног 04.05.2022. године;  

2. Анализа примедби Рецензентске комисије на документацију студијског програма ОСС Пословна Економија - 

студије на даљину, у Одсеку Ваљево;  

3.Разматран је  Допис бр. 962/05 од 15.06.2022. године достављеног од стране студената студијског програма 

Грађевинско инжењерство;  

4. Утврђен је предлог за именовање једног члана Комисије за вођење дисциплинског поступка запослених на 

Академији струковних студија Западна Србија.  

На шеснаестоом  састанку одржаном  20.06.2022. године:  



1. Усвојен је Записник са петнаестог састанака Колегијима Академије струковних студија Западна Србија 

одржаног 17.06.2022. године;  

2. Анализиран је  предлог Финансијског плана Академије струковних студија Западна Србија (известиоци: 

Марина Вуловић, председник Комисије и Светлана Крстић, координатор за Одсек Ваљево);  

3. Разматран је начин реализације Одлуке о висини чланарине Студентске конференције Академија струковних 

студија и високих школа Србије;  

4. Разно. 

На седамнаестом  састанку одржаном  23.09.2022. године:  

1. Усвојен је Записник са шеснаестог састанака Колегијима Академије струковних студија Западна Србија 

одржаног 20.06.2022. године;  

2. Разматране су мере Министарства рударства и енергетике у циљу смањења потрошње електричне и топлотне 

енергије за зиму 2022/2023.године;  

3. Разматран је Закључак Владе Републике Србије у вези са предлогом Студентске конференције универзитета 

Србије, да се студентима који су уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембта 

2005. године продужи рок за завршетак студија по започетом наставном плану и програму и условима и 

правилима студија;  

4. Разматраан је допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја  да се студентима којима истиче рок 

за завршетак студија потребних за реализацију студијских програма, у школској 2022/2023. години омогући да 

задрже статус студента без реуписа на студијски програм;  

5. Разматран је  предлог лица именованог за безбедност и здравље на раду у вези са систематским прегледом 

запослених на Академији (у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево);  

6. Разматрање препорука у вези са акредитацијом ОСС «Пословна економија са 3 модула» - студије на даљину, 

упућених од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета;  

7. Разно. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



VI Извештај о раду Студентског парламента 
 

Годишњи извештај о активностима Студентског парламента зa  2021/22. гoдину представља преглед реализације 

најзначајнијих активности.  

У извештајном периоду Студентски парламент Академије струковних студија Западна Србија, одржао је укупно 5 седница. 

Прва седница одржана је 29.10.2021. године у 12 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање Записника са седме електронске седнице Студентског парламента одржане дана 15.06.2021. године 

2. Усвајање извештаја о анкетитању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија Западна Србија, који се 

односи на школску 2020/21. годину. 

3. Разно 

Чланови Студентског перламента једногласно су усвојили извештаја о анкетитању студената, наставника и сарадника, 

ненаставног особља, дипломираних студената и послодаваца о квалитету наставе и услова рада Академије струковних студија 

Западна Србија, који се односи на школску 2020/21. годину. 

Друга седница одржана је 08.03.2022. године у 12 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

                1. Усвајање Записника са осме електронске седнице Студентског парламента одржане дана 29.10.2021. године 

                2. Избор представника у одбору Студентског центра Ужице 

                3. Разно 

За представника у одбору Студентског центра, чланови Студентског парламента изабрани су Милкицу Гачић, студент 

основних струковних студија Грађевинско инжењерство са Одсека Ужице Академије струковних студија Западна Србија, бр. 

индекса ГР 02/19. 

- ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ АКАДЕМИЈЕ ЗАПАДНА 

СРБИЈА 

Овим захтевом Студентски парламент се обратио градоначелици ради одобравања финансијских средстава. Финансијска 

средства су нам неопходна за реализацију акције „ Дан студената Академије струковних студија Западна Србија“, чије је 

циљ промоција Академије као и само дружењењ студената. Низ активности ће бити одржан 04. априла 2022. године на 

терену испред Академије струковних студија Западна Србија и у Студентском клубу. Тог дана планиран је турнир у малом 

фудбалу као и низ друштвених игара у Студентском клубу. 

- ДАН СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Поводом Дана студената Академије струковних студија Запада Србија, наши студенти су организовали такмичење у малом 

фудбалу, које је одржано а тереу испред Академије и такмичење у beer pog-у, које је одржано у Студентском клубу. Велики 

број студената се одазвао да сви заједо обележе дан наших студената.  

Трећа седница одржана је 31.03.2022. године у 12 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са девете електронске седнице Студентског парламента одржане дана 08.03.2022. године 

2. Избор четири представника Студентског парламента за комисију за спровођење анкета по одсецима Одсецима 

Академије:  

                -два студента - представници Одсека Ужице, 

                -два студента - представници Одсека Ваљево 

3. Разно 

За представника у комисији за спровођење анкете по одсецима, чланови Студентског парламента изабрани су  

1. Дајана Милковић, студент мастер струковних студија Информационе технологије и системи са одсека Ужице Академије 

струковних студија Западна Србија, бр. индекса 18/21 

2. Душан Вуловић, студент оснивних струковних студија Машинство са одсека Ужице Академије струковних студија 

Западна Србија, бр. индекса МА16/19 

3. Јелена Ранисављевић, студент мастер струковних студија пословна економија и  информатика са одсека Ваљево 

Академије струковних студија Западна Србија, бр. индекса 7082/21 

4. Никола Живковић, студент мастер струковних студија пословна економија и  информатика са одсека Ваљево Академије 

струковних студија Западна Србија, бр. индекса 7062/21 

Четврта седница одржана је 07.04.2022. године у 12 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 



 

1. Усвајање Записника са десете електронске седнице Студентског парламента одржане дана 31.03.2022. године 

1. Усвајање Годишњег плана рада Студентског парламента за школску 2021/22. годину 

2. Усвајање Финансијског плана за школску 2021/22. годину 

3. Усваајање Пословника о раду Студентског парламента 

4. Усвајање Правилика о избору чланова Студентског парламента 

5. Разно 

Представници Студентског парламента једногласно су усвојили све тачке Дневног реда. 

-  РАСПИСИВАЊЕ РЕДОВНИХ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА АКАДЕМИЈЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

У састав Студентског парламента Академије струковних студија Западна Србија бира се 11 чланова и то: 

- 6 члана које бирају студенти уписани у Одсеку Ужице, 

- 5 члана које бирају студенти уписани у Одсеку Ваљево, 

На изборима су се кандидовале две листе из Одсека Ужице и једна листа из Осека Ваљево. Иборе у Одсеку Ужице, добила 

је листа Младена Ћурдића, док је изборе у Одсеку Ваљево довила листа Луке Симанића. 

Пета седница одржана је 18.04.2022. године у 13 часова, електронским путем са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са једанаесте електронске седнице Студентског парламента одржане дана 07.04.2022. године 

2. Избор два члана комисије за утврђивање испуњености Законом прописаних критеријума за стицање статуса  

студентске организације по Захтеву овлашћеног лица удружења – Студентска асоцијација Академије струковних 

студија Западна Србија бр. 487 од 24.03.2022.године 

3. Разно 

 

За представника у комисији за утврђивање испуњености Законом прописаних критеријума за стицање статуса  студентске 

организације по Захтеву овлашћеног лица удружења – Студентска асоцијација Академије струковних студија Западна Србија 

бр. 487 од 24.03.2022.године  , чланови Студентског парламента изабрани су  

 

1. Дајана Милковић, студент мастер струковних студија Информационе технологије и системи са одсека Ужице 

Академије струковних студија Западна Србија, бр. индекса 18/21 

 

2. Душан Вуловић, студент оснивних струковних студија Машинство са одсека Ужице Академије струковних 

студија Западна Србија, бр. индекса МА16/19 

 

Комисија је донела одлуку да призна органиѕацију „Студентска асоцијација Академије струковних студија Западна Србија 

Ужице“, као организацију на Академији струковних студија Западна Србија. 

 

Финансијска средства обезбеђена за рад Студентског парламента 
  

За финасирање Студентског парламента, одсек Ужице издаја и следећа плаћања од стране парламента у току 

школске 2021/22: 

 

Канцелариски материјал-20.000,00 динара 

Тонер за фотокопир апарат-4.000,00 динара 

Учешће  на сусретима студената у Бугарској-131.894,22 

Учешће студената , пун пансион, промо материјал на Златибору-35.000,000 

Укупно:190.894,22 динара 

 

До краја 2022.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 

 

Укупно:  250.894,22 динара 

 

За финансирање Студентског парламента, Одсек Ваљево издвајао је средства према исказаној потреби 

од стране парламента  и у току шк. 2021/22. године извршена су плаћања: 

-Осигурање студената - 50.083,20 динара 

-Канцеларијски материјал - 5.000,00 динара 

-Тонер за фотокопир апарат - 3.000,00 динара 



-Учешће на сусретима студената у Бугарској – 32.973,56 динара 

- Кетеринг за почетак школске године за бруцоше – 5.076,40 динара 

- Улазнице за Сајам туризма – 6.000,00 динара 

- Материјал за стручну праксу – 7.380,00 динара 

Укупно: 109.513,16  динара  

  

До краја 2022. 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 укупно 

износи око 160.000 динара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Извештај о раду Савета Академије 

У школској 2021/22 години одржано је укупно 9 седница Савета Академије. 

Седницама Савета Академије председавала је председник Савета, др Зорица Сагић, 

проф.стр.ст. 

Записничар на седницама Савета Академије је секретар Академије Александар Мајсторовић, 

дипл. правник. 

Прва 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. 

Друга седница Савета Академије одржана је 29.11.2021. године у 12,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са четрнаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

19.10.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о усвајању Измена Финансијског плана Академије за 2021. годину. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања Академије 

струковних студија Западна Србија. 

4. Доношење Одлуке о усвајњу Извештаја о раду 12. Међународне конференције „Наука и високо 

образовање у функцији одрживог развоја“- СЕД 2021. 

5. Разматрање Предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Милицу Газдић ЗН 9/19. 

6. Разматрање Предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Катарину Бојић МЕ 20/21. 

7. Разматрање Предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Исидору Бојић МЕ 19/21. 

8. Разматрање Предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Дајану Милковић МИ 18/21. 

9. Разматрање Предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Немању Милковић МИ 19/21. 

10. Разматрање Предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Наташу Ласицу МБ 2/21. 

11. Доношење Одлуке о допуни Одлуке број 90/2 од 08.06.2020.године. 

12. Доношење Одлуке о изменама и допунама Правилника о утврђивању плата, накнада и осталих 

примања Академије струковних студија Западна Србија број 216/11-1 од 05.02.2021. године. 

Трећа седница Савета Академије одржана је 13.12.2021. године у 13,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

29.11.2021. године. 

2. Доношење Одлуке о расподели дела сопствених прихода Академије струковних студија Западна 

Србија. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег Извештаја о раду Академије струковних студија Западна 

Србија,  за школску 2020/21 годину. 



4. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег плана рада Академије струковних студија Западна Србија за 

школску 2021/22. годину. 

5. Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за реализацију Годишњег плана рада Академије 

струковних студија Западна Србија за школску 2021/22. године. 

6. Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 

Академије струковних студија Западна Србија за школску 2021/22. годину. 

Четврта седница Савета Академије одржана је 30.12.2021. године у 13,00 часова са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

13.12.2021. године. 

2. Доношење Статутарне Одлуке о изменама и допунама Статута Академије струковних студија 

Западна Србија и утврђивање пречишћеног текста Статута Академије струковних студија Западна 

Србија. 

3. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Академије струковних студија Западна Србија за 

2022. годину. 

4. Доношење одлуке о усвајању Правилника о образовању и усавршавању запослених. 

5. Доношење одлуке о усвајању Правилника о канцеларијском  и архивском пословању. 

6. Доношење одлуке о усвајању Листа категорија архивске грађе документарног материјала са 

роковима чувања. 

7. Разматрање предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента 

Петра Станковића, број индекса 80149/18. 

8. Разматрање Извештаја о прослави Дана Академије. 

Пета седница Савета Академије одржана је 01.02.2022. године у 13,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седамнаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

30.12.2021. године. 

2. Верификација мандата члана Савета Академије – Немање Пешаковића, представника оснивача. 

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Централне пописне комисије Академије о извршеном попису 

средстава и обавеза Академије струковних студија Западна Србија са стањем на дан 31.12.2021. 

године. 

4. Доношење Одлуке о усвајању Предлога Централне пописне комисије Академије да се утврђени мањак 

од 6.595,00 динара књижи на терет запослених, према Извештају Комисије за попис библиотечког 

материјала за Одсек Ваљево. 

5. Доношење Одлуке о усвајању предлога Централне пописне комисије Академије да се готовим 

производима – скриптама у вредности од 14.090,00 динара доделе инвентарни бројеви и пренесу у 

инвентар библиотеке Одсека Ваљево. 

6. Доношење Одлуке о усвајању предлога Централне пописне комисије Академије за расход основних 

средстава, који се расходују због технолошке застарелости, дотрајалости или неисплативости 

поправке опрема. 

7. Доношење одлуке о усвајању предлога за израду идејног решења (ИДР, ИДП и ПЗИ) за 

адаптацију простора степеништа  за потребе уградње лифта на згради Академије у Одсеку Ужице 

ради могућности учешћа на конкурсима за доделу средстава. 

8. Доношење одлуке о одобравању средстава за потребе рада Издавачког савета Академије за школску 

2021/2022. годину. 

9. Доношење одлуке о одобравању средстава за потребе стручног усавршавања запослених на 

Академији за школску 2021/2022. годину. 

Шеста седница Савета Академије одржана је 28.02.2022. године у 13,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са осамнаесте седнице Савета  Академије од 30.12.2021. године. 

2. Избор сталног записничара Савета Академије. 

3. Доношење одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину. 

4. Информација о Годишњем извештају о контроли јавних набавки. 

5. Информација о Годишњем извештају о извршењу уговора о јавној набавци. 

6. Доношење одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину. 

7. Доношење одлуке о утврђивању висина накнаде за услуге припремне наставе  у Одсеку Ужице на 

Академији струковних студија Западна Србија. 

8. Доношење одлуке о Именовању Комисије за израду Предлога правилника о изменама и допунама 

Правилника o школаринама Академије. 

9. Доношење одлуке о финансијским средствима за финансирање рада Студентског Парламента. 

10. Доношење одлуке о финансијским средставима за промотивне активности Академије/Одсека. 



11. Доношење одлуке о давању сагласности на предлог Кадровског плана за шк. 2021/2022 годину. 

12. Разматрање предлога Комисије и доношење Одлуке о умањењу плаћања школарине за студента Мају 

Селаковић. 

Седма седница Савета Академије одржана је 16.05.2022. године у 13,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са деветнаесте седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

28.02.2022. године. 

2. Доношење одлуке о усвајању Правилника о школарини. 

3. Доношење одлуке о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности 

за студенте држављане РС и стране држављане за школску 2022/23 за Одсек Ужице и за Одсек Ваљево. 

4. Доношење Одлуке о осталим трошковима образовања за школску 2022/23. за полазнике програма 

Јавно признатог организатора активности образовања одраслих. 

5. Доношење одлуке по предлогу Комисије за разматрање молби студената за умањење и ослобађање 

плаћања школарине Одсека Ваљево бр. 98-1/06 од 21.02.2022. 

6. Информација у вези Дописа -  обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 

451-02-01056/2022-17 од 30.03.2022. о усвајању Програма приоритетних пројеката за 2022. годину 

којим је предвиђена реализација пројекта „Санација покривача зграде“ у износу од 7.000.000,00 

динара. 

7. Разно. 

Осма седница Савета Академије одржана је 11.07.2022. године у 13,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са двадесете седнице Савета  Академије струковних студија Западна Србија од 

16.05.2022. године. 

2. Разматрање Предлога Одлуке за плаћање ангажовања наставног кадра за школску 2022/23. годину. 

3. Разматрање одлуке о усвајању Правилника о Савету послодаваца. 

4. Разматрање одлука по предлогу Комисија за разматрање молби студената за умањење и ослобађање 

плаћања школарине: 

a. Молба студента Дорис Мишков бр. 505/5 од 30.03.2022. године; 

b. Молба студента Александра Мијаиловића бр. 595/05 од 08.04.2022. године; 

c. Молба студента Јелене Урошевић бр. 326/03 од 23.05.2022. године. 

5. Доношење одлуке о формирању Комисије за професионалну етику. 

6. Разматрање Извештаја председника Студентског парламента поводом учешће студената Академије на 

спортским сусретима студената струковних студија под називом „Академијада 2022.“ 

7. Разматрање извештаја о пројектима – Развој високог образовања 2021/22: 

a. Програмирање ЦНЦ система – руководилац пројекта др Александар Миловановић; 

b. Унапређење квалитета наставног процеса и компетенција студената кроз креирање дигиталног 

материјала (ДИГИНАМ) – руководилац пројекта др Млађен Вићентић; 

c. Центар за каријерно вођење и саветовање студената АССЗС-ОВ: унапређење запошљивости у ери 

дигитализације (Smart Careers) - руковопдилац пројекта др Марина Јанковић Перић. 

8. Разматрање финалног Извештаја за пројекат „Модел дигиталне стручне праксе за високе струковне 

студије“ (DIMPS) у оквиру програма Еразмус - руководилац пројекта др Татјана Маринковић. 

9. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању запослених на Академији – учешће на Седмом 

међународном научном скупу, под називом „Будућност туризма“ - TISC 2022. 

10. Разматрање информације у вези Дописа СКАСС-а од 08.06.2022. о  висини и наплати чланарине 

Студентске конференције Академија струковних студија и високих школа Србије.  

Девета седница Савета Академије одржана је 29.08.2022. године у 12,00 часова са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање Записника са двадесет прве седнице Савета струковних студија Западна Србија од 

11.07.2022. године. 

2. Доношење Статутарне Одлуке о изменама и допунама Статута Академије струковних студија 

Западна Србија и утврђивање пречишћеног текста Статута Академије струковних студија Западна 

Србија. 

  

 

 

 



VIII Извештај правних служби Академије 

 
У састављању овог дела Годишњег извештаја учествовали су: Александар Мајсторовић, 

секретар Академије, Наташа Вуковић, руководилац правних, кадровских и административних 

послова стручне службе Одсека, Марина Шумаревић и Мирјана Селаковић, дипломирани 

правници за правне, кадровске и административне послове, Јелена Савић Којић, самостални 

правни сарадник. 

8.1. Извештај о раду правних служби Академије за период 01.10.2021 – 30.09.2022. године 

 

У овом извештајном периоду обављени су сви правни послови и 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, Етичког 

одбора Академије, Комисија, кадровски послови, израда нацрта општих аката, уговора, 

извештаја и планова.  

Активности правних служби одвијале су се у складу са Акционим планом годишњег програма 

рада Академије и Акционим планом рада правних служби Академије за шк. 2021/22. годину.  

8.2. Преглед важнијих послова и активности правних служби Академије у извештајном периоду, 

по месецима 

 
Октобар 2021. 

Одсек Ужице: 

-Објављени су конкурси за избор: наставника у звање предавача за ужу научну област 

Економске науке; сарадника у настави за ужу научну област Грађевинско инжењерсто; 

наставника у звање предавача за ужу научну област Рачунарско инжењерство и информатикa. 

-Урађени су: уговори за предаваче ван радног односа; уговори за сараднике ван радног односа 

(демонстратори ван радног односа и сарадници практичне наставе ван радног односа-

сарадници практичари); уговори о допунском раду за наставнике са других високошколских 

установа. 

-Припремљени су предлози за измене и допуне: Правилника о школарини  и  Правилника о 

утврђивању плата, накнада и осталих прихода и Правилника о канцеларијском и архивском 

пословању, са комплетно прерађеном Листом категорија документарног материјала Академије 

са роковима чувања. 

-Израђена су решења у вези са програмом Еразмус+, одлазна мобилност КА 103. 

Запосленима је прослеђено обавештење о поступању у случају привремене спречености за рад 

у смислу прописа о здравственом осигурању.        

-Учешће у делу редовног инспекцијског надзора који је обављен дана 27. и 28. октобра 2021. 

године. 

-Припремљени захтеви за сагласност за допунски рад наставника с других високошколских 

установа и уговори о допунском раду за наставнике за које је добијена сагласност.  

-Учешће у припреми предлога Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања, предлога 

Одлуке о плаћању школарине за упис, поновни упис и пренос ЕСПБ бодова у школској 

2021/22. години. 

-Израда уговора о ауторском делу, решења о стимулацији, потврда о радном односу, 

педагошком искуству за запослене, анекси уговора о раду за наставнике и сараднике код којих 



je дошло до промена у радно-правном статусу и решење о породиљском одсуству и одсуству 

са рада ради неге детета. 

-Урађен је Предлог измена Правилника о мастер струковним студијама у складу са изменама 

Закона о високом образовању. 

-Урађен је Предлог измена Правилника о организацији и систематизацији послова на 

Академије у складу са изменама Статута Академије. 

 

Одсек Ваљево: 

-Израђене су Одлуке о упису у наредне године студија и поновном упису за основне и мастер 

струковне студије и о начину плаћања школарине за упис, поновни упис и пренос бодова у шк. 

2021/22. години. 

-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.   

-Припремљен је материјал и присуствовало се инспекцијском надзору просветне инспекције у 

седишту Академије 27.10.2021. године, као и надзору инспекције за ванредне ситуације у 

Одсеку Ваљево 26.10.2021. године. 

-Израђени су модели Сертификата за обуку и Потврда о одслушаној обуци „Python & Machine 

Learning“, која је одржана у Одсеку Ваљево. 

-Припремљен је и спроведен поступак јавне набавке на коју се закон не примењује – услуга 

надзора, као и сва документација неопходна за извођење радова на санацији кровног 

покривача зграде у Одсеку Ваљево.  

-Израђени су: Предлог Правилника о унутрашњем узбуњивању, модели Уговора о набавци 

рачунара и рачунарске опреме, Уговор о поклону књига библиотеци Одсека Ваљево, Уговор 

о пословној сарадњи у оквиру Пројекта „Smart Careers“, Уговор о реализацији пројектног 

задатка „Истраживање ставова потрошача и перцепције климатске промене“ у оквиру пројекта 

„Зелена агенда на локалном нивоу“ и два Уговора о ауторском делу. 

-Урађена су Решења за поновни упис студената и Решење о мировању права и обавеза 

студената. 

-Припремљенa је измена Плана јавних набавки за 2021. годину. 
 

Новембар 2021. 

Одсек Ужице: 

-Поновљен је конкурс за избор сарадника у настави за ужу научну област Грађевинско 

инжењерсто у НЗС публикацији „Послови“. 

-Поновљен је конкурс за демонстратора ван радног односа, за научну област Архитектура и 

урбанизам. 

-Урађене одлуке и уговори о избору у звање два предавача ван радног односа за ужу научну 

област Биолошке науке. 

-Објављен је конкурс за предавача ван радног односа и демонстратора ван радног односа за 

ужу научну област Рачунарско инжењерство и информатика. 

-Припремљен је нацрт измена и допуна Правилника о канцеларијском и архивском пословању 

Академије који се односи на измене термина у складу са Законом о архивској грађи и архивској 

делатности и Листе категорија документарног материјала са роковима чувања. 

-Припремљен предлог уговора о пословној сарадњи и пружању услуга са Историјским 

архивом Ужице у вези са Изменама и допунама Правилника о канцеларијском и архивском 

пословању Академије. 

-Урађене су Одлуке о; усвајању Плана наставних активности у школској 2021/22. години за 

зимски семестар; признавању предмета са специјалистичких струковних студија на мастер 

струковним студијама Информационе технологије и системи; сагласности за понављање 



конкурса за избор једног сарадника у настави за ужу научну, односно стручну област 

Грађевинско инжењерство, на одређено време, за школску 2021/22. годину, за Одсек Ужице; 

сагласности за понављање конкурса за избор једног демонстраторa ван радног односа за ужу 

научну, односно стручну област Архитектура и урбанизам, за Одсек Ужице, и демонстраторa 

ван радног односа за ужу научну област Рачунарско инжењерство и информатика; избору 

наставника у звање предавача за ужу научну, односно стручну област Економске науке; 

усвајању Извештаја о провери квалитета рада Академије, путем анкетирања, за школску 

2020/21. годину; стручном усвршавању запослених; јубиларним наградама за 10, 20 и 30 

година; спровођењу поступка јавне набавке добара - електрична енергија за потребе 

Академије; одобрењу учешћа на Конгресу студената струковних студија Србије, на Златибору 

од 15-18. новембра 2021. године у организацији Студентске конференције академија 

струковних студија и високих школа Србије и одобрењу трошкова за учешће; најбољим 

радницима  у настави и у ненастави, по прелозима руководиоца одсека, поводом обележавања 

Дана Академије. 

-Урађена су Решења у вези са програмом Еразмус+, одлазна мобилност КА 103 о финансијској 

подршци за месец новембар 2021. г. 

-Урађено Решење о измени чланова Комисије  за  међународну сарадњу Академије. 

-Урађено је Решење о отказу Уговора о раду за запосленог због истека рока на који је радни 

однос заснован. 

-Урађена сва потребна акта за попис на Академији 2021. године - Одлука о попису и 

образовању комисија за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2021. године, 

Решење председника о именовању пописних комисија Академије, упутство за рад пописних 

комисија, предлог руководиоца одсека Ужице о именовању чланова пописне комиисије у 

Одсеку Ужице. 

-Урађени су Уговори о делу за учеснике у техничком прегледу радова за Импол Свеал а.д. 

-Урађен Уговор о јавној набавци рачунара и рачунарске опреме за партију број 2 која се односи 

на Одсек Ужице. 

-Израђен Предлог Акционог плана рада правних служби Одсека на Академији за школску 

2021/22. годину. 

 

Одсек Ваљево: 

-Припремљена је Одлука о именовању повереника и заменика повереника, по налогу Сектора 

за ванредне ситуације, након спроведеног инспекцијског надзора. 

-Израђен су нацрти Правилника о образовању и стручном усавршавању запослених и 

Правилника о извођењу кратких програма студија. 

-Припремљена је документација за расписивање јавних набавки електрична енергија за 

потребе Академије и лож уље за потребе Одсека Ваљево. 

-Урађена су Решења о поновном упису студената. 

-Припремана је документација за мање измене акредитованог студијског програма Пословна 

економија (укидање модула и смањење броја студената за упис). 

-Израђено Решење о именовању пописних комисија Академије и према Решењу 

модификовано Упутство за рад пописних комисија. 

-Урађени су Анекс уговора о продужетку рока за извођење радова за санацију кровног 

покривача у Одсеку Ваљево, Уговор о јавној набавци добара – електричне енергије и Уговор 

о јавној набавци лож уља за потребе Одсека Ваљево, Уговор о пословној сарадњи са 

Удружењем сертификованих истражитеља превара Србије. 

-Закључено је шест Уговора о ауторском делу на основу Извештаја о реализацији пројектног 

задатка „Истраживање ставова грађана и перцепција климатске промене“ у оквиру пројекта 

„Зелена агенда на локалном нивоу“. 

-Припремани сегменти за Годишњи извештај о раду Академије за школску 2020/21. годину и 

Годишњи план рада Академије за школску 2021/22. годину, као и Акциони план рада правних 



служби Академије за шк. 2021/22. годину и Извештај правних служби Академије за шк. 

2020/21. годину. 

-У склопу обележавања Дана академије, припремљен преглед запослених који остварују право 

на јубиларну награду и преглед деце запослених који остварују право на новогодишње 

пакетиће. 

-Израђени су Захтеви за донацију и Уговори о донацији, Решења о именовању чланова 

Комисије за примопредају радова у вези санације крова, Одлука о јубиларним наградама за 

запослене у Академији и Допис за МПНТР у вези документације за поступак јавне набавке – 

санација кровног покривача.  

-Урађен је Предлог и Решења за увећање основне плате за запослене у Одсеку Ваљево. 

-Припремљене су измене Правилника о утврђивању плата, накнада плата, других примања и 

накнада трошкова и Захтев за акредитацију- измена студијског програма. 

 

Децембар 2021. 

Одсек Ужице: 

-Праћење реализације конкурсa, документације и спровођење свих фаза поступка за заснивање 

радног односа и ангажовање ван радног односа по конкурсима за: сарадника ван радног односа 

за ужу научну област Рачунарско инжењерство и информатика; за демонстратора ван радног 

односа за ужу научну област Архитектура и урбанизам. (Конкурси су спроведени и урађени 

уговори о ангажовању.) 

-Израда конкурса за: професора струковних студија за ужу научну област Машинско 

инжењерство; професора струковних студија за ужу научну област Опште медицински 

предмети са здравственом негом; предавача за ужу научну област Опште медицински 

предмети са здравственом негом. Урађена су Одлуке о  комисије за припрему извештаја за  

наведене конкурсе. 

-Израда Предлога Статутарне Одлуке о изменама и допунама Статута Академије у складу са 

Законом о студентском организовању. 

-Урађена Решења према Предлогу руководиоца Одсека Ужице у складу са Правилником о 

расподели сопствених прихода Академије. 

-Урађени Уговори о ауторском делу за запослене за ауторска дела. 

-Расписан Конкурс за избор предавача ван радног одоноса за научну, стручну област 

Машинско инжењерство и урађена Одлука о именовању чланова Комисије за израду 

Извештаја. 

-Урађено пуномоћје за пројектанта у вези санације кровног покривача на Академији. 
 

Одсек Ваљево: 
 

-Урађенe су Одлуке о исплатама поводом Дана академије за најбољег радника у настави и 

ненастави, Одлуке о награђивању доктора наука и за најбоље студенте. 

-Урађени Уговори о раду за два асистента за ужу научну област Информатика и информациони 

системи у Одсеку Ваљево, за продужетак изборног периода и радног односа. 

-Израђене су Одлуке о умањењу школарине, измене Правилника о мастер струковним 

студијама, измене Статута Академије, Правилник о канцеларијском и архивском пословању и 

Одговор Основном суду у Ваљеву поводом траженог захтева. 

-Урађено је Решење о именовању чланова Комисије испред наручиоца у вези санације кровног 

покривача, као и Решења о коришћењу преосталог годишњег одмора за запослене у настави у 

Одсеку Ваљево. 

- Припремљен Предлог Плана стручног усавршавања за запослене за 2021/22. годину, за Одсек 

Ваљево, на основу достављених образаца. 

-Предузете су све правне радње у вези предмета извршења у ком је Академија извршни 

поверилац, а Основни суд у Ваљеву извршни дужник, као и све мере за пријаву повреде на 

раду запослене надлежним органима. 



-Припремљена су Решења за запослене за расподелу средстава по Правилнику о расподели 

сопствених прихода Академије и Уговори о ауторском делу за запослене. 

 

Јануар 2022. 

Одсек Ужице: 

-Праћење релизације конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника, за: 

професора струковних студија за ужу научну област Машинско инжењерство; професора 

струковних студија за ужу научну област Опште медицински предмети са здравственом негом; 

предавача за ужу научну област Опште медицински предмети са здравственом негом. 

-Израда Решења у вези програма Еразмус+, одлазна мобилност КА 103, за 2 студента са ОСС 

Здравствена нега 

-Припрема Уговора о заступању у вези са Пројектом Министарства културе и информисања, 

под називом „Дигитални мултимедијални водич Старог града Ужица“. 

-Израда уговора о пословној сарадњи и уговори за реализацију стручне праксе и мастер радова 

студената. 

-Урађен Уговор о раду за сарадника у настави, ужа област Грађевинско инжењерство. 

-Урађен Уговор о ангажовању предавача ван радног одоноса у допунском раду Машинско 

инжењерство. 

- Урађен Извештај о спровођењу Плана мера за откљањање и ублажавање неравномерне 

заступљености полова на Академији струковних студија Западна Србија за период од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године и у 2022. години. 

-Достављен Извештај за повереника за информације од јавног значаја. 

-Урађена Решења о именовању Комисије за разматрање студентских молби за основне 

струковне студије и за мастер струковне студије. 

-Урађена Одлука:  о именовању лица задуженог за контролу јавних набавки у Одсеку Ужице; 

о именовању лица задуженог за праћење извршења Уговора о јавној набавци у Одсеку 

Ужице. 

-Послати захтеви за сагласност за ангажовање наставника са других високошколских 

установа. 
 

Одсек Ваљево: 
 

-Припремљен предлог руководиоца Одсека и урађен Уговор о раду за једног асистента за ужу 

научну област Маркетинг и трговина, за продужетак изборног периода и радног односа. 

-Урађена је Одлука о формирању Тима Индекс 2022/23. 

-Израђен је и достављен Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2021. 

годину, као и План и Извештај о родној равноправности Академије. 

-Вршена је израда Информатора о раду Академије. 

-Урађена је Одлука о именовању ЕСПБ координатора. 
  

Фебруар 2022. 

Одсек Ужице: 

-Праћење расписаних конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника и 

предузимање потребних радњи и активности за избор: професора струковних студија за ужу 

научну област Машинско инжењерство; професора струковних студија за ужу научну област 

Опште медицински предмети са здравственом негом; предавача за ужу научну област Опште 

медицински предмети са здравственом негом. 

-Урађено Решење о именовању чланова Комисије за реализацију Еразмус+  програма 

мобилности, по Конкурсу за пријаву кандидата за Еразмус+ одлазну мобилност студента 

Академије од 08.02.2022. године и Решења и Одлука у вези са програмом Еразмус+  одлазна 

мобилност, за 2 студента са ОСС Здравствена нега, по Конкурсу од 08.02.2022.г. 

-Урађене одлуке на основу захтева и документације запослених за стручно усавршавање. 



-Израда уговора о пословној сарадњи и уговора за реализацију стручне праксе и мастер радова 

студената. 

-Учешће у припреми предлога  Правилника о школарини  и Правилника о нормативима  

радних обавеза наставника и сарадника. 

-Урађени уговори: о ангажовању гостујућег професора; уговора о допунском раду; о 

ангажовању предавача ван радног односа. 

-У складу са планом ангажовања урађени уговори о ангажовању сарадника ван радног односа, 

сарадника практичне наставе ван радног односа - сарадника практичара и сарадника ван 

радног односа, демонстратора ван радног односа. 

-Удружењу дистрофичара Златиборског округа Ужица достављена Изјава у вези подршке 

пројекта који расписује Министарство правде; 

-Урађено Решење о именовању Радног тима за промоцију Академије, Решење о именовању 

Комисије за израду Предлога Правилника о нормативима за радне обавезе наставника и 

сарадника на Академији и Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о избору, 

ангажовању и вредновању наставника и сарадника Академије. 

-Урађена Одлука о објављивању Конкурса за избор сарадника ван радног односа у звању 

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

Менаџмент и бизнис и Одлука о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја. 

-Урађена Одлука о објављивању Конкурса за избор предавача ван радног одоноса за ужу 

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

Одлука о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја. 

-Учешће у припреми документације за акредитацију Академије по примедбама рецензентске 

комисије за акредитацију високошколске установе. 
 

Одсек Ваљево: 
 

-Израђена је Одлука Комисије за разматрање молби студената за умањење и ослобађање од 

плаћања дела школарине и Одлука о формирању Центра за каријерно вођење за потребе 

реализације Пројекта – Развој високог образовања,  

-Урађен и послат Захтев МПНТР за измену Дозволе за рад услед укидања модула 

Агроекономија и рурални развој и смањења броја студената за упис. 

-Припремљен је Предлог Правилника о нормативима за радне обавезе наставника и сарадника 

Академије. 

-Припреман је материјал за акредитацију установе у вези посете рецензентске комисије.  

-Покренута иницијатива за избор у звање за једног предавача ван радног односа за ужу научну 

област Маркетинг и трговина – урађени Предлози руководиоца Одсека за покретање 

иницијативе за избор и именовање чланова Комисије. 

-Одржан састанак правне службе оба Одсека са руководством Академије путем ЗООМ 

платформе. 

-Урађена Уверења за кандидате који су успешно положили тест провере знања из области 

дигиталне писмености у Одсеку Ваљево. 

 
Март 2022. 

Одсек Ужице: 

-Праћење конкурса и прописаних рокова за избор у звање и заснивање радног односа 

наставника, и израда предлога Одлука за избор, за: професора струковних студија за ужу 

научну област Машинско инжењерство; професора струковних студија за ужу научну област 

Опште медицински предмети са здравственом негом; предавача за ужу научну област Опште 

медицински предмети са здравственом негом. 

-Припрема Конкурса и Решења о именовању Комисије за избор два демонстратора, за ужу 

научну област Рачунарско инжењерство и информатика. 

-Урађена Одлука за увећање коефицијента за обрачун плате председницима синдиката Одсека 

Ужице и Одсека Ваљево. 



-Урађена Одлука о упућивању два студента на мобилност у сврху студирања у оквиру 

програма Еразмус+ и исплати финансијске подршке. 

-Сређивање архивске грађе и документарног материјала (устројавање архивске књиге) и 

одлагање у архивске депое Академије у Одсеку Ужице, који је организовао Архив Ужице. 

-Урађени уговори за реализацију стручне праксе студената, уговори за ауторска дела. 

-Реализован споразумни престанак радног одоноса са запосленом на пословима виши стручно-

технички сарадник. 

-Урађен Уговор о раду за наставника у звању професора струковних студија-Машинско 

инжењерство. 

-Урађени  уговори о ангажовању сарадника ван радног одоноса-сарадника практичне наставе 

ван радног односа (уговор о допунском раду); Уговори за предаваче ван радног односа. 

-Урађена Одлука о именовању чланова за извођење припремне наставе у Одсеку Ужице. 

-Достављен Допис Студентском центру Ужице поводом Захтева -именовање члана Управног 

одбора. 

-Члановима Студентског парламента упућен мејл са инструкцијама око предстојећих избора 

за Студентски парламент Академије. 

-Припремљен Предлог Одлуке о именовању чланова Комисије за анкетирање у Одсеку Ужице 

и Одсеку Ваљево коју именује Савет за квалитет. 
 

Одсек Ваљево: 

 

-Припремљен је материјал и Уговори за набавке на које се закон не примењује – осигурање, рекламни 

материјал, штампање и коричење и канцеларијски материјал за Одсек Ваљево. 

-Израђено Овлашћење за употребу и чување паметне картице и Обавештења о отказу Уговора о 

фискалној каси. 

-Припремљене Понуде за закључивање Анекса и Анекси Уговора о допунском раду за потребе 

припреме документације за поновну акредитацију студија на даљину. 

-Припремљен Захтев за акредитацију – поновна акредитација студија на даљину и одговор поводом 

примедби рецензентске Комисије у вези акредитације установе.  

-Урађена Одлука за објављивање конкурса за избор у звање за једног предавача ван радног односа за 

ужу научну област Маркетинг и трговина и Одлука о именовању чланова комисије за израду извештаја, 

праћење конкурса. 

-Рађено је на изради Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 

Академије, Правилника о нормативима за радне обавезе наставника и сарадника, Правилника о 

школарини и изради Образаца - Извештај Комисије о избору у звање наставника. 

-Урађен Уговор о пословној сарадњи, Одлука о тиму за реализацију семинара и Уговори о ауторском 

делу за четири извршиоца посла у вези одржаног семинара – «Истраживање и машинско учење из 

слободних података». 

-Урађен допис информатичкој подршци око проблема уноса података у ЈИСП и Изјава председника 

Академије о уносу података у ЈИСП, ажурирани подаци у ЈИСП-у – регистар запослених и Пројекти. 

-На захтев студента неакредитованих студија, припремљен наставни план и програм. 

-Урађена Одлука о одобравању стручне посете 43. Међународном сајму туризма за наставнике и 

студенте. 

-Правна служба Одсека Ваљево присуствовала је вебинару «30. април 2022. године – рок за подношење 

преписа архивске књиге за претходну годину». 

-Урађено Решење о коришћењу преосталог дела годишњег одмора за запослену. 

 

Април 2022. 

Одсек Ужице: 

-Праћење реализације конкурса за избор: предавача за ужу научну област Машинско инжењерство и 

Рачунарско инжењрство и информатика и предавача за ужу научну област Примењена механика и 

Машинско инжењерство. 

-стручно-техничка и административна помоћ студентима за избор Студентског парламента Академије 

у складу са Законом о студентском организовању. 

-Урађена Одлука о упућивању два студента на студије у оквиру програма Еразмус+ и исплати 

финансијске подршке. 



-Урађени Уговори за реализацију стручне праксе студената. 

-Урађен Предлог Одлуке о формирању Комисије за спровођење анкета за школску 2021/22. годину  по 

Одсецима Академије за Савет за квалитет Академије; 

-Урађена Одлука о именовању чланова Комисије за припрему Извештаја за избор једног наставника у 

звању предавача по објављеном конкурсу и утврђивање предлога за избор наставника у звању 

предавача за уже научне односно стручне области Примењена механика и Машинско инжењерство; 

-Урађена Одлука о формирању Центра за каријерно вођење и саветовање студената Академије 

струковних студија Западна Србија за потребе реализације пројекта под називом: Центар за каријерно 

вођење и саветовање студената АССЗС; 

-У сарадњи са председником Студентског парламента урађена Одлука о расписивању редовних избора 

за чланове Студентског парламента; 

-Урађена потребна документација за изборе за Студентски парламент Академије. 

-Израда потврда о радно-правном статусу и стажу по захтевима запослених и Одлуке о стручном 

усавршавању на основу захтева са документацијом запослених 

-Припремљена једнодневна Радионица под називом „Избори за Студентски парламент и регистрација 

студентских организација по новом Закону о студентском организовању“ која је одржана 20.04.2022. 

године; 

 

Одсек Ваљево: 
 

-Правна служба радила је на изради Правилника о изради завршног мастер рада. 

-Урађени су Уговори о ауторском делу и модел Извештаја аутора дела. 

-Припремљена је Потврда за бившег студента за регулисање права. 

-Урађена је Изјава поводом ванредног инспекцијског надзора. 

-Пружена је стручно-техничка помоћ представницима студената у организацији избора за Студентски 

парламент и урађен је Извештај Централне комисије за изборе за Студентски парламент. 

-Извршене су консултације са надлежним архивима око вођења архивске књиге. 

-Запослени правне службе оба Одсека и Академије присуствовали су обуци из етике и полагали су 

тестове за стицање сертификата. 

-Урађена Потврда о успешно завршеној ЕЦДЛ обуци за једног кандидата. 

-Вршено је попуњавање и вођење Архивске књиге III за Одсек Ваљево у електронском облику, попис 

архивске грађе и документарног материјала за правну службу, службу рачуноводства, студентску 

службу, службу администрације, техничку службу), разврставање архивске грађе, евидентирање 

података на спољним омотима архивских јединица и слање преписа Архивске књиге. 

Мај 2022. 

Одсек Ужице: 

-Праћење конкурса и предузимање потребних радњи за избор: предавача за ужу научну област 

Машинско инжењерство и Рачунарско инжењрство и информатика и предавача за ужу научну област 

Примењена механика и Машинско инжењерство; 

-Урађен Уговор о пробном раду за самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника о 

ангажовању студента демонстратора.  

-Урађено је Решење о именовању чланова Комисије за реализацију Еразмус+ програма мобилности и 

исплати финансијске подршке. 

-Израда уговора о пословној сарадњи за реализацију стручне пракске студената. 

-Достављени подаци у оквиру правних, кадровских и административних послова, финансијској 

служби, у вези израде предлога финансијског плана. 

-Урађен Допис за Министарство просвете, науке и технолошког развоја у вези реализације пројекта 

„Санација кровног покривача“. Припремљена комплетна документација за слање и то: Подаци о 

одговорном лицу за реализацију пројекта, лицу за јавне набавке, Иновиран предмер и предрачун 

радова, годишњи план јавних набавки, Решење о одобрењу извођења радова као и две сагласности 

носиоца права јавне својине за извођење радова; 

-Урађена Одлука о именовању чланова Центра за каријерно вођење и саветовање студената на 

Академији; 

-Урађен образац Изјаве члана Савета Академије испред реда оснивача у случају коришћења сопственог 

аутомобила у сврху доласка на седницу Савета Академије, ради признавања накнаде; 

-Урађена Решења за запослене на основу захтева о коришћењу преосталих дана годишњег одмора за 

2021. годину. 

-Урађен Регистар студентских организација. 



-Урађен Конкурс за упис студената на прву годину основних струковних студија у Академији 

струковних студија Западна Србија у школској 2022/23. години. 

-Урађен Конкурс за упис студената на студије другог степена високог образовања-мастер струковне 

студије у Академији струковних студија Западна Србија у школској 2022/23. години. 

 

Одсек Ваљево: 
 

-Припремљен је Предлог Правилника о издавачкој делатности и Правилник о Савету послодаваца.  

-Урађени су Уговори о ауторском делу у вези Пројекта – ДИГИНАМ. 

-Урађен Уговор о допунском раду по завршеној процедури за избор у звање за предавача ван радног 

односа за ужу научну област Маркетинг и трговина. 

-Припремљен План коришћења преосталих дана годишњег одмора и Плана коришћења годишњег 

одмора за 2022. годину за наставнике и сараднике и за ненаставу. 

-Припремљена Одлука о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне 

делатности за студенте држављане РС и стране држављање за школску 2022/23. годину. 

-Рађени су Конкурси за упис на основне и мастер струковне студије за први уписни рок у шк. 2022/23. 

години. 

-Урађено је Уверење за кандидата који је успешно положио тест провере знања из области дигиталне 

писмености у Одсеку Ваљево. 

 

Јун 2022. 

Одсек Ужице: 

-Праћење конкурса и предузимање потребних радњи за избор: предавача за ужу научну област 

Машинско инжењерство и Рачунарско инжењрство и информатика и предавача за ужу научну област 

Примењена механика и Машинско инжењерство. 

-Урађено Решење о престанку радног односа за запослену на пословима чистачице 

-Урађен Уговор о пробном раду за запослену на пословима Виши стручно-технички сарадник за 

студије и студентска питања. 

-Урађен Споразум  о престанку радног односа запосленог предавача.  

-Урађене План годишњих одмора наставног и ненаставног особља за 2022. годину,  

-Урађена решења за запослене који имају право на сразмерни годишњи одмор. 

-Урађен предлог измена и допуна Конкурса за упис на МСС у шк. 2022/23. г. 

-Израда Решења о покретању поступка за израду предлога Финсијског плана за 2023. и пројекцијама 

за 2024. и 2025. годину, 

-Израда Решења о радном Тиму за припрему предлога Финансијског плана. 

-Израда Одлука о упућивању два студента на мобилност у сврху студирања у оквиру програма 

Еразмус+ и исплати финансијске подршке-јун 2022, 

-Доношење Одлука и Решења за стручно усавршавање по захтевима са документацијом запослених. 

-Урађени Уговори за реализацију стручне праксе студента. 

-Урађена Решења о годишњем одмору за 2022. годину за наставно и ненаставно особље. 

-Урађен Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија на Академији. 

-Урађен Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија на Академији. 

-Урађен Предлог Одлуке за именовање Комисије за диференцијални испит. 

-Урађен предлог Одлуке о именовању чланова Комисије за проверу владања српским језиком за стране 

држављање који се уписују на Академији. 

-Урађен Предлог Одлуке о именовању Комисије за упис студенета у прву годину на Академији. 

-Урађен Предлог Одлуке о именовању Комисије за упис и спровођење квалификационог пријемног 

испита за мастер струковне студије за школску 2022/23. годину. 

-Урађена Одлука о формирању Етичке Комисије. 

-Урађен предлог Одлуке о формирању Комисије за професионалну етику. 

-Урађена Одлука о одобравању расподеле преосталог износа финансијских средстава за рад 

Издавачког Савета на основу предлога Издавачког савета број 983/05/06-3 од 20.06.2022. године; 

-Урађена Одлука о одобравању електронског публиковања уџбеничке литературе у 2022. у Одсеку 

Ужице на основу предлога Издавачког савета број 983/05/06-2 од 20.06.2022. године. 

 

Одсек Ваљево: 

 



-Урађено је Решење о образовању Тима за израду Предлога Финансијског плана Академије за 2023. 

годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину са задужењима.  

-Израђен је Кадровски план Одсека Ваљево, као и анализа потрошње, процена и план хигијенског и 

материјала за чишћење и канцеларијског материјала, рекламног и штампаног рекламног материјала, 

материјала за образовање, спецификације отпремнина и јубиларних награда, за потребе израде 

Финансијског плана Академије. 

-Припремљен Правилник о изменама и допунама Правилника о студијама на даљину, пречишћен текст 

Правилника о студијама на даљину и  учествовало се у изради Правилника о јавним набавкама. 

-Уговори о пословној сарадњи урађени за потребе реализације Пројекта – ДИГИНАМ. 

-Донета Одлука о кретању студената са инвалидитетом у Одсеку Ваљево и израђен допис Дунав 

осигурању за добијање превентивних средстава улагања. 

-На захтев студента неакредитованих студија, припремљен наставни план и програм. 

-Припремљена су Решења о коришћењу годишњег одмора за 2022. годину и Решења о коришћењу 

сразмерног дела годишњег одмора за 2022. годину за све запослене Академије. 

-Правна служба Одсека Ваљево је радила на Одговору на примедбе Рецензентске комисије и 

припремила прилоге уз Одговор. 

-Вршенa припрема текста измена и допуне Конкурса за упис на основне и мастер струковне студије за 

шк. 2022/23. годину. 

 

Јул 2022. 

Одсек Ужице: 

-Урађена је Одлука о стручном усавршавању и Одлука о издавању публикација- уџбеничке литературе 

запослених у Академији. 

-Урађена су Решења за израду: Правилника о студијама, Правилника о припреми и изради и одбрани 

завршног рада на ОСС, Правилника о мастер студијама, Правилника о мобилности студената и 

запослених. 

-Урађен је Уговор о раду на неодређено време са Секретаром Академије. 

-Урађени су Предлози одлука Комисије о ослобађању од плаћања школарине студената. 

 

Одсек Ваљево: 

-Поводом парничног поступка у ком је Академија тужилац, припремљен је прецизиран тужбени захтев 

и Пуномоћје за заступање за рочиште заказано у августу месецу. 

-Запослени правне службе, као чланови Радне групе за израду Плана интегритета, присуствовали су 

онлајн обуци за израду истог. 

-Урађена је Одлука о плаћању наставног кадра ангажованог у школској 2022/23. години на нивоу 

Академије и Одлука о признавању положених предмета у целости и делимично са специјалистичких 

струковних студија за упис на мастер струковне студије за Одсек Ваљево. 

-Урађена Одлука о расписивању Конкурса за упис на основне струковне студије (за други уписни рок). 

-Правна служба радила на припреми Правилника о студијама Академије. 

 

Август 2022. 

 

Одсек Ужице: 

-Урађено Решење о именовању Комисије за израду Кадровског плана Академије за шк. 2022/23. годину. 

-Урађено  Решење о формирању радног тима за анализу предлога акредитације студијских програма. 

-Урађена Одлука о именовању Савета послодаваца. 

-Урађена Одлука о издавању електронских публикација (основних уџбеника). 

-Урађено Решење за израду Правилника о реализацији стручне праксе. 

-Урађено је Решење за Тим за реализацију пројекта „Дигитални мултимедијални водич Старог града 

Ужица“. 

-Урађена су решења о периоду мобилности за запослене. 

 

Одсек Ваљево: 

-Припремљен и закључен Уговор о пословној сарадњи са Заводом за статистику око помоћи у обуци за 

попис становништва.  



- Вршено је ажурирање поља 10. – Квалификација, тј. шифре образовања  кроз промену у пријави на 

обавезно социјално осигурање на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 

запослене у Одсеку Ваљево, у складу са Листом квалификација. 

-Присутво одржаном рочишту у парничном поступку између Академије као тужиоца и Основног суда 

у Ваљеву као тужене стране. 

-Вршен је унос података за потребе израде Плана интегритета у апликацију Агенције за борбу против 

корупције.  

-Закључен је Уговор са Дунав осигурањем за средства превентивних улагања. 

-Правна служба је радила на припреми Правилника о мастер струковним студијама Академије и 

Правилника о изради завршног рада на основним струковним студијама. 

-Рађена су Решења о измени Решења о коришћењу годишњег одмора за 2022. годину и Решења о 

коришћењу преосталог дела годишњег одмора за 2021. годину.  

-Припремљен предлог руководиоца Одсека за ангажовање наставника у допунском раду са друге 

високошколске установе, за разматрање на седници Катедре. 

   

Септембар 2022. 

Одсек Ужице: 

-Урађено Решење о именовању чланова Комисији за селекцију - одлазећу мобилност запослених 

ЕРАЗМУС + . 

-Учешће  у раду на изменама и допунама Правилника о мобилности студената и запослених и израда 

пречишћеног текста Правилника. 

-Рад на изради Правилника о студијама. 

-Урађен Анекс уговора о допунском раду о ангажовању сарадника ван радног односа-сарадника 

практичара- за летњу стручну праксу; Уговори о допунском раду за наставнике за које је добијена 

потребна сагласност. 

-Израда Одлука о упућивању два студента на мобилност у сврху студирања у оквиру програма 

Еразмус+ и исплати финансијске подршке-јул 2022.                   

-Урађени Уговори за реализацију стручне праксе студента. 

-Урађено Овлашћење  за лице одговорно за реализацију пројекта „Санација кровног покривача на 

згради Академије“; 

-Урађен део везан за План интегритета у оквиру активности које има радна група – део који се односи 

на управљање кадровима. 

-Урађен Предлог Одлуке о реорганизацији Катедре за машинство и технолошко инжењерство и о 

реорганизацији Катедре за информационе технологије. 

-Урађено Решење председника Академије о именовању радних тимова на нивоу Академије о изради 

анализа предлога о акредитацији студијских програма. 

-Урађени Захтеви за сагласност за допунски рад. 

-Урађено Решење о именовању Радног тима за реализацију Пројекта Дигитални мултимедијални водич 

старог града одобреног од стране Министарства културе и информисања. 

-Припремљен допис Влади и МПНТР за именовање три члана Савета Академије струковних студија 

Западна Србија са седиштем у Ужицу из реда оснивача. 

-Урађено Решење о именовању Комисије за давање стручног мишљења у вези достављених понуда за 

јавну набавку: Санација кровног покривача. 

-Урађен допис за Министарство просвете, науке и технолошког развоја у вези поново покренутог 

поступка јавне набавке „Санација кровног покривача“ ; 

-Урађени уговори о делу и ауторском делу према Плану активности на пројекту Дигитални 

мултимедијални водич Старог града Ужица за ангажоване на пројекту. 

-Урађен Допис- одговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези санације кровног 

покривача на згради Академије. 

-Урађени Записници са састанака Радних тимoва за израду Анализа предлога акредитације студијских 

програма Академије. 

 

 Одсек Ваљево: 

-У току овог месеца радило се на изради Правилника о изменама и допунама Правилника о мобилности 

студената и запослених Академије, Правилника о студијама Академије, Правилника о изради и 

одбрани мастер рада и Правилника о мастер струковним студијама Академије. 

-Донета су Решења о именовању лица за контролу потрошње енергије. 



-Урађени су Записници о примопредаји печата и штамбиља и Решења о задужењу печата и штамбиља 

у Одсеку Ваљево. 

-Урађено је Решење о плаћеном одсуству за запосленог.  

-МПНТР РС достављен је Захтев за измену Дозволе за рад, сходно добијеном Уверењу о акредитацији 

студија на даљину.  

-Израђен Предлог руководиоца за подношење захтева и припремљени Захтеви председника Академије 

за давање сагласности за рад наставника са друге високошколске установе. 

-Урађен нови Уговор о раду за запослену у ненастави. 

-Урађена Одлука о јубиларној награди за запослену. 

-Урађена Решења о престанку радног односа и Решења о исплати отпремнине за двоје запослених који 

су остварили право за одлазак у старосну пензију. 

-Урађена Решења за замену предмета за два студента неакредитованих студија. 

-Правна служба као чланови Радног тима је учествовала у изради Плана интегритета Академије. 

-Припремљен је материјал за посету противпожарне инспекције. 

-Рађена су Решења о коришћењу преосталог дела годишњег одмора за 2022. годину за запослене 

Академије. 

-Урађене Одлуке о расписивању Конкурса за упис на основне (за трећи уписни рок) и мастер струковне 

студије (за други уписни рок). 

8.3. Основни подаци о радно-правном статусу запослених 

 

У извештајном периоду, на месечном нивоу: достављан је ПРМ образац Академије надлежном 

министарству (до 5-ог у текућем месецу за претходни), вршен је извоз XML фајлова из програма 

ИНФОСИС за Регистар запослених - Кадровски подаци (радни однос), Кадровски подаци (уговори) и 

Финансијски подаци, учитавање фајлова и потврда података на порталу ЦРОСО (до 10-ог у месецу за 

претходни месец) за запослене Академије. 

У овом периоду редовно су ажурирани подаци о насталим променама из радног односа у програмима 

ЈИСП и ИНФОСИС, апликацији ФИНВО и порталу ЦРОСО, као и у матичној књизи запослених и 

издаване су Потврде о чињеницама из радног односа о којима се води евиденција, на захтев запослених. 

Укупан број наставника и сарадника у радном односу у Одсеку Ужице на дан 30.09.2022. године  је 40  

од којих је 35  наставника (24 професора струковних студија, 8 предавача и 3 наставника страног 

језика), 5 сарадника (2 асистента и 3 сарадника у настави), укупно 36 наставника и сарадника 

ангажованих  по уговору о допунском раду, од којих  је 5 наставника са других високошколских 

установа, 1 наставник у звању гостујућег професора, 9 предавача ван радног односа, 15 сарадника ван 

радног односа у звању сарадника практичара и 6 сарадника ван радног односа у звању демонстратора). 

Укупан број наставника и сарадника у радном односу у Одсеку Ваљево на дан 30.09.2022. 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 су 2 наставника са друге високошколске установе, 2 предавача ван радног односа 

и 1 сарадник ван радног односа у звању сарадника практичара ).  

У школској 2021/22. години спроведен је поступак за избор у звање и заснивање радног односа, 

закључењем уговора о раду за наставнике и сараднике, за 8 извршилаца и то: 

          -једног наставника у звање предавача за ужу научну област Економске науке на одређено време, 

на период од 5 година;        

          -једног сарадника у настави за ужу научну област Грађевинско инжењерство на одређено време, 

на период од 1 године;         

          -једног наставника у звање предавача за ужу научну област Рачунарско инжењерство и 

информатика на одређено време, на период од 5 година; 

          -једног професора струковних студија за ужу научну област Машинско инжењерство;             

          -једног професора струковних студија за ужу научну област Опште медицински предмети са 

здравственом негом;  

          -једног предавача за ужу научну област Опште медицински предмети са здравственом негом на 

одређено време, на период од 5 година; 

          -једног предaвача за ужу научну област Машинско инжењерство и Рачунарско инжењерство и 

информатика на одређено време, на период од 5 година; 



           -једног предавача за ужу научну област Примењена механика и Машинско инжењерство на 

одређено време, на период од 5 година. 

 

По покренутој иницијативи Већа Катедре за информатику и информационе системе за продужетак 

изборног периода, а на предлог руководиоца Одсека Ваљево закључени су Уговори о раду о 

продужењу радног односа за још три године за два сарадника у звању асистента за ужу научну, односно 

стручну област Информатика и информациони системи. 

По покренутој иницијативи Већа Катедре за маркетинг, трговину и менаџмент за продужетак изборног 

периода, а на предлог руководиоца Одсека Ваљево закључен је Уговор о раду о продужењу радног 

односа за још три године за једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област 

Маркетинг и трговина. 

Један запослени на радном месту наставника на струковним студијама у звању предавача за ужу научну 

област Менаџмент и организација остварио је право за одлазак у старосну пензију, у Одсеку Ваљево. 

Једна запослена на радном месту чистачице остварила је услов за одлазак у старосну пензију, у Одсеку 

Ваљево. 

За два наставника Одсека Ужице у звању предавача за ужу научну област Оштемедицински предмети 

са здравственом негом (који су претходно остварили право на старосну пензију)  престао је радни однос 

са 30.09.2022. јер су шк. 2021/22. навршили 65 година живота. 

 

Један наставнику у звању професора струковних студија за ужу научну област Економске науке и Гео-

науке остварио је право за одлазак у старосну пензију са 30.09.2022., у Одсеку Ужице. 

Једном наставнику у Одсеку Ужице на пословима предавача за уже научне области Машинско 

инжењерство и Рачунарско инжењерство и информатика споразумно је престао радни однос  

30.06.2022. г. 

У школској 2021/22. години спроведен је поступак за избор у звања предавача ван радног односа, 

сарадника практичне наставе ван радног односа и демонстратора ван радног односа за 9 извршилаца и 

то: 

          -једног демонстратора ван радног односа за ужу  научну област Архитектура и урбанизам за 

школску 2021/22.; 

          -једног предавача ван радног односа за ужу научну област Рачунарско инжењерство и 

информатика за школску 2021/22.; 

          -једног демонстратора ван радног односа за ужу научну област Рачунарско инжерњерство и 

информатика за школску 2021/22.; 

          -два предавача ван радног односа за ужу научну област Биолошке науке, за школску 2021/22.; 

          -једног предавача ван радног односа за ужу научну област Машинско инжењерство за школску 

2021/22.; 

          -једног сарадника практичне наставе ван радног односа за ужу научну област Менаџмент и 

бизнис, за школску 2021/22.; 

          -једног предавача ван радног односа за ужу научну, односно стручну област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите на раду Рачунарско инжењерство и информатика, за школску 

2021/22.; 

          -једног предавача ван радног односа за ужу научну област Маркетинг и трговина за школску 

2022/23. годину. 

 

8.4. Нормативна делатност 

У извештајном периоду донето је 20 општих аката, и то: 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 2665/3-1 од 29.11.2021.; 

Правилник о организацији кратких програма студија број 2968/9-1 од 28.12.2021.; 

Правилник о образовању и усавршавању запослених бр. 2996/4-1 од 30.12.2021.; 

Правилник о мастер струковним студијама бр. 2968/10-2 од 28.12.2021.; 

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 2996/5-1 oд 30.12.2021.; 



Листа категорија архивске грађе и документарног материјала бр. 2996/6-1 od 30.12.2021.; 

Правилник о утврђивању плата, накнада и осталих примања бр. 2665/12-2oд29.11.2021. (пречишћен 

текст); 

Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника бр. 50476-1 од 30.03.2022.; 

Правилник о нормативима за радне обавезе наставника и сарадника бр. 511/05/06 од 31.03.2022.; 

Правилник о избору чланова Студентског парламента бр. 577/02/5 од 07.04.2022.; 

Правилник о издавачкој делатности бр. 73074-1 од 10.05.2022.; 

Правилник о школарини бр. 774/2-1 од 16.05.2022.; 

Правилник о студијама на даљину бр. 1009/3-2 од 24.06.2022.; 

Правилник о Савету послодаваца бр. 1129 од 11.07.2022.; 

Правилник о припреми, изради и одбрани завршног рада на основним струковним студијама бр. 

1346/4-1 од 01.09.2022. ; 

Правилник о мобилности студената и запослених бр. 1464/6-3 од 20.09.2022.; 

Правилник о изради завршног мастер рада бр. 1464/10-1 од 20.09.2022. 

Пословник о раду Етичког одбора бр. 2654/2-1 од 25.11.2022.; 

Пословник о раду Студентског парламента бр. 577/02/04 од 07.04.2022.; 

Пословник о раду Савета послодаваца бр. 1435/2-1 од 14.09.2022. 

8.5. Уговори о пословној сарадњи 

 

Академија на дан 30.09.2022. године има 66 важећих уговора о пословној сарадњи од којих је 45 

закључено  са привредним субјектима и другим организацијама које гравитирају према Ужицу (сви 

уговори су закључени на неодређено време) и 25 уговора са привредним субјектима и другим 

организацијама које гравитирају према Ваљеву (сви уговори су закључени на одређено време). 

Евиденција закључених уговора о пословној сарадњи 

 



Редни 

број 
Предузеће/установа 

Лице које 

заступа 

Период важења 

уговора 

Деловодни 

број/Уговор о 

пословној 

сарадњи 

1.  
Град Ужице, Д.Туцовића 52, 31000 

Ужице 

др Јелена Раковић 

Радивојевић, 

градоначелник 

на неодређено 

време 

447 од 

25.03.2021. 

2.  

 Удружење визуелних уметника 

Ужице "УВУУ", Љубише Веснића 24, 

31000 Ужице 

др Александар 

Димитријевић 

на неодређено 

време 

594/05 од 

21.04.2021. 

3.  
Удружење "Интерни ревизор", 

Николе Пашића 38б, 31000 Ужице 

Миломир 

Пантовић, 

председник 

на неодређено 

време 

647 од 

10.05.2021. 

4.  
ЈКП "Регионални центар за 

управљање отпадом Дубоко 

Ужице", Дубоко бб, 31000 Ужице 

мр Миомир 

Миловановић 

на неодређено 

време 

564/05 од 

21.04.2021. 

5.  
ТО Регије Западна Србија, 

Д.Туцовића 52, 31000 Ужице 
Мирослав Рађен 

на неодређено 

време 

696/03 од 

17.05.2021. 

6.  
"ZIP Univerzal" доо, Алено брдо бб, 

Бела Земља 

Милован 

Петровић 

на неодређено 

време 

715/03 од 

19.05.2021. 

7.  
"Amigo travel" доо, Д.Туцовића 93, 

31000 Ужице 
Владана Ракић 

на неодређено 

време 

716/03 од 

20.05.2021. 

8.  
Милан Стевановић ПР ГЗР ЦРНА 

ТРАВАЦ, Црна Трава бб, Црна 

Трава 

Милан 

Стевановић 

на неодређено 

време 

719/03 од 

20.05.2021. 

9.  
"Букет" Златибор, Страхиње 

Поповића 3, 31315 Златибор 
Марко Словић 

на неодређено 

време 

734/03 од 

24.05.2021. 

10.  
СУР. СТР. СЗР "ПЕПА", Црни врх 

бб, 14204 Дивчибаре 
Тихомир Илић 

на неодређено 

време 

735/03 од 

24.05.2021. 

11.  
Туристичка агенција "Zlatar 

Travel", Карађорђева бб, Нова Варош 

Катарина 

Виторовић 

на неодређено 

време 

779-1/03 од 

01.06.2021. 

12.  
Туристичка организација "Пожега", 

Трг Слободе 3, Пожега 

Наташа 

Брадоњић 

на неодређено 

време 

766-1/03 од 

01.06.2021. 

13.  

"Sport agent"доо, Булевар 

Ослобођења бр. 129, Београд, Хотел 

"Црни врх", Љути Крш 1, 

Дивчибаре 

Филип Ђоковић 
на неодређено 

време 

776-1/03 од 

02.06.2021. 

14.  
Туристичка организација 

"Златибор", Миладина Пећинара 2, 

31310 Златибор 

Владимир 

Живановић 

на неодређено 

време 

918-1/03 од 

10.06.2021. 

15.  

Привредно друштво за производњу, 

промет и услуге "Чича Глиша" доо, 

огранак "Чича Глиша" доо- 

Туристичка агенција "Taratours" 

Светосавска бр. 80, Бајина Башта 

Горан Глишић 
на неодређено 

време 

777-1/03 од 

03.06.2021. 

16.  
ЈКП "Нискоградња" Ужице, Међај 

19, Ужице 

Снежана 

Милутиновић 

на неодређено 

време 

933/03 од 

11.06.2021. 

17.  
ЈКП "Водовод" Ужице, Хероја 

Луна 2, Ужице 
Душко Љујић 

на неодређено 

време 

934/03 од 

11.06.2021. 



18.  
Туристичка организација општине 

Колашин, Мирка Весовића бб, 81210 

Колашин 

Александар 

Влаховић 

на неодређено 

време 

780-1/03 од 

01.06.2021. 

19.  
Туристичка организација Златар, 

Карађорђева 32, Нова Варош 

Бранко 

Пуцаревић 

на неодређено 

време 

890-1/03 од 

07.06.2021. 

20.  
ППУП „БОРЈЕ“ доо, Шумарска 2, 

31250 Бајина Башта 

Снежана 

Благојевић 

на неодређено 

време 

787-1/03 од 

09.06.2021. 

21.  
VIP CASA CLUB ZLATIBOR д.о.о,  

Дринске Дивизије 65, 31310 

Златибор 

Иван Чуковић 
на неодређено 

време 

789-1/03 од 

09.06.2021. 

22.  
Алиби Златибор ИНН, Билећка 30, 

Београд, Вождовац 
Раско Плескоњић 

на неодређено 

време 

767-1/03 од 

09.06.2021. 

23.  
Туристичка агенција „Travel Point“, 

Пријепоље, Полимска 16 
Драгана Терзић 

на неодређено 

време 

778-1/03 од 

01.06.2021. 

24.  
"Šaber plus", Николе Тесле 92, 

Ужице 
Бранко Илић 

на неодређено 

време 

982-1/03 од 

24.06.2021. 

25.  
"MARK MD"доо, Хотел 

Златиборска ноћ, Бела Земља бб, 

Ужице 

Душан Марковић 
на неодређено 

време 

1014-1/05 од 

18.06.2021. 

26.  
"TREND-TEX"доо, Трг Димитрија 

Туцовића бр.7, 31300 Пријепоље 
Суанита Челебић 

на неодређено 

време 

1011-1/05 од 

24.06.2021. 

27.  
"Електротермија"доо, Бела Земља, 

Ужице 
Иван Ћитић 

на неодређено 

време 

1036-1/03 од 

24.06.2021. 

28.  
"COPER-COM"доо, Хотел "SIESTA", 

Крчагово 29, Ужице 
Милица Дуловић 

на неодређено 

време 

1035-1/05 од 

25.06.2021. 

29.  "Gitering pro"доо, Чајетина Зоран Павловић 
на неодређено 

време 

1101-1/05 од 

09.07.2021. 

30.  "Fe plast" доо, Локва бб, Севојно 
Крстовић 

Раденко 

на неодређено 

време 

1091-1/05 од 

09.07.2021. 

31.  
ПР Грађевинска радња "Печа 

градња", Јована Дучића 10, Бајина 

Башта 

Милија Печеница 
на неодређено 

време 

1095-1/05 од 

08.07.2021.  

32.  ЈКП "Наш дом", Пожега Миљко Краговић 
на неодређено 

време 

1256-1/03 од 

15.07.2021. 

33.  
АД "Романија путеви Соколац", 

Подроманија бб, Соколац 

Мирко 

Пандуревић 

на неодређено 

време 

1073-1/03 од 

15.07.2021. 

34.  Хотел "Пожега", Пожега Дане Чурчић 
на неодређено 

време 

1121-1/03 од 

15.07.2021. 

35.  
"Ремонтни центар"доо, Радничка 11, 

Ужице 
Биљана Рајевац 

на неодређено 

време 

1124-1/05 од 

15.07.2021. 

36.  
Здравствени центар Ужице, Милоша 

Обреновића 17, Ужице 
Милош Божовић 

на неодређено 

време 

905/03 од 

08.06.2021. 

37.  
Омладинска задруга "Избор", ул. 

Николе Пашића 38б, 31000 Ужице 
 на неодређено 

време 

2536/05 од 

15.11.2021. 

38.  
"Путеви" ад, Николе Пашића 38, 310 

Ужице 
Владан Стаменић 

на неодређено 

време 

2990/05 од 

29.12.2021. 

39.  
Обрада података и консалтинг - 

АЛТАВИСТА 
Боса Стевановић 

на неодређено 

време 

2991/05 од 

29.12.2021. 



40.  
"ASV DRINA" доо, Миленка 

Топаловића 84, 31250 Бајина Башта 
Драган Вуковић 

на неодређено 

време 

144/05 од 

31.01.2022. 

41.  
"Агенција за књиговоствене услуге 

Жунић Миленија, Жунић ПР", 

Соколска 60, 31205 Севојно 

Миленија Жунић 
на неодређено 

време 

143/05 од 

31.01.2022. 

42.  
"Јелена Трифуновић, АКТИВА 031", 

Николе Пашића 42, 31000 Ужице 

Јелена 

Трифуновић 

на неодређено 

време 

142/05 од 

31.01.2022. 

43.  
TA "Trendy Travel", Крфска бб, 31315 

Златибор 
Ивана Радовић 

на неодређено 

време 
////////////// 

44.  "Largo" доо,Попова вода бб, Ужице 
Горан 

Василијевић 

на неодређено 

време 

759/05 од 

12.05.2022. 

45.  

Институт за физику у Београду, 

Институт од националног значаја за 

Републику Србију 

 

др Александар 

Богојевић 

 

на неодређено 

време 

1012/05 од 

24.06.2022. 

године 

 

46.  
Агенција за инжењерске делатности 

"Вук" Бајина Башта 
Милија Ђукић 

на неодређено 

време 
////////////// 

47.  
Ковачки центар доо, Владике 

Николаја бр. 59, 14000 Ваљево 
Дарко Вујсић 

на период од 1 

године 

248/06 од 

10.02.2022 

48.  
Град Ваљево-Градска управа 

Ваљево, Карађорђева 64, 14000 

Ваљево 

Небојша 

Петронић, 

начелник 

на период од 6 

месеци 

1255/06 од 

18.07.2022. 

49.  
ЈКП "Водовод Ваљево", Вука 

Караџића 26,   

14000 Ваљево 

Иван Филиповић, 

директор 

на период од 2 

године 

1256/06 од 

18.07.2022. 

50.  
Народни музеј Ваљево,  Трг 

Живојина Мишића 3, 14000 Ваљево 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

на период од 2 

године 

1254/06 од 

18.07.2022. 

51.  
Дом здравља Ваљево, Железничка 

12, 14000 Ваљево 

др Бојана 

Јанковић, в.д. 

директора 

на период од 2 

године 

1253/06 од  

18.07.2022. 

52.  
ЈП "Колубара" Ваљево, Поп 

Лукина 6А, 14000 Ваљево 

Зоран Митровић, 

директор 

на период од 2 

године 

1257/06 од 

18.07.2022. 

53.  
Матична библиотека "Љубомир 

Ненадовић", Војводе Мишића 35, 

14000 Ваљево 

Виолета 

Милошевић, 

директор 

на период од 2 

године 

1329/06 од 

31.08.2022 

54.  
Центар за социјални рад 

"Колубара", Синђелићева 50б, 

14000 Ваљево 

Катарина 

Милићевић, 

директор 

на период од 2 

године 

1330/06 од 

31.08.2022 

55.  
Дом здравља Лајковац, Светог 

Саве 5, 14 224 Лајковац 

др Јована 

Радовановић, в.д. 

директора 

на период од 1 

године 

1331/06 од 

31.08.2022 

56.  
ЈКП "Видрак" Ваљево, Војводе 

Мишића 50, 14000 Ваљево 

Ксенија Бадем, 

директор 

на период од 2 

године 

1330/06 од 

31.08.2022 

57.  
Општинска управа општине Уб, 

Војводе Мишића 20б, 14210 Уб 

Марија 

Новаковић, 

начелник 

на период од 2 

године 

1333/06 од 

31.08.2022 

58.  
"ТОП-ТИМ д.о.о.", Железничка 8, 

14000 Ваљево 

Антоније Радић, 

директор 

на период од 3 

године 

1334/06 од 

31.08.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.  
"Урбан-Техникс д.о.о.", Кнез 

Михаилова 86, 14000 Ваљево 

Иван 

Стојилковић, 

директор 

на период од 1 

године 

1355/06 од 

02.09.2022 

60.  
Трговина Игњатовић, Западни пут 

319, 15227 Голочело 

Драган 

Игњатовић, 

директор 

на период од 1 

године 

1376/06 од 

05.09.2022 

61.  
ХК "Крушик" а.д. Ваљево, Владике 

Николаја 59, 14000 Ваљево 

Јованка Андрић, 

в.д. генералног 

директора 

на период од 1 

године 

1377/06 од 

05.09.2022 

62.  
Еуропром д.о.о, Лукавац бб, 14222 

Дивци 
Десимир Тадић 

на период од 2 

године 

1452/06 од 

19.09.2022 

63.  
Ваљевска пивара а.д. Ваљево, 
Бирчанинова 151, 14000 Ваљево 

Живојин 

Јовановић 

на период од 1 

године 

1471/06 од 

20.09.2022 

64.  
ЈКП "Топлана Ваљево", Милорада 

Ристића 71, 14000 Ваљево 

Јанко Гагић, 

директор 

на период од 2 

године 

1472/06 од 

20.09.2022 

65.  
П.У. "Милица Ножица", Владе 

Даниловић 9, 14000 Ваљево 

Милан Радовић, 

директор 

на период од 2 

године 

1473/06 од 

20.09.2022 

66.  
Туристичка организација Ваљево, 

Проте Матеје 1/1, 14000 Ваљево 

Ана Марковић, 

директор 

на период од 2 

године 

1474/06 од 

20.09.2022 

67.  
Подогорина Тима доо, Пантићева 

73, 14000 Ваљево 

Милка Тимотић, 

директор 

на период од 2 

године 

1475/06 од 

20.09.2022 



IX  Извештај финансијско-рачуноводствених служби Академије 

 

У изради овог дела извештаја учествовали су руководилац финансијско-рачуноводствених 

послова Академије Марина Вуловић, дипл.ецц. и Светлана Крстић, дипл.ецц. материјално-

финансијски књиговођа Одсека Ваљево. 

У делу извештаја наплата потраживања од студената, учествовали су Маријана Милановић, 

дипл.ецц. и Драгана Вујанић, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска 

питања. 

9.1.  Почетни услови  
 Подаци који се односе на нераспоређену добит и исказани финансијски резултат 

пословања за 2021. годину су следећи: 

Износ нераспоређене добити за Одсек Ужице износио је 18.253.721,07 динара. 

Износ нераспоређене добити за Одсек Ваљево износио је 20.175.499,97 динара. 

 Одсек Ужице је исказао суфицит у финансијском пословању за 2021. годину у укупном 

износу од 7.849.960,20 динара. 

Одсек Ваљево је исказао суфицит у финансијском пословању за 2021. годину у укупном 

износу од 4.125.803,85 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 30.09.2022. 

840-963660-39     Буџетска средства                                                                                       1.119.407,62 

840-963666-21     Сопствена средства                                                                                    25.636.457,26 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.10.2021.-30.09.2022. 

ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА                                                                                       91.286.702,36 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                             87.935.368,16  

СУФИЦИТ                                                                                                                  3.351.334,20 

ОДСЕК УЖИЦЕ  



СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 30.09.2022. 

840-1147660-66       Буџетска средства 3.507.889,22 

840-1147666-48     Сопствена средства 26.804.345,91 

    

   

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2022. 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ 155.594.197,69  
 УКУПНИ РАСХОДИ 144.362.199,59  

СУФИЦИТ 11.231.998,10  
 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ АКАДЕМИЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.10.2021.-30.09.2022. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 30.09.2022. 

840-2149660-96       Буџетска средства                                                         4.627.296,84 

840-2114666-27          Сопствена средства                                                         52.440.803,17 

      

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД 

01.10.2021-30.09.2022. 

УКУПНИ ПРИХОДИ 246.880.900,05 

 УКУПНИ РАСХОДИ 232.297.567,75 

СУФИЦИТ 14.583.332,30 

  

9.3. Извештај финансијско-рачуноводствене службе Одсека 

Ваљево 

 

Финансијско пословање Одсека Ваљево у школској 2021/22. 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 2021/22.. години 

износили су 91.286.702,36 динара.  

Укупно дозначена средства из буџета РС износила су 72.511.144,80 динара што представља 

79,43% укупних прихода и примања.  

Од тога на зараде се односило 56.301.153,01  динара.  

Када су у питању средства за покриће материјалних трошкова од стране буџета РС, у шк. 

2021/22. години примљено је 2.593.107,99 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 2021/22. години у Одсеку Ваљево су успешно реализована два пројекта у оквиру 

јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој високог 

образовања 2021/22.“, чија је укупна вредност  била  1.953.216,00 динара. Такође, реализован 

је и један инвестициони пројекат, који је финансрало Министарство, просвете, науке и 

технолошког развоја под називом „Санација кровног покривача на мансардном крову АССЗС 

Одсек Ваљево“, чија је укупна вредност износила 12.122.101,20 динара.. 

 Са друге стране сопствени приходи у школској 2021/22. години учествовали су са 

20,57% укупних прихода и примања, односно укупно је остварено 18.775.557,56 динара и  

забележено минимално повећање у односу на претходну школску 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 2021/22. ГОДИНИ 

Конто Назив конта X-XII 2021 I-IX 2022 
УКУПНО 

2021/22. 

732000 
Донације и помоћи 

међународних организација                     -      
                           

-    

742000 
Приходи индирек. корисника  

републичког  буџета      4,959,645.00          12,336,861.79  17,296,506.79  

744100 
Текући и добров.трансф.од 

физич.и прав.лица          74,000.00                34,000.00       108,000.00  

745000 
Мешовити и неодређени 

приходи 
       265,489.47              483,914.40       749,403.87  

771000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

расхода  
           3,907.10              250,009.80       253,916.90  

772000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

Расхода из претх. године 
    

                           
-    

791000 Приходи из буџета    27,008,474.16          45,502,670.64  72,511,144.80  

 СВЕГА      32,311,515.73          58,607,456.63  
          

90,918,972.36  

822000 
Примања од продаје залиха 

производње 
         16,900.00                69,350.00         86,250.00  

823000 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
       158,020.00              123,460.00       281,480.00  

 СВЕГА          174,920.00              192,810.00       367,730.00  

 ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

УКУПНО  

    32,486,435.73          58,800,266.63  91,286,702.36  

 

Укупни расходи и издаци Одсека Ваљево за школску 2021/22. годину износили су 

87.935.368,16  динара. Расходи и издаци финансирани средствима буџета износили су 

72.573.115,12 динара, односно 82,53% укупних расхода и издатака, док су сопствени расходи 

и издаци износили 15.362.253,04 динара што представља 17,47% укупних расхода и издатака. 

Пратећи динамику прилива средстава у посматраном периоду, настављена је рестриктивна 

политика трошења средстава и у школској 2021/22. години. 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА 



Конто Назив конта X-XII 2021 I-IX 2022 
УКУПНО 

2021/22. 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
   12,880,904.27        39,856,607.82       52,737,512.09  

412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
     2,370,720.48          6,436,931.50         8,807,651.98  

413000 Накнаде у натури          54,000.00                           -                54,000.00  

414000 Социјална давања запосленима            3,907.10             666,676.40            670,583.50  

415000 Накнаде трошкова за запослене        337,075.11            530,966.00            868,041.11  

416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
     1,173,495.70            231,409.98         1,404,905.68  

421000 Стални трошкови      2,600,426.37             745,746.58         3,346,172.95  

422000 
Трошкови служб. путовања у 

земљи и иностранству 
         95,632.21            360,678.03            456,310.24  

423000 Услуге по уговору      1,300,500.24          1,102,143.90         2,402,644.14  

424000 Специјализоване услуге        377,358.48          1,241,250.00         1,618,608.48  

425000 Текуће поправке и одржавање        169,804.04            118,781.38            288,585.42  

426000 Материјал        581,046.92             243,417.89            824,464.81  

444000 Пратећи трошкови задуживања                     -                        68.07                     68.07  

465000 Остале дотације и трансфери                                -    

481000 Остали расходи          14,560.00              18,200.00             32,760.00  

482000 
Порези,обавезне таксе,казне и 

пенали 
         43,690.82                 6,366.67              50,057.49  

СВЕГА     22,003,121.74        51,559,244.22       73,562,365.96  

511000 Зграде и грађевински објекти    12,302,101.20         12,302,101.20  

512000 Машине и опрема      1,575,562.00            239,032.00         1,814,594.00  

513000 Остале некретнине и опрема                                -    

515000 Нематеријална имовина          67,512.00               67,512.00  

523000 Роба за даљу продају        101,915.00              86,880.00            188,795.00  

 СВЕГА      14,047,090.20            325,912.00       14,373,002.20  

 РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ  
    36,050,211.94        51,885,156.22       87,935,368.16  

 

 

Расходи  и издаци 72,573,115.12 15,362,253.04 

 Буџетски расходи X-XII 2021 Сопствени расходи X-XII 2022 

 28,175,997.00        7,874,214.94 

 Буџетски  расходи I-IX 2020 Сопствени  расходи I-IX 2022 

 44,397,118.12        7,488,038.10 

Приходи и примања 72,511,144.80 18,775,557.56 

 Буџетски приходи X-XII 2021 Сопствени приходи X-XII 2022 

    27,008,474.16        5,477,961.57 

 Буџетски приходи I-IX 2021 Сопствени приходи  I-IX 2022 

    45,502,670.64            13,297,595.99 
 

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 2021/22. години оцењује се као стабилно.  

Укупни приходи и примања које је  Одсек Ужице остварио у школској 2021/22. години 

износили су 155.594.197,69 динара.  

Укупно дозначена средства из буџета РС износила су 115.666.913,98 динара што представља 

74,34% укупних прихода и примања. Од тога на зараде се односило 110.881.228,68 динара. 

Када су у питању средства за покриће материјалних трошкова од стране буџета РС, у шк. 

2021/22. години примљено је 2.591.399,70 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 2021/22. години учествовали су са 

25,66% укупних прихода и примања, односно укупно је остварено 39.927.283,71 динара и  

забележен је значајан 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. 

У школској 2021/22. години у Одсеку Ужице је успешно реализован  пројекат у оквиру 

јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој високог 

образовања 2021/22.“, чија је укупна вредност  била  490.000 динара. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22 ГОДИНИ 

Конто Назив конта X-XII 2021 I-IX 2022 
УКУПНО 

2021/22. 

732000 
Донације и помоћи 

међународних организација      1,883,682.12            1,271,450.29  
              

3,155,132.41  

742000 
Приходи индирек. корисника  

републичког  буџета    13,837,882.85          21,896,543.00   35,734,425.85  

744100 
Текући и добров.трансф.од 

физич.и прав.лица     
                              

-    

745000 
Мешовити и неодређени 

приходи 
    

                              
-    

771000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

расхода  
       529,757.06              264,888.39         794,645.45  

772000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

Расхода из претх. године 
    

                              
-    

791000 Приходи из буџета    27,353,388.51          88,313,525.47  115,666,913.98  

 СВЕГА      43,604,710.54        111,746,407.15  155,351,117.69  



822000 
Примања од продаје залиха 

производње 
         85,680.00                44,800.00         130,480.00  

823000 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
              112,600.00         112,600.00  

 СВЕГА            85,680.00              157,400.00         243,080.00  

 ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

УКУПНО  

    43,690,390.54        111,903,807.15  155,594,197.69  

 

 Укупни расходи и издаци Одсека Ужице за школску 2021/22. годину износили су 

144.362.199,59 динара. Расходи и издаци финансирани средствима буџета износили су 

118.850.406,05 динара, односно 82,33% укупних расхода и издатака, док су сопствени расходи 

и издаци износили 25.511.793,54 динара што представља 17,67% укупних расхода и издатака. 

Пратећи динамику прилива средстава у посматраном периоду, направљена је и значајна 

уштеда на расходној страни кроз рестриктивну политику трошења средстава. 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ШКОЛСКА 2021/22 ГОДИНА 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 
УКУПНО 

2020-21. 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
   26,916,009.35      71,304,139.77       98,220,149.12  

412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
     4,255,467.13  

        
11,515,531.47  

            
15,770,998.60  

413000 Накнаде у натури          57,000.00               57,000.00  

414000 Социјална давања запосленима        529,757.06   994,173.98         1,523,931.04  

415000 Накнаде трошкова за запослене        352,013.06            989,659.72         1,341,672.78  

416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
     1,197,973.33           1,197,973.33  

421000 Стални трошкови      1,847,195.61         3,739,964.78         5,587,160.39  

422000 
Трошкови служб. путовања у 

земљи и иностранству 
       349,484.43            426,873.37          776,357.80  

423000 Услуге по уговору      4,350,764.67         3,121,690.60         7,472,455.27  

424000 Специјализоване услуге      3,156,352.69         5,449,563.93         8,605,916.62  

425000 Текуће поправке и одржавање      1,037,762.01            152,710.95         1,190,472.96  

426000 Материјал        988,430.92             342,056.64         1,330,487.56  

444000 Пратећи трошкови задуживања                15.88                      44.51                     60.39  

465000 Остале дотације и трансфери             179,497.98            179,497.98  

481000 Остали расходи          32,000.00              40,000.00              72,000.00  

482000 
Порези,обавезне таксе,казне и 

пенали 
           8,150.00              22,450.00              30,600.00  

СВЕГА     45,078,376.14        98,278,357.70     143,356,733.84  

511000 Зграде и грађевински објекти        110,400.00            297,600.00            408,000.00  

512000 Машине и опрема        254,250.00             129,984.00            384,234.00  

513000 Остале некретнине и опрема          67,140.00                67,140.00  

515000 Нематеријална имовина        144,171.75                 1,920.00            146,091.75  

523000 Роба за даљу продају                               -    

 СВЕГА          575,961.75             429,504.00         1,005,465.75  

 РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ  
    45,654,337.89       98,707,861.70     144,362,199.59  

 

 



 

Расходи  и издаци 118,850,406.05             25,511,793.54 

 Буџетски расходи X-XII 2019 Сопствени расходи X-XII 2019 

 29,249,529.19        16,404,808.70 

 Буџетски  расходи I-IX 2020 Сопствени  расходи I-IX 2020 

 77,097,666.91 14,450.508.42          

Приходи и примања 
115,666,913.98  

 
            39,927,283.71 

 Буџетски приходи X-XII 2019 Сопствени приходи X-XII 2019 

    27,353,388.51        16,337,002.03 

 Буџетски приходи I-IX 2020 Сопствени приходи  I-IX 2020 

    88,313,525.47              23,590,281.68 
 

 Напомена: Будући да се Извештај о раду ради за школску годину (која траје од октобра 

2019 год. до октобра 2020.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 2021/22. година 

Одсека Ужице 

    Преглед прихода и расхода по студијским програмима за школску 2021/22.  

       

ШКОЛАРИНА 

Почетно стање (задужење школарине у школској 

2021/2022 год. ) 
Измирена дуговања Неизмирена дуговања 

 

Основне студије 
Мастер 

студије 
Укупно  

Основне 

студије 

Мастер 

студије 
Укупно  

Основне 

студије 

Мастер 

студије 
Укупно 

 

Информационе 

технологије 
1.352.370,00   1.352.370,00 1.291.017,00   1.291.017,00 61.353,00   61.353,00 

  

Менаџмент и 

предузетништво 
641.550,00   641.550,00 615.850,00   615.850,00 25.700,00   25.700,00 

  

Машинство 
687.750,00   687.750,00 624.900,00   624.900,00 62.850,00   62.850,00 

  

Грађ. 

инжењерство 
561.375,00   561.375,00 560.525,00   560.525,00 850,00   850,00 

  

Техн. инж.  и 

заш. жив. сред. 
688.800,00   688.800,00 702.800,00   702.800,00 -14.000,00   -14.000,00 

  

Туризам 1.418.025,00   1.418.025,00 1.320.213,00   1.320.213,00 97.812,00   97.812,00 
  

Рачуноводство 

и ревизија 
560.175,00   560.175,00 545.535,00   545.535,00 14.640,00   14.640,00 

  

Здр. нега 6.029.800,00   6.029.800,00 5.665.011,00   5.665.011,00 364.789,00   364.789,00 
  

Унутрашња 

архитектура 
369.600,00   369.600,00 347.100,00   347.100,00 22.500,00   22.500,00 

  

Безб. и здрав.на 

раду - мастер 
  2.535.400,00 2.535.400,00   2.491.200,00 2.491.200,00   44.200,00 44.200,00 

 

Пословна 

економија - 

мастер 

  5.406.800,00 5.406.800,00   5.218.700,00 5.218.700,00   188.100,00 188.100,00 

 



Грађ. 

инжењерство - 

мастер 

  1.920.800,00 1.920.800,00   1.764.800,00 1.764.800,00   156.000,00 156.000,00 

 

Информационе 

технологије - 

мастер 

  2.088.800,00 2.088.800,00   1.974.000,00 1.974.000,00   114.800,00 114.800,00 

 

УКУПНО 12.309.445,00   11.951.800,00 24.261.245,00 11.672.951,00 11.448.700,00 23.121.651,00 636.494,00 503.100,00 1.139.594,00 
 

 
                 

 
Уплате по осталим основама у 

школској 2021/22             

Уписнина 3.418.000,00           

Пријава испита  4.055.700,00           

Пријемни испит 1.445.000,00     

       

 
Одбрана дипломског 

рада 1.160.000,00     

       

 

Издавање дипломе  680.000,00    

        

 

Испис  207.000,00    

        

 
Уплате по осталим 

основама 767.600,00 

припремна настава,диференцијални испит,уверење о положеним испитима,признавање испита,овера семестра,дупликат 

индекса 

 

Укупно 11.733.300,00    

        

 

       

        

 
Додатак Прилога 1 - Табеларни преглед допунског рада по студијским програмима 

за школску 2021/22. 

 

        

 

Уплате по осталим основама у 

школској 2021/22. години 

 

 

Уписнина  
Пријаве 

испита 

Одбрана 

дипломског 

рада 

Издавање 

дипломе  
Испис  

Уплате по 

осталим 

основама  

Укупно по 

студ.програмима 

Информационе 

технологије 431.000,00 328.000,00 50.000,00 50.000,00 48.000,00 41.500,00 948.500,00 

Менаџмент и 

предузетништво 251.000,00 194.000,00 65.000,00 65.000,00 42.000,00 106.500,00 723.500,00 

Машинство 247.000,00 143.500,00 40.000,00 40.000,00 48.000,00 24.500,00 543.000,00 

Грађ. 

инжењерство 183.000,00 220.400,00 65.000,00 65.000,00 6.000,00 39.500,00 578.900,00 

Техн. инж.  и 

заш. жив. сред. 184.000,00 140.200,00 75.000,00 65.000,00 15.000,00 79.000,00 558.200,00 

Туризам 308.000,00 222.500,00 75.000,00 65.000,00 30.000,00 37.000,00 737.500,00 

Рачуноводство 

и ревизија 255.000,00 161.000,00 60.000,00 60.000,00 3.000,00 32.500,00 571.500,00 

Здр. нега 441.000,00 873.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 57.600,00 1.561.600,00 

Унутрашња 

архитектура 214.000,00 75.500,00 60.000,00 60.000,00 12.000,00 33.000,00 454.500,00 

Безб. и здрав.на 

раду - мастер 222.000,00 332.200,00 375.000,00 75.000,00 0,00 26.500,00 1.030.700,00 

Пословна 

економија - 

мастер 394.000,00 740.500,00 200.000,00 40.000,00 0,00 28.000,00 1.402.500,00 

Грађ. 

Инжењерство - 

мастер 126.000,00 284.900,00     0,00 0,00 410.900,00 

Информационе 

технологије - 

мастер 162.000,00 340.000,00     3.000,00 2.000,00 507.000,00 

Остали 

пријемни испит           1.445.000,00 1.445.000,00 



Остали 

припремна 

настава            230.000,00 230.000,00 

Остали 

диференцијални 

испит            30.000,00 30.000,00 

Укупно: 3.418.000,00 4.055.700,00 1.160.000,00 680.000,00 207.000,00 2.212.600,00 11.733.300,00 

Укупно: 11.733.300,00 



9.6  Преглед прихода и расхода по студијским програмима за школску 

2021/2022. годину Одсека Ужице  



    

Преглед прихода и расхода по студијским 

програмима за школску 2021/22. годину 

      

ШКОЛАРИ

НА 

Почетно стање (задужење школарине у 

школској 2021/2022 год. ) 
Измирена дуговања Неизмирена дуговања 

Основне студије 
Мастер 

студије 
Укупно  

Основне 

студије 

Мастер 

студије 
Укупно  Основне студије 

Ма

сте

р 

сту

диј

е 

Укупно 

Информацио

не 

технологије 

1.352.370,00   
1.352.370,

00 

1.291.017,

00 
  

1.291.017,

00 
61.353,00   

61.353,0

0 

Менаџмент 

и 

предузетниш

тво 

641.550,00   
641.550,0

0 
615.850,00   

615.850,0

0 
25.700,00   

25.700,0

0 

Машинство 
687.750,00   

687.750,0

0 
624.900,00   

624.900,0

0 
62.850,00   

62.850,0

0 

Грађ. 

инжењерств

о 

561.375,00   
561.375,0

0 
560.525,00   

560.525,0

0 
850,00   850,00 

Техн. инж.  и 

заш. жив. 

сред. 

688.800,00   
688.800,0

0 
702.800,00   

702.800,0

0 
-14.000,00   

-

14.000,0

0 

Туризам 1.418.025,00   
1.418.025,

00 

1.320.213,

00 
  

1.320.213,

00 
97.812,00   

97.812,0

0 

Рачуноводст

во и 

ревизија 

560.175,00   
560.175,0

0 
545.535,00   

545.535,0

0 
14.640,00   

14.640,0

0 

Здр. нега 6.029.800,00   
6.029.800,

00 

5.665.011,

00 
  

5.665.011,

00 
364.789,00   

364.789,

00 

Унутрашња 

архитектура 
369.600,00   

369.600,0

0 
347.100,00   

347.100,0

0 
22.500,00   

22.500,0

0 

Безб. и 

здрав.на 

раду - 

мастер 

  
2.535.400,

00 

2.535.400,

00 
  

2.491.200,

00 

2.491.200,

00 
  

44.

200

,00 

44.200,0

0 

Пословна 

економија 

- мастер 

  
5.406.800,

00 

5.406.800,

00 
  

5.218.700,

00 

5.218.700,

00 
  

188

.10

0,0

0 

188.100,

00 

Грађ. 

инжењерст

во - мастер 

  
1.920.800,

00 

1.920.800,

00 
  

1.764.800,

00 

1.764.800,

00 
  

156

.00

0,0

0 

156.000,

00 

Информац

ионе 

технологиј

е - мастер 

  
2.088.800,

00 

2.088.800,

00 
  

1.974.000,

00 

1.974.000,

00 
  

114

.80

0,0

0 

114.800,

00 

УКУПНО 

12.309.445,00   
11.951.80

0,00 

24.261.24

5,00 

11.672.951

,00 

11.448.70

0,00 

23.121.65

1,00 
636.494,00 

503

.10

0,0

0 

1.139.59

4,00 

 
                 

Уплате по осталим 

основама у школској 

2021/22            

Уписнина 

3.418.000,

00          
Пријава 

испита  

4.055.700,

00          
Пријемни 

испит 

1.445.000,

00     

       

Одбрана 

дипломског 

рада 

1.160.000,

00     

       

Издавање 

дипломе  680.000,00    

        

Испис  207.000,00    

        

Уплате по 

осталим 

основама 767.600,00 

припремна настава,диференцијални испит,уверење о положеним 

испитима,признавање испита,овера семестра,дупликат индекса 

 



 

Уплате по осталим основама у школској 2021/22. години   

  

Уписнина  
Пријаве 

испита 

Одбрана 

дипломског 

рада 

Издавање 

дипломе  
Испис  

Уплате по 

осталим 

основама  

Укупно по 

студ.програмима 

Информационе технологије 431.000,00 328.000,00 50.000,00 50.000,00 48.000,00 41.500,00 948.500,00 

Менаџмент и предузетништво 251.000,00 194.000,00 65.000,00 65.000,00 42.000,00 106.500,00 723.500,00 

Машинство 247.000,00 143.500,00 40.000,00 40.000,00 48.000,00 24.500,00 543.000,00 

Грађ. инжењерство 183.000,00 220.400,00 65.000,00 65.000,00 6.000,00 39.500,00 578.900,00 

Техн. инж.  и заш. жив. сред. 184.000,00 140.200,00 75.000,00 65.000,00 15.000,00 79.000,00 558.200,00 

Туризам 308.000,00 222.500,00 75.000,00 65.000,00 30.000,00 37.000,00 737.500,00 

Рачуноводство и ревизија 255.000,00 161.000,00 60.000,00 60.000,00 3.000,00 32.500,00 571.500,00 

Здр. нега 441.000,00 873.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 57.600,00 1.561.600,00 

Унутрашња архитектура 214.000,00 75.500,00 60.000,00 60.000,00 12.000,00 33.000,00 454.500,00 

Безб. и здрав.на раду - мастер 222.000,00 332.200,00 375.000,00 75.000,00 0,00 26.500,00 1.030.700,00 

Пословна економија - мастер 394.000,00 740.500,00 200.000,00 40.000,00 0,00 28.000,00 1.402.500,00 

Грађ. инжењерство - мастер 126.000,00 284.900,00     0,00 0,00 410.900,00 

Информационе технологије - 

мастер 162.000,00 340.000,00     3.000,00 2.000,00 507.000,00 

Остали пријемни испит           1.445.000,00 1.445.000,00 

Остали припремна настава            230.000,00 230.000,00 

Остали диференцијални испит            30.000,00 30.000,00 

Укупно: 3.418.000,00 4.055.700,00 1.160.000,00 680.000,00 207.000,00 2.212.600,00 11.733.300,00 

Укупно: 11.733.300,00 

 

Табеларни преглед допунског рада по студијским програмима за школску 2021/22. 

  

Допунски рад  

Основне 

студије 

Мастер 

студије 
Укупно  

Информационе технологије 128.864,34   128.864,34 

Менаџмент и предузетништво 518.106,19   518.106,19 

Машинство 279.318,85   279.318,85 

Грађ. инжењерство 320.057,83   320.057,83 

Техн. инж.  и заш. жив. сред. 645.317,28   645.317,28 

Туризам 76.307,83   76.307,83 

Рачуноводство и ревизија 281.385,96   281.385,96 

Здр. нега 3.132.448,16   3.132.448,16 

Унутрашња архитектура 24.126,22   24.126,22 

Укупно 

11.733.300

,00    

        

 

       
        

 

Додатак Прилог 1 - Табеларни преглед уплата по осталим основама по 

студијским програмима за школску 2021/22.       
Додатак Прилог 2 - Табеларни преглед допунског 

рада по студијским програмима за школску 

2021/22. 

 

       

 



Безб. и здрав.на раду - мастер   234.375,00 234.375,00 

Пословна економија - мастер   292.968,76 292.968,76 

Грађ. инжењерство - мастер   0,00 0,00 

Информационе технологије - 

мастер   504.999,09 504.999,09 

УКУПНО 5.405.932,66 1.032.342,85 6.438.275,51 

 

9.7. 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 
Основнес

тудије 
Мастер 

студије 

Пословна 

екoномија 

4,881,993  4,275,079.00  606,914.00  12.43  

Пословна 

информатика 

2,603,209  1,803,925.00  799,284.00  30.70  

Међународна 

пословна 

администрација 

15,400  15,400.00  0.00  0.00  

Пословна 

економија и 

информатика 

 5,325,370  4,795,770.00  529,600.00  9.94 

УКУПНО 

7,500,602 5,325,370 6,094,404.00 4,795,770.00 1,406,198.00 529,600.00 
Укупан 

процена

т 

неизмир

ених 

дуговањ

а 

15.09 

 

12,825,972.00 10,890,174.00 1,935,798.00 

 

   

Уплате по осталим основама у школској 2021/22. години 

Уписнина 
893,500.00 

Пријава испита 
2,159,000.00 

Пријава испита ванредни рок 
613,900.00 

Пријемни испит 
335,000.00 

Одбрана дипломског рада 
133,000.00 

Издавање дипломе 
273,000.00 

Испис 
135,000.00 

Уплате по осталим основама 
135,000.00 

Укупно 4,677,400 

 

 

  

 

 

 



X  Извештај о активностима везаним за акредитацију студијских 

програма и проверу квалитета 

X.1  Извештај о раду Савета за квалитет 

 

Савет за квалитет је у школској 2021/22. години одржао 9 састанака. 

Седницама Савета за квалитет Академијe струковних студија Западна Србија у школској 

2021/2022. години председавала је др Весна Марјановић, руководилац Савета за квалитет. 

Активности на контроли квалитета Академијe струковних студија Западна Србија у школској 

2021/2022. години односиле су се на:  

 1. Разматрање годишњег Извештаја Савета за квалитет о испуњености услова за обезбеђење 

квалитета Академије за школску 2020/21. годину  

2. Израду Обрасца Плана рада на предметима и Обрасца Извештаја о остваривању плана рада 

на предметима 

3. Праћење резултата научног, стручног и уметничког рада наставника за школску 2020/21. 

годину 

4. Праћење одржане наставе и припрема обједињеног Извештаја о остваривању семестралног 

плана рада на предметима 

5. Праћење извештавања о раду запослених у службама Академије 

6. Измене и допуне Правилника о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално 

унапређење квалитета Академије струковних студија Западна Србија 

7. Разматрање и анализа података о броју и структури уписаних студената на оба Одсека 

Академије у школској 2021/22. години 

8. Праћење пролазности студената по студијским програмима свих нивоа студија и годинама 

студија 

9. Разматрање Извештаја о резултатима оцењивања студената на предметима свих студијских 

програма првог и другог нивоа студија на оба Одсека за све испитне рокове 

10. Припремање Извештаја о раду библиотеке за школску 2021/22. годину 

11. Ревидирање Образаца за анкетирање и пропратних Образаца извештаја анкетирања у 

складу са Правилником о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење 

квалитета Академије 

12. Даље развијање Алумни организације 

13. 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) 

14. Обрада добијених резултата анкетирања и доношење предлога корективних мера 

15. Састанке са представницима послодаваца предузећа и установа из окружења 

Реализоване активности, чији опис је дат у наредној табели, структуриране су у складу са 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 



студијских програма, према Правилнику који је донео Национални савет за високо 

образовање, на седници одржаној 25.02.2019. године.  

Табела: Опис активности 

Стандарди за 

самовредновање и 

оцењивање квалитета 

Активност Субјекат 

1. Стратегија обезбеђења 

квалитета 

Израђен предлог Акционог плана за 

спровођење стратегије обезбеђења 

квалитета Академије за школску 2021/22. 

годину, документ број 2260/3 од 

01.11.2021. године. 

 Савет за квалитет 

Усвојен Акциони план за спровођење 

стратегије за обезбеђење квалитета 

Академије струковних студија Западна 

Србија за школску 2021/22. годину, 

документ број 2844/6-1 од 13.12.2021. 

године, објављен на интернет страници 

Академије. 

 Савет Академије 

Направљена Процедура о поступцима, 

мерама и роковима за спровођење 

редовне годишње анкете послодаваца, 

документ број 600/3 од 11.04.2022. 

године. 

 Савет за квалитет 

2. Начини и поступци за 

обезбеђење квалитета 

Усвојен План рада Савета за квалитет за 

школску 2021/22. годину, документ број 

број 2260/2 од 01.11.2021. године. 

 Савет за квалитет 

Усвојен Извештај о раду Савета за 

квалитет у школској 2020/21. години, 

документ број 1881/5 од 19.10.2021. 

године, објављен на интернет страници 

Академије. 

 Савет Академије 

Припрема Извештаја о раду Савета за 

квалитет у школској 2021/22. години. 

 Савет за квалитет 

3. Систем обезбеђења 

квалитета 

Усвојен Извештај о анкетирању 

студената, наставника и сарадника, 

ненаставног особља, дипломираних 

студената и послодаваца о квалитету 

наставе и услова рада Академије 

струковних студија Западна Србија у 

2020/21. године заједно са предлогом 

корективних мера, према следећим 

одлукама: 

- Савет за квалитет, документ број 

1653/3 од 29.09.2021.  

 Савет за квалитет 

  

 Већа Катедри 

  

 Наставно-стручно 

веће Одсека Ужице 

  

 Наставно-стручно 

веће Одсека 

Ваљево 

  

 Наставно-стручно 

веће Академије 

  

 Студентски 

парламент 



- Катедра за економске науке и 

менаџмент, документ број 284/05/2 од 

19.10.2021.  

- Катедра за  инжењерство заштите 

животне средине и безбедност на 

раду, документ број 286/2/05 од 

20.10.2021.  

- Катедра за медицинске науке, 

одлуком број 287/2/05 од 20.10.2021. 

- Катедра за информационе технологије 

и машинство, документ број 288/05/4 

од 21.10.2021. 

- Катедра за информатику и 

информационе системе, документ 

број 554-2/06 од 21.10.2021. 

- Катедра за маркетинг, трговину и 

менаџмент, документ број 570-2/06 од 

22.10.2021.  

- Катедра за финансије и 

рачуноводство, документ број 578-

2/06 од 25.10.2021. 

- Катедра за грађевинско инжењерство 

и архитектуру, документ број 

294/05/01 од 27.10.2021. 

- Студентски парламент, документ број 

2226/2 од 29.10.2021.  

- Наставно-стручно веће Одсека 

Ужице, документ број 324/05/4, од 

10.11.2021.  

- Наставно-стручно веће Одсека 

Ваљево, документ број 627/2, од 

15.11.2021.  

- Наставно-стручно веће Академије, 

документ број 2541/10, од 16.11.2021. 

Формирана Комисија за спровођење 

анкета за школску 2021/22. годину по 

Одсецима Академије, документ број 

600/2, од 11.04.2022. 

 Савет за 

квалитет 

Усвојене измене образаца Анкетних 

листова и Извештаја о спроведеним 

анкетама, документ број 722/2 од 

09.05.2022. године. 

 Савет за 

квалитет 

4. Kвалитет студијског 

програма 

Усвојен Извештај о пролазности 

студената по студијским програмима и 

годинама студија у школској 2020/21. 

години, заједно са мерама за побољшање 

квалитета студијских програма, документ 

број 2983/3 од 29.12.2021. године. 

 Студентска служба 

  

 Савет за квалитет 

Усвојена Упутства за реализацији и 

евалуацији стручне праксе на студијама 

 Савет за квалитет 



на даљину, документ број 1002/2 од 

23.06.2022. године 

Формиран Савет послодаваца Академије, 

документ број 1384/05/06 од 06.09.2022. 

 Председник 

Академије 

 Руководилац 

Одсека Ужице 

 Руководилац 

Одсека Ваљево 

 Савет за квалитет 

5. Квалитет наставног 

процеса 

Усвојени образац Плана рада на 

предметима, документ број 2260/2 од 

01.11.2021. године. 

 Помоћник за 

наставу 

председника 

Академије 

 Савет за квалитет 

Усвојен образац Извештаја о 

остваривању плана рада на предметима, 

документ број 2983/2 од 29.12.2021. 

године. 

 Помоћник за 

наставу 

председника 

Академије 

 Савет за квалитет 

Припремљен обједињен Извештај о 

реализацији семестралног плана рада у 

школској 2021/22. години за Одсек 

Ужице и за Одсек Ваљево. 

 Руководилац 

Одсека Ужице 

 Руководилац 

Одсека Ваљево 

 Савет за квалитет 

6. Квалитет 

научноистраживачког, 

уметничког и стручног 

рада 

Усвојен План стручног усавршавања 

запослених на Академији струковних 

студија Западна Србија за школску 

2021/22. годину, документ број 130/9 од 

31.01.2022. године. 

 Наставно-стручно 

веће Академије 

  

Донета одлука о одобравању 

финансијских средстава за потребе 

стручног усавршавања запослених на 

Академији струковних студија Западна 

Србија за школску 2021/22. годину, 

документ број 152/9, од 01.02.2022. 

године  

 Савет Академије 

Усвојен Извештај о  квалитету 

научноистраживачког, уметничког и 

стручног рада запослених Академије 

Западна Србија за школску 2020/21. 

годину, документ број 981/2 од 

20.06.2022. године 

 Савет за квалитет 

 Шефови Катедри 

 Наставници и 

сарадници 

 Наставно-стручно 

веће Одсека 

 Наставно-стручно 

веће Академије 

7. Квалитет наставника и 

сарадника 

Усвајен образац Потврде о средњој оцени 

квалитета педагошког рада наставника, 

односно сарадника, која се издаје на 

основу Извештаја о провери квалитета 

рада Академије струковних студија 

Западна Србија путем анкетирања за 

одговарајућу школску годину, по захтеву 

наставника, односно сарадника, документ 

број 2675/2 од 30.11.2021. године. 

 Савет за квалитет 



8. Квалитет студената 

Усвајен Извештај о упису студената у 

прву годину студијских програма 

основних и мастер студија за школску 

2021/22. годину, документ број 2983/5 од 

29.12.2021. године. 

 Помоћник 

председника 

Академије за 

наставну делатност 

 Савет за квалитет 

Усвојен Извештај о резултатима 

оцењивања студената на предметима 

свих студијских програма првог и другог 

нивоа студија на оба Одсека за све 

испитне рокове у току школске 2020/21. 

године, документ број 2983/4 од од 

29.12.2021. године. 

 Студентска служба 

 Савет за квалитет 

Подржано даље развијање Алумни 

организације Академије. 

 Помоћник 

председника 

Академије за 

наставну делатност 

 Шефови Катедри 

 Савет за квалитет 

9. Квалитет уџбеника, 

литературе, 

библиотечких и 

информатичких ресурса 

Припремљен Извештај о раду библиотеке 

у школској 2021/22. години за Одсек 

Ужице и за Одсек Ваљево. 

 Библиотекари 

 Помоћник 

председника 

Академије за 

ненаставну 

делатност 

 Председник 

Академије 

 Савет за квалитет 

10. Квалитет управљања 

високошколском 

установом и квалитет 

ненаставне подршке 

Систематско праћење извештавања о 

раду ненаставних радника запослених у 

оквиру одговарајућих организационих 

јединица Академије. 

 Председник 

Академије 

 Помоћник 

председника 

Академије за 

ненаставну 

делатност 

 Колегијум 

Академије 

 Савет за квалитет 

13. Улога студената у 

самовредновању и 

провери квалитета 

Свим састанцима Савета за квалитет 

присуствовао је представник Студентског 

парламента. 

 

Четири представника Студентског 

парламента учествују у раду Комисије за 

спровођење анкетирања Академије 

струковних студија Западна Србија у 

школској 2021/22. години, документ број 

600/2, од 11.04.2022. 

 Студенти, 

представници 

Студентског 

парламента 

 Савет за квалитет 



14. Систематско праћење 

и периодична провера 

квалитета 

Самовредновање по Одсецима Академије 

кроз анкете о квалитету свих облика 

наставе и услова рада Академије у 

школској 2021/22. години (спровођење 

анкетирања студената, наставног и 

ненаставног особља Академије и 

свршених студената и анкетирање 

послодаваца о задовољству квалитетом 

студената) 

 

 Комисија за 

спровођење 

анкетирања  

 Студентска служба 

 Наставници 

Стручне праксе 

 Савет за квалитет 

Обрада добијених резултата анкетирања 

и доношење предлога корективних мера 

 Комисија за 

спровођење 

анкетирања  

 Савет за квалитет 

 

X.2  Извештај о активностима везаним за акредитацију 

Академије и студијских програма  

 

Академија струковних студија Западна Србија је, у складу са Стандардима и 

упутствима за акредитацију високошколских установа, у претходној школској години 

спровела све активности у процесу припреме и предаје документације за акредитацију 

високошколске установе. Након посете рецензентске комисије, која је 23.03.2022. године 

доставила Коначни извештај са предлогом да се установа акредитује, Академија је добила 

Уверење о акредитацији високошколске установе број 612-00-00572/9/2020-03 од 13.04.2022. 

године.   

У  школској 2021/2022. години  у Одсеку Ужице није било активности везаних за 

акредитацију студијских програма. 

 У Одсеку Ваљево у складу са Стандардима и упутствима за акредитацију студијских 

програма спроведене су активности везане за акредитацију студијских програма.  

У овој школској години за  Одсек Ваљево поднет је најпре Захтев за мање измене 

акредитованог студијског програма ОСС Пословна економија (са 4 модула) дана 3.12.2021. 

године. Измене се односе на укидање модула Агроекономија и рурални развој и смањење броја 

студената са 132 на 99. Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела Одлуку број 

612-00-00407/1/2021-03 од 27.01.2022. године, којом су одобрене поменуте измене студијског 

програма, чији назив сада гласи ОСС Пословна економија са 3 модула (Финансије, банкарство 

и осигурање, Рачуноводство, ревизија и порези, Маркетинг, трговина и туризам).      

НАТ је донео Решење о одбијању поднетог (у претходној школској години) Захтева за 

акредитацију студијског програма ОСС Пословна економија (са 2 модула) – студије на даљину 

дана 12.01.2022. године, због неједнаког броја модула на овом програму и  акредитованом 

студијском програму под истим називом који се реализује на класичан начин.   

У школској 2021/2022. години за Одсек Ваљево поднет је поново Захтев за акредитацију 

студијског програма ОСС Пословна економија (са 3 модула) – студије на даљину број 446/06 

од 17.03.2022. године.  

На нивоу Одсека Ваљево формиран је Радни тим за израду материјала и документације 

за акредитацију студијског програма ОСС Пословна економија (са 3 модула) – студије на 



даљину, који је завршио рад на документацији у предвиђеном року и 24.03.2022. године НАТ-

у је достављена документација за акредитацију студијског програма.  

  14.06.2022. године Одсек Ваљево је посетила рецензентска комисија НАТ-а, а 

8.07.2022. године од НАТ-а је добијен позитиван Коначни извештај рецензентске комисије са 

предлогом да се студијски програм акредитује. 

НАТ је Академији струковних студија Западна Србија доставио Уверење о 

акредитацији ОСС Пословна економија (са 3 модула) – студије на даљину број 612-00-

00063/8/2022-03 од 6.09.2022. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.1 Извештај Канцеларије за међународну сарадњу 

 



    Извештај Канцеларије за међународну сарадњу за школску 2021/2022. године је 

саставила  Ивана Маринковић, руководилац Канцеларије  за међународну сарадњу Академије. 

 

1. Реализација пројеката мобилности у оквиру Еразмус+ програма 

 

- Пројекат бр. 2019-1-РС01-КА103-000554 

У зимском семестру 2021/2022. године, успешно је реализован пројекат мобилности бр. 

2019-1-РС01-КА103-000554. Студенткиње студијског програма Здравствена нега, Дуња 

Василић и Марина Живковић, провеле су 5 месеци на студијском боравку у ВШУ Alma Mater 

Europaea, у Марибору, Словенија. У складу са Уговором о учењу и Преписом оцена добијеним 

од установе примаоцa, ЕСПБ координатор, Ивана Маринковић, донела је Решење о 

академском признавању постигнућа током периода мобилности за обе студенткиње.  

У периоду од 04. до 08.10.2021. године, реализована је и мобилност за запослене, 

одобрена у оквиру овог пројекта. Руководилац Канцеларије за међународну сарадњу, Ивана 

Маринковић, провела је наведени период у Марибору, где је са руководиоцем Канцеларије за 

међународну сарадњу установе Alma Mater Europaea – ECM и њиховим Еразмус+ 

координатором разменила искуства у вези са програмима мобилности запослених и студената 

и реализацијом иницијативе Еразмус без папира.  

Сва неопходна документација у вези са реализацијом овог пројекта мобилности 

постављена је на Кориснички простор и платформу Mobility Tool, a кратак oпис резултата 

пројекта постављен је на Еразмус+ платформу пројектних резултата. Припремљен је завршни 

извештај и предат на евалуацију 28.02.2022. Завршни извештај је оцењен високом оценом 

(86/100 бодова) и Академију струковних студија Западна Србија Фондација Темпус ће 

наводити као пример добре праксе када је у питању реализација мобилности студената и 

запослених. Допис са препорукама стигао је 11. маја 2022. године. 

 

- Пројекат бр. 2020-1-RS01-KA103-065046 
 

Конкурс за мобилност студената у летњем семестру 2021/2022. године у оквиру 

реализације пројекта бр. 2020-1-RS01-KA103-065046 објављен је 08.02.2022. на сајту 

Академије, оба одсека и Фејсбук страницама оба одсека. У наведеном року, пријаву су поднела 

2 кандидата, студенткиње Здравствене неге, Дуња Василић и Марина Живковић, које су и 

зимски семестар 2021/2022. провеле на мобилности у Марибору. Студенткиње су изразиле 

жељу за наставак студија на универзитету Alma Mater Europaea и у летњем семестру.  

 

Пошто других пријава није било, Комисија образована Решењем председника 

Академије бр. 271/05 од 18.02.2022. године, у чијем саставу су биле: мр Биљана Ђуричић, 

председник Комисије, др Слободанка Станков, члан и Ивана Маринковић, члан, донела је 

закључак да се пријављене студентиње упуте на студијски боравак у установу Alma Mater 

Europaea, Марибор. Установа прималац је пристала да прими студенткиње и оне су на 

мобилности провеле период од 01.03. до 31.07.2022. године. У складу са Уговором о учењу и 

Преписом оцена добијеним од установе примаоца, ЕСПБ координатор, Ивана Маринковић, 

донела је Решење о академском признавању постигнућа током периода мобилности за обе 

студенткиње.      

 

- Пројекат бр. 2021-1-RS01-KA131-HED-000003450 

Конкурс за подношење пријава за мобилност запослених Академије струковних студија 

Западна Србија ка програмским земљама у циљу реализације пројекта број. 2021-1-RS01-

KA131-HED-000003450 расписан је 27.09.2022 године. Конкурс је објављен на сајту 

Академије, као и на сајтовима оба одсека.       

 

2. CEEPUS мреже 



Др Марина Јанковић-Перић регистровала је јединицу за економске науке на CEEPUS 

платформи, која обухвата студијске програме из ове области са оба одсека Академије. За 

контакт особу новоосноване јединице именована је др Марина Јанковић-Перић. Иако је 

обавештен о извршеној измени, координатор CEEPUS мреже HU-1408 SZEnetwork in Business, 

чији је Академија члан, поднео је пријаву са старом организационом јединицом, тако да ће ова 

измена бити извршена приликом следећег позива за пријаву CEEPUS мрежа. 

3. Реализација пројекта LANDS 

 

Последња транша средстава за Еразмус+ пројекат бр. 585833-EPP-1-2017-1-RS-

EPPKA2-CBHE-JP ЛАНДС Следећа дестинација Балкан: развој агротуризма уплаћена је 

02.11.2021. године, а 29.11.2021. године, извршена је исплата хонорара из ове транше, чиме је 

и успешно завршена реализација овог пројекта. 

 

4. Реализавција пројекта DIMPS  

 

У оквиру конференције СЕД, 8.10.2021, DIMPS методологија и платформа 

представљени су представницима привреде кроз радионицу под насловом Digital internship 

platform as a collaborative tool for the companies and professional higher education. Акценат 

презентације стављен је на предности DIMPS платформе за компаније које нуде места за 

праксу за студенте високог образовања. Разматрана је и потенцијална употреба DIMPS 

платформе за процес рада на даљину, без обзира на процес образовања.  

 

Др Слободанка Станков  и др Мирослава Јордовић Павловић представиле су резултате 

добијене пилотирањем DIMPS методологије и DIMPS платформе, уз ангажовање студената 

АССЗС (3 студента са студијског програма Информационе технологије и 13 студената са 

мастер студијског програма Пословна економија и менаџмент, модул Менаџмент у туризму. 

 

Радионици и СЕД конференцији су присуствовали и партнери из Универзитета Русе и 

ВТСНС. Њихово присуство је искоришћено да се одржи ванредни састанак конзорцијума 

пројекта, уз онлајн учешће партнера са универзитета UNIWA. Главни циљ транснационалног 

пројектног састанка био је разговор о напретку у изради интелектуалних резултата и договор 

око папирологије потребне за размену студената у циљу обављања виртуелне праксе. 

 

Расписан је конкурс за селекцију кандидата за учешће у виртуелној размени студената 

за стручну праксу. Виртуелна размена студената ОСС Информационе технологије за стручну 

праксу реализавана је у новембру 2021. године, након потписивања уговора са бугарском 

компанијом Tornado Studio.  

У фебруару 2022. године, завршене су активности на DIMPS пројекту. Извршено је 

превођење интелектуалних производа, прикупљена је документација за завршни извештај, 

сатављени су следећи извештаји: Quality Report, Dissemination Report, DIMPS Piloting Report, 

итд. Током фебруара одржан је велики број Zoom састанака са партнерима у циљу 

усаглашавања документације која ће бити објављена на платформи Еразмус+ пројектни 

резултати и постављена на платформу Mobility Tool. 

 

Током марта резултати пројекта постављени су на платформу Еразмус+ пројектни 

резултати. Финансијска документација је усаглашена са партнерима, постављена на 

кориснички простор пројекта и на платформу Mobility Tool. Написан је завршни извештај и 

послат на евалуацију. 

 

Завршни извештај о реализацији пројекта DIMPS оцењен је високом оценом (90/100). 

Допис са препорукама стигао је 11. маја 2022. године. 

 

5. Дисеминација резултата међународних пројеката 



Академија је и 2021. године активно учествовала у манифестацији Erasmus days  2021, 

регистровањем и организовањем догађаја који је за циљ имао промовисање Еразмус+ 

мобилности студената и запослених, као и дисеминацију резултата Еразмус+ пројеката DIMPS 

и LANDS.  

У оквиру свечане прославе Дана Академије, одржане 16.12.2021. године у седишту 

Академије, у Ужицу, извршена је промоција пројеката LANDS и DIMPS, као и пројеката 

мобилности студената и запослених. Приказан је филм који су учеснице мобилности 

припремиле за ову прилику. Филм је постављен на сајт Академије, као и на друштвене мреже 

Академије. 

Информације о међународној размени студената биле су саставни део промотивних 

активности Академије поводом првог уписног рока у школску 2022/2023. годину. 

 

6. Организација мобилности за гостујуће предаваче 

У Одсеку Ужице је 26.05.2022. године организован пријем четири професора из ВШУ 

Šolski Center Kranj. У оквиру реализације Еразмус+ пројекта мобилности чији је носилац ова 

установа, професори Настја Бежник, Сашо Бизант, Роберт Шифрер и Срећко Симовић 

одржали су студентима и професорима Академије низ предавања о правилима пословног 

комуницирања, креативном и иновативном начину размишљања у области предузетништва, 

енергетици и друштвено одговорном понашању. Представљена су три дипломска рада 

њихових студената као примери високог квалитета практичне наставе коју организује ова 

високошколска установа. Предавањима је присуствовало преко 80 студената и запослених 

Академије.  

 

Еразмус+ координатор Академије, Ивана Маринковић, пружила је неопходну 

организациону подршку и обезбедила дозволу за обилазак хидроцентрале Под градом, где их 

је кустос музеја упознала са историјом хидроцентрале. Организован је пријем код председнице 

Академије, на ком се разговарало о могућим видовима будуће сарадње. 

 

7. Потписивање билатералних споразума о сарадњи 

У току периода мобилности у Марибору, Еразмус+ координатор Академије, Ивана 

Маринковић, заједно са Еразмус+ координатором установе Alma Mater Europaea, припремила 

је нацрт првог дигиталног билатералног споразума. Овим je започето спровођење иницијативе 

Еразмус без папира, чија прва фаза подразумава управо обнављање постојећих билатералних 

уговора у дигиталном формату. Обновљени су уговори са следећим установама: 

- Alma Mater Europaeа, Марибор, Словенија 

- Transilvania University of Brasov, Брашова, Румунија 

- Slovak University of Agriculture,  Нитрa, Словачка 

 

Потписани су и нови дигитални билатерални уговори о сарадњи са следећим 

установама: 

- University of Ruse ‘Angel Kanchev’, Русе, Бугарска 

- Грађевински факултет Универзитета у Ријеци 

- Bilecik Seyh Edebali Universitesi, Турска 

- ВШУ Šolski Center Kranj, Словенија. 

 

8. Вебинари, семинари, радионице 

Чланови Канцеларије за међународну сарадњу су током школске 2021/2022. године 

редовно пратили вебинаре који доприносе побољшању међународних активности Академије. 

 

9. Пројектне пријаве поднете у току школске 2021/2022. године 

 



- Пројектна пријава 2021-1-RS01-KA220-VET-000033192, KA220-VET-BC28A73B, 

Enhancing Digital Entrepreneurship Skills to Combat Unemployment among Higher Education 

Graduates, у коју је Академија струковних студија Западна Србија укључена као партнер, 

није одабрана за финансирање.  

- Припремљена је и преведена на енглески језик пријава за донацију Јапанске амбасаде – 

POPOS, у циљу опремања кабинета за здравствену негу. Пријава за донацију Јапанске 

амбасаде (POPOS), поднета је 24.02.2022.  

 

- Пријава за добијање бесповратних наменских средстава за мобилност 6 запослених у сврху 

стручног усавршавања и 6 студената у сврху студирања у програмским земљама (КА131) 

поднета је 18.02.2022. године. 

 

- Прихваћен је позив установе Social Innovation and Entrepreneurship Association из Турске за 

партнерство на пројекту за који је у мартовском року пријаву поднео румунски универзитет 

Universitatea Aurel Vlaicu Din (UAV) Arad. Тема пројекта је: University Clubs as Accelerators 

for Civic Engagement and Inclusion of Students and Academy. Пуномоћје за подношење пријаве 

и евентуално потписивање уговора потписано је 14.03.2022. године. 

 

- У току августа и септембра 2022. године, припремљена је пријава пројекта КА210 – мала 

партнерства у области младих, под називом Green Technology in Cloud (GTIC). У писању 

пројектне пријаве од чланова Канцеларије за међународну сарадњу учествовале су: др 

Весна Марјановић, др Слободанка Станков и Ивана Маринковић. Остали чланови тима 

били су: др Љубица Диковић, др Љиљана Трумбуловић, др Снежана Аксентијевић, др 

Александар Миловановић и спец. Милорад Мурић. У склопу припреме пријаве, 

успостављена је комуникација са професорима Пољопривредног универзитета из Нитре, 

Словачка. Пријава је успешно предата 29.09.2022. године. 

 

10. Одобрени пројекти 

 

- У оквиру мајског конкурсног рока 2021. године, Академији је одобрен пројекат за 

мобилност наставника и то 4 мобилности за запослене – 3 за држање наставе и 1 за стручно 

усавршавање. Средства у износу од 5.350,40 евра уплаћена су на наменски девизни рачун 

отворен за потребе овог пројекта 17.03.2022. године. 

 

- Пројектна пријава бр. 2021-1-TR01-KA220-HED-000031999 под називом  Competence 

Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences, коју је поднео турски 

универзитет Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi, а у коју је Академија укључена као 

партнерска установа, одобрен је за финансирање у фебруару 2022. године. Укупан износ 

одобрених средстава је 284.211,00 евра. Први онлајн састанак конзорцијума пројекта 

одржан је 08.04.2022. године. Састанку је испред Академије присуствовала Ивана 

Маринковић. Представљени су партнери на пројекту, циљеви и очекивани исходи пројекта, 

са оквирним роковима за реализацију.  

 

- Пријава поднета за Еразмус+ пројекат мобилности за област високог образовања (КА131 

HE) у конкурсном року у фебруару 2022. године одобрена је за финансирање и Академији 

је додељено 10.084,00 евра за 2 мобилности запослених у сврху извођења наставе и 2 

мобилности студената у сврху студирања. Средства су уплаћена у септембру 2022. године. 

 

- У априлу месецу 2022. године, Министартсву културе и информисања поднет је Формулар 

за пријаву на Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање уметничких дела из 

области визуелних уметности за 2022. годину за пројекат под називом „Попуњавање 

збирке“. Тражена средства износе 1.781.000,00 динара, а одобрено је 700.000,00 динара у 



бруто износу за откуп 2 уметничка дела. Руководилац пројекта је др Александар 

Димитријевић, проф. струковних студија. 

 

- Министарству културе и информисања у јануару 2022. године поднета је Пријава на 

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације 

културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2022. години за пројекат под називом 

„Дигитални мултимедијални водич Старог града Ужица“. За реализацију пројекта одобрена 

су средства у износу од 900.000,00 динара. Пројекат ће се реализовати до 31.12.2022. 

године. Руководилац пројекта је др Мирослава Јордовић Павловић, проф. струковних 

студија 

XI.2 Извештај o реализованим пројектима МПНТР 

 

У оквиру програмске активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој 

високог образовања“ 2021/22. године реализовани су следећи пројекти: 

-Назив пројекта: „Програмирање ЦНЦ система“ – руководилац пројекта др Александар 

Миловановић, Одсек Ужице, вредност: 489.984,15 дин. 

 

-Назив пројекта: „Унапређење квалитета наставног процеса и компетенција студената кроз 

креирање дигиталног материјала“ (ДИГИНАМ) – руководилац пројекта др Млађен Вићентић, 

Одсек Ваљево, вредност: 978.870,00 дин. 

 

-Назив пројекта: „Центар за каријерно вођење и саветовање студената АССЗС-ОВ: унапређење 

запошљивости у ери дигитализације“ (Smart Careers) - руководилац пројекта др Марина 

Јанковић Перић; Одсек Ваљево, вредност: 974.346,00 дин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Извештај о спроведеним јавним набавкама 

 

Извештај је урадио др Ненад Михајловић, лице за јавне набавке Академије. 

Академија струковних студија Западна Србија (у даљем тексту Академија) је у школској 

2021/2022 планирала укупно 8 јавних набавки (2 јавне набавке у четвртом кварталу 2021. и 6 

јавних набавки у првом, другом и трећем кварталу 2022. године), уз напомену да су те набавке 

предвиђене усвојеним плановима јавних набавки за 2021. и 2022. годину (објашњење: планови 



јавних набавки доносе за календарску годину, тако да су набавке обухваћене овим Извештајем 

садржане у делу плана јавних набавки за 2021. и за 2022. годину).  

 

Од 01.10.2021-30.09.2022. године, Академија је спровела укупно шест поступака јавних 

набавки, укупне процењене вредности 27.780.558,99 динара без ПДВ  и то: 

 Одсек Ужице – два поступак јавне набавке радова (од којих је један поновљени 

поступак), у трећем кварталу 2022. године (процењене вредности 5.833.333,33 динара 

без ПДВ), 

 Одсек Ваљево – два поступка јавне набавке у четвртом кварталу 2021. године, од којих 

је један поступак, поступак јавне набавке добара (процењене вредности 2.333.333,33 

динара без ПДВ), а други, поступак јавне набавке  радова (процењене вредности 

10.583.333,33 динара без ПДВ) и 

 Заједничке набавке за оба одсека - два поступка јавне набавке добара у четвртом 

кварталу 2021. године, од којих је један поступак, поступак јавне набавке електричне 

енергије (процењене вредности 1.266.666 динара без ПДВ), а други, поступак јавне 

набавке рачунарске опреме (процењене вредности 1.930.560 динара без ПДВ) 

 

У наредној табели, приказани су поступци јавних набавки, које је спровела Академија. 

 

Табела број 1: Спроведени поступци јавних набавки од 01.10.2021.-30.09.2022. 

Одсек Врста 

поступка 

Датум 

покретања 

поступка 

Процењена 

вредност без 

ПДВ 

Предмет 

ЈН 

Крит

ерију

м за 

додел

у 

угово

ра 

Број 

поднети

х 

понуда 

Датум 

закључењ

а уговора 

Уговорена 

вредност 

без ПДВ 

Назив понуђача 

са којим је 

закључен 

уговор 

Измене 

уговора 

Пробле

ми 

током 

изврше

ња 

уговора 

Ваљево отворени 

поступак – 

поновљени 

поступак 

01.10.2021. 10.583.333,3

3 

Радови на 

крову 

Најн

ижа 

пону

ђена 

цена 

1 19.10.2021

. 

9.177.975 СЗР Браварија 

Војкан, Ваљево 

Да, 

вишков

и и 

додатни 

радови 

Не  

Заједни

чка 

набавка 

отворени 

поступак 

26.10.2021. 1.930.560 Добра – 

рачунари 

Најн

ижа 

пону

ђена 

цена 

3 29.11.2021

. 

1.807.575 Владимир 

Клеут пр, 

самостална 

трговинско-

занатска радња 

Старт, Чачак 

Не  Не  

Заједни

чка 

набавка 

отворени 

поступак 

09.11.2021. 1.266.666 Добра – 

електр. 

енергија 

Најн

ижа 

пону

ђена 

цена 

1 01.12.2021

. 

1.185.112 ЈП ЕПС Да, у 

погледу 

корекци

је цене 

Не  

Ваљево отворени 

поступак  

09.11.2021. 2.333.333 Добра – 

лож уље 

Најн

ижа 

пону

ђена 

цена 

4 08.12.2021

. 

2.003.200 Милетић 

петрол доо 

Параћин 

Не Не  



Ужице отворени 

поступак  

13.08.2022. 5.833.333,33 Радови на 

крову 

Најн

ижа 

пону

ђена 

цена 

0      

Ужице отворени 

поступак – 

поновљени 

поступак 

01.09.2022. 5.833.333,33 Радови на 

крову 

Најн

ижа 

пону

ђена 

цена 

2 Обустављ

ен 

поступак 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII  Извештај о активностима везаним за безбедност и здравље 

на раду 

 

Извештај је сачинила др Наташа Ћировић, проф.струк.студ, лице за обављање послова из 

области Безбедности и здравља на раду Академије. 

ОКТОБАР 2021. година: Предузете су све мере заштите за спречавање ширења заразног 

вируса током реализације наставе, као што су: препорука за ношење маски током боравка у 

просторијама Академије Западна Србија, препорука за дезинфекцијом руку, обавезна пауза од 

30 минута између испита како би се очистиле радне површине и проветриле просторије и 



постављена обавештења на свакој учионици, амфитеатру о обавезним мерама заштите и 

информација о дозвољеном броју присутних студената на наставиу односу на предвиђен број 

места у просторији.  

У Одсеку Ужице: извршено је периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за 

гашење пожара које обухвата проверу исправности и испитивање (или мерење) које се обавља 

периодично у прописаним временским размација након првог контролисања, једном у шест 

месеци, уважавајући прописе из одржавања противпожарне заштите и хидрантске мреже 

(извештај о контролисању, налази се у архиви БЗР Одсека Ужице). 

У Одсеку Ваљево:  на захтев лица за Безбедност и здравље на раду, замењени су дрвени 

електро ормани, у којима се налазе осигурачи са топљивим уметком, са металним електро 

орманима са аутоматским осигурачима, укупно 5 комада. 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. 

НОВЕМБАР 2021. Година: У Одсеку Ужице, ангажовани су молери за извођење фарбарско 

– молерских радова, на свим спратовима објекта. Лице за безбедност и здравље на раду 

АССЗС, извршило је упознавање молера са препознатим и утврђеним опасностима и 

штетностима на радном месту и у радној околини, попуњен је Образац 6. За потребе 

реализовања практичних вежби, у столарској радионици, извршена је обука студената за рад 

у радионици.  

У Одсеку Ваљево:реализован је преглед и Извештај о прегледу и провери привремених 

електричних инсталација ниског напона са уређајима, опремом и прибором, од стране 

овлашћеног лица. Ангажован је вршилац послова (Милица Ћебић), према Уговору о делу, на 

скенирању документације и паковања у електронски фолдер, ангажован за одређени период. 

Лице за безбедност и здравље на раду АССЗС, извршило је упознавање извршиоца послова са 

препознатим и утврђеним опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини, 

попуњен је Образац 6.  Дана 1.11.2021. године, започели су радови на санацији кровног 

покривача објекта у Одсеку Ваљево. Лице за Безбедност и здравље на раду АССЗС, посетила 

је Одсек Ваљево, прегледала сву потребну документацију која је потребна за извођење оваквих 

радова, договорила око недостајуће документације и разговарала са ангажованим извршиоцем 

послова, од стране Одсека Ваљево, мр Андријом Тошићем, о контроли и примени мера 

заштите на предметном градилишту. Након инспекцијског надзора и Записника о чињеничном 

стању, састављеном 4.11.2021.год., утврђени су недостаци у погледу обавеза за привредна 

друштва и друга правна лица у вези израде и доношења Плана заштите и спасавања и 

прибављања сагласности надлежног органа Министарстава унутрашњих послова и Процене 

ризика од катастрофа. 



Према предлогу Председника Академије Западна Србија, Др Љубица Диковић, 

проф.струк.студ., водила се евиденција о броју запослених, заражених вирусом (наставно и 

ненаставно особље), у Одсецима Академије Западна Србија, о запосленима који користе 

боловање, као и броју студената, који су се, према приложеном обавештењу, сами јавили 

руководиоцу Одсека да су оболели од заразног вируса.  

ДЕЦЕМБАР 2021. Година: У Одсеку Ужице: настављено је извођење фарбарско – 

молерских радова, на II и III спрату објекта Одсека Ужице. У учионицама 303 и 304 

реализовани су фарбарски радови, а додатно у учионици 303 комплетно је замењен под 

(документација се налази у архиви БЗР Одсека Ужице). 

У Одсеку Ваљево: радови на санацији кровног покривача објекта у Одсеку Ваљево су 

комплетно завршени, а ангажовани извршилац послова, од стране Одсека Ваљево, мр Андрија 

Тошић је доставио Извештај о примени и контроли мера заштите на предметном градилишту. 

ЈАНУАР 2022. Година: због новогодишњих празника и распуста, активности из области 

Безбедности и здравља на раду, у Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево обухватале су припреме за 

реализацију наставе и јануарског испитног рока: 

ФЕБРУАР 2022. Година: 7.02.2022. год., почела је реализација наставе. Предузете су све 

мере заштите за спречавање ширења заразног вируса. Комплетирана је евиденција о свим 

извршеним проверама и прегледима у зимском периоду, преглед противпожарне заштите и 

хидрантске мреже, обуке запослених, и извршена је редовна контрола примена мера из 

области безбедности и здравља на раду у Академији Западна Србија. 

МАРТ 2022. Година: У Одсеку Ужице руководиоцима за ненаставно и наставно особље, 

као и Председнику Академије Западна Србија, 29.03.2022. год., дата је препорука, за набавку 

заштитне обуће за спремачице, односно пластичних кломпи: 

У Одсеку Ваљево реализована је посета од стране Лица за безбедност и здравље на раду у 

АССЗС, у циљу редовне контроле примене мера заштите и сређивања документације из 

области Безбедности и здравља на раду. Достављен је Извештај домара Ненада Вићића o 

извршеним испитивањима и мерењима  на громобранским и електро инталацијама, паник 

расвете, хидрантској мрежи и противпожарних апарата у објекту Академије струковних 

студија, Одсек Ваљево, у периоду од октобра до марта 2022.год. Руководиоцу Одсека Ваљево 

дата је препорука за набавку нових противпожарних апарата. 

АПРИЛ 2022. Година: Реализован је априлски исптни рок, на основним и мастер 

струковним студијама, од 28.03. до 8.04.2022.год.. Предузете су све мере заштите за 

спречавање ширења заразног вируса.  Спроводиле су се уобичајене активности из области 

безбедности и здравља на раду: сређивање документације, сређивање неопходних образаца, 

интерна контрола противпожарне заштите, итд. 

МАЈ 2022. Година: дата је препорука Лица за безбедност и здравље на раду да се у 

наредном периоду изврши испитивање услова радне околине у Одсеку Ужице и Одсеку 

Ваљево. 

Након консултација са председником Академије Западна Србија, седиште у Ужицу, др 

Љубица Диковић, проф.струк.студ., Руководиоцем за ненаставне активности у Академији 

Западна Србија, Предраг Поповић и Руководиоцем Одсека Ваљево, др МВићентић, 

проф.струкстуд., договорено је да се предлог усвоји и реализује у наредном периоду. 

Ангажовано је стручно лице које је извршило мерење и испитивање услова радне околине у 

Одсеку Ужице, 17.05.2022.год. Стручни налази налазе се у архиви БЗР Одсека Ужице. У 

Одсеку Ваљево планирано је мерење и испитивање услова радне околине 2.06.2022.год. 

ЈУН/СЕПТЕМБАР 2022. Године: реализовани су сви редовни испитни рокови, као и 

додатни октобарски (2 и 3), испитни рокови, према утврђеном распореду. Основне мере 

заштите и безбедности су се примењивале у складу са препорукама Министарства просвете. 

У Одсеку Ужице: комплетирана је евиденција о свим извршеним проверама и прегледима 

опреме за рад, испитивањима услова радне околине у летњем и зимском периоду, прегледу 

исправности електричних инсталација, (Обрасци 1 – 14), као и прегледу противпожарне 

заштите и хидрантске мреже, обукама запослених и набавкама заштитних одела за спремачице 

у Одсеку Ужице. Контролисање мобилних уређаја за гашење пожара извршено је 14.09.2022. 

год., од стране Добровољног ватрогасног друштва, Ужице, контрола паник расвете извршена 



је од стране овлашћеног лица у Одсеку Ужице, Зоран Ивановић, 1.09.2022.год., исправа о 

контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара извршена је 14.09.2022.год. 

19.09.2022.  год., у Одсеку Ваљево, а у Одсеку Ужице 23.09.2022.год., извршен је 

Инспекцијски надзор од стране МУПа, Сектора за ванредне ситуације и противпожарну 

заштиту (извештај се налази у архиви Одсека Ужице). Закључак инспекције је да су у 

Академији Западна Србија, Одсек Ужице и Одсек Ваљево, задовољени сви захтеви за 

противпожарну заштиту и да се само већ постојећа Правила заштите од пожара и Програм 

основне обуке заштите од пожара прилагоде новоформираној Академији Западна Србија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV  Извештаји Студентских служби Академије 

 

Податке је у сарадњи са Студентским службама оба одсека доставио Предраг Поповић, 

помоћник председника Академије за ваннаставну делатност. 

 

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 43 8 16 67 

2 

Инжењерство заштите 

животне средине / 

Технолошко инжењерство 

13 12 29 54 

3 Грађевинско инжењерство 15 14 25 54 

4 
Информатика / 

Информационе технологије 
41 28 58 127 

5 Туризам 33 16 41 90 

6 
Менаџмент / Менаџмент и 

предузетништво 
29 19 23 71 

7 Здравствена нега 60 28 27 115 

8 Рачуноводство и ревизија 28 21 28 77 

9 Унутрашња архитектура 26 14 24 64 

СВЕГА 288 160 271 719 

 

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 27 42 

2 
Пословна економија и 

менаџмент 
34 31 65 

3 Грађевинско инжењерство 14 7 21 

4 
Информационе технологије 

и системи 
26 0 26 

СВЕГА:  89 65 154 

 



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% 

 

Неуписани студенти у % 



Назив 

студијског 

програма 

Основне 

струковне 

студије 

Број одобрених 

места за упис 

Неуписани 

студенти у сва три 

уписна рока 

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 59 25 90 174 

2 Пословна информатика 24 16 50 90 

3 
Међународна пословна 

администрација 
0 0 1 1 

СВЕГА: 83 41 141 265 

 

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 
24 53 77 

СВЕГА:  24 53 77 

 
 

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 % 

буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Пословна 

економија/класичне 

студије 

47 85 132 46 2 48 97,87% 2,35% 36,36% 

Пословна 

информатика/класи

чне студије 

23 10 33 23 1 24 100,00% 10% 72,73% 

68. СВЕГА 
69. 7

0 

70. 9

5 

71. 1

6

5 

72. 6

9 
73. 3 

74. 7

2 

75. 98,5

7% 

76. 3,1

6% 

77. 43,6

4% 

 

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 

Пословна 

економија/класичне 

студије 

47 85 132 1 83 84 2,13% 97,65% 63,64% 

Пословна 

информатика/класичне 

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 

Број одобрених места за 

упис 

Јунски уписни рок број 

уписаних студената 

Септембарски уписни 

рок број слободних 

места 



струковне 

студије 
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 

буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно буџет самофин Укупно 

Пословна 

економија и 

информатика 
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  

 

Извештај је саставила др Марина Јанковић Перић, помоћник руководиоца Одсека 

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 29.11.2021. до 27.05.2022. године у оквиру уписне кампање Индекс 

2022/23 одржане су презентације о упису у следећим школама: Средња техничка школа Уб, 

Средња школа Лајковац, Средња школа Мионица, Средња школа Љиг, Средња економска 

школа Ваљево, Средња техничка школа Ваљево, Средња пољопривредна школа Ваљево, 

Средња медицинска школа Ваљево,  Средња школа Коцељева, Средња школа Љубовија, 

Средња техничка школа Бајина Башта, Средња школа Осечина, Средња школа Владимирци, 

Средња техничка школа Лазаревац, Средња техничка школа Косјерић, Средња економска 

школа Лозница, Средња школа Крупањ, Средња еконономска и техничка школа Пријепоље, 

Средња школа Прибој, Средња школа Нова Варош.  

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. 

Одржано је укупно 62 презентације у 24 различите школе, а у извођењу презентација 

учествовало је 11 професора и асистената.  

Како би се средњошколцима што више приближио начин рада и студирања, ове године 

у оквиру уписне кампање одржано је и 17 различитих радионица за матуранте из Лазаревца, 

Уба, Осечине, Мионице, Косјерића и Ваљева. На овим радионицама матуранти су имали 

прилику да одслушају предавање у комбинацији са вежбом на тему која је сродна њиховом 

усмерењу у средњој школи. Свакој радионици претходила је и презентација Академије 

струковних студија Западна Србија, одсек Ваљево и дељење промотивног материјала.  

Дигитални маркетинг 

У оквиру уписне кампање Индекс 2021/22 посебан акценат стављен је на активности 

дигиталног маркетинга и промоције на друштвеним мрежама. Друштвене мреже су услед 

сталног технолошког напретка 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 

студентима, дипломцима и алумнистима, 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. Све информације објављиване су на 

сајту Одсека, и на следећим друштвеним медијима: Инстаграму (Instagram), Фејсбуку 

(Facebook), Линкедину (Linkedin) и Тиктоку (TikTok). Објаве су најчешће линковане како би 

се повећала видљивост, унапредио ефекат промоције и таргетирале циљне групе. 



У оквиру активности дигиталног маркетинга, Одсек је узео учешће на виртуелном 

сајму образовања „На који ћеш факс?“ у организацији PRFriendly агенције за људске ресурсе. 

На виртуелном сајму у оквиру виртуелног штанда постављени су електронски материјали: пдф 

брошура о упису, пдф брошура о пријемном испиту, пдф брошура о Ваљеву.  

На поменутим друштвеним мрежама вршене су плаћене промоције, у почетку на више 

постова наменски направљених за промоцију Уписа 2022/23. 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 

 Бесплатна припремна настава - промоција бесплатне припремне наставе за 

полагање пријемног испита. 

 Бесплатан семинар „Истраживање и машинско учење из слободних 

података“ - индиректна промоција уписа кроз рекламирање бесплатног 

семинара са позивима за учешће средњошколаца. 

Резултати рекламних кампања спроведених у наведеном периоду указују да је у оквиру 

уписних рекламних активности Одсека на бизнис порталу било 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* - 762.110 

Домет рекламе** - 192.505 

Број резултата*** - 7.313 
*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 7.313 корисника. Кампања за све активне рекламе је 

износила 35.800,00 дин тако да је просечна цена клика ка сајту износила 4,89 динара по 

кориснику, обзиром да је то био предмет наплате, али треба поменути да је рекламу видело 

око 193.000 таргетираних корисника. 

У оквиру промотивних активности за Упис 2022/23, за средњошколце и све 

заинтересоване кандидате, Одсек Ваљево организовао је традиционално Дане отворених врата 

сваке среде у термину од 12 до 14 часова. У овом термину професори и асистенти дочекивали 

су средњошколце у просторијама Академије, давали им све неопходне информације у вези са 

уписом и студирање.  

Припремна настава за полагање пријемног испита – школска 2022/23 

Припремна настава за пријемни испит, за школску 2022/23. годину одржана је у  два 

термина: 27. маја и 17. јуна 2022. 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. 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 2021/2022 

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 . 

У листу „ Напред“ , објављена су четри огласа о упису на основне и на мастер студије. 

На теливизији „Марш“ Ваљево  руководилац Одсека је гостовао у јутарњем програму 

у оквиру кога је између осталог говорио и о уписној политици за наредну школску годину.    

На ТВ 5. Ваљево, емитован је прилог у вези пријемног испита на Одсеку, стидијским 

програмима који постоје, начину студирања, могућностима запошљавања диполомираних 

студената и плановума за наредне године. 

На Академији струковних студија Западна Србија, Одсек Ваљево, 18. новембра 2021. 

године одржана је Друга 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. Догађај 

су пропратили локални медији, а репортажа о овој конференцији нашла је своје место и у 

емисији Србија у кадру. 

Иложба „Свети Николај Српски – Беседе у вечност“ отворена је 1. децембра 2021. 

године. Епархијски одбор за веронауку и Друштво за неговање традиције и културе ваљевског 

краја, под покровитељством Града Ваљева, креирали су изложбу поводом три значајна 

јубилеја – 141 година од рођења, 65 година од упокојења и 30 година од преноса моштију 

Светог владике Николаја у родни Лелић. Ова изложба била је месец дана отворена за јавност.  

У оквиру пројекта SmartCareers, 3. децембра 2021. године,  одржан је округли сто на 

тему „Систем за спречавање прања новца и финансирање тероризма: Од процене ризика до 

пријаве сумњиве трансакције”. Др Жељко Радовановић, директор Управе за спречавање прања 

новца Републике Србије (УСПН), Данијела Танић Зафировић, шеф Одсека за надзор УСПН, 

Јелена Пантелић, самостални саветник УСПН, и Ирена Живковић, аналитичар УСПН, 

говорили су о систему за спречавање прања новца и финансирање тероризма, анализи и 

врстама ризика, и надзорној улози УСПН. Овај догађај пропраћен је локалним медијима.  

У оквиру истог пројекта, 9. децембра 2021. године, Национална служба за 

запошљавање информисала је студенте друге и треће године о тренутним програмима своје 

службе, услугама које пружају и важним аспектима које треба узети у обзир приликом 

тражења посла. 

Ваљевски одсек Академије струковних студија Западна Србија обележио је другу 

годину успешног рада 17.12.2021. године промоцијом дипломаца и свечаном академијом. У 

оквиру прославе, у првом делу програма уручене су дипломе студенатима основних и мастер 

студија, а додељене су и награде најбољим студентима. У другом делу програма председница 

Академије др Љубица Диковић и руководилац Одсека др Млађен Вићентић говорили су о 

најважнијим активностима и оствареним резултатима као и о плановима за наредну годину. 

Овим поводом додељене су награде најбољим дипломцима као и запосленима у Одсеку.  

Студенти Одсека традиционално су пред крај године новогодишњим пакетићима 

обрадовали најмлађе кориснике Народне кухиње у Ваљеву. Студенти су, заједно са 

запосленима Академије, прикупили слаткише, сокове и грицкалице и направили 30 

новогодишњих пакетића, са жељом да Нова 2022. година свима буде срећнија, здравија и 

успешнија. 

Традиционалном студентском манифестацијом „Мој крај“ симболично је завршена 

календарска година. Студенти прве године основних студија су представили места из којих су 

дошли да студирају на Академији Ваљево. Међу презентацијама нашле су се теме о Осечини, 

https://www.youtube.com/watch?v=iav9YrVJiPo


Лазаревцу, Лајковцу, Убу, Kосјерићу и Љубовији. Студенти из Ваљева представили су 

знаменитости и делове свог града. Циљ манифестације „Мој крај” је да бруцоши из других 

градова сазнају што више о граду у коме ће провести најлепше студентске дане, као и да се 

Ваљевци упознају са местима из којих долазе њихове колеге, и да се на тај начин још боље 

међусобно упознају и повежу. 

На Академији струковних студија Западна Србија, Одсек Ваљево, 27. јануара, због 

неповољне епидемиолошке ситуације, школска слава Свети Сава обележена је скромно, уз 

жеље да се наредне године овај дан посвећен заштитнику школа, учитеља и ђака прослави 

свечано и уз присуство гостију. Празник посвећен оцу српске духовности, културе, оснивачу 

српске цркве и просветитељу посебан је за све предаваче Академије, јер је Свети Сава пример 

посвећености несебичном преношењу знања, чему сваки учитељ тежи. 

Светски дан права потрошача обележен је 15. децембра 2021. године предавањем за 

студенте на тему „Заштита потрошача у Србији“, које је одржала др Биљана Рабасовић. 

Ове године, Одсек се први пут прикључио обележавању Светстске недеље новца у 

сарадњи са националним координатором Народном банком Србије. У оквиру овог догађаја у 

недељи од 21. до 27. марта организоване су радионице „Мој буџет и ја” и едукативно 

такмичење „Финансије за касније” и онлајн излагање са темом „Изградите своју будућност, 

будите паметни у погледу новца”, која су одржале др Марина Јанковић-Перић, др Сања 

Радовановић и др Kосана Вићентијевић, професори струковних студија на Kатедри за 

финансије и рачуноводство. 

Студенти треће године посетили су 43. Међународни сајам туризма у Београду. Током 

ове стручне посете студенти су се упознали са сајамским наступом, али и производима, 

промоцијом и маркетингом туризма, јер су сајмови туризма, због значаја који ова грана има за 

привреде земаља излагача, изузетно репрезентативни у излагачком и организационом погледу. 

Посета је организована у сарадњи са ТО Ваљево. 

Дан студената 4. април ове године обележен је стручним предавањем Агенције за 

осигурање депозита о карактеристикама система осигурања депозита у Србији. 

У Ваљеву је 17. пут по реду одржан Сајам привреде Западне Србије – СПРЕГ. На Сајму 

је учествовало 135 излагача из више од 30 градова и општина из целе Србије, а међу њима је 

била и Академија струковних студија Западна Србија, Одсек Ваљево. Професори Академије 

су у оквиру Сајамских догађања одржали три трибина које су биле лепо посећене и медијски 

пропраћене, док су студенти на штанду Академије пружали све информације у вези са 

студирањем посетиоцима сајма.  

У оквиру пројекта SmartCareers 21. априла 2022. године Душан Роглић из агенције 

Roglić Accounting из Београда је студентима одржао је гостујуће предавање на актуелну тему 

„еФискализација“. 

У оквиру истог пројекта, 18. маја, у просторијама Одсека отворена је изложба 

„Оглашавање у време пандемије шпанске грознице 1918/19. године“. Циљ ове изложбе био је 

да укаже на употребу и злоупотребу оглашавања у једном од по човечанство најтежих периода, 

времену пошасти зване шпанска грозница. Изложбу су припремили и реализовали студенти 

Академије са професорима.  

У организацији Удружења за економско оснаживање жена из Ваљева и Академије 

струковних студија Западна Србија, Одсек Ваљево, 31. маја 2022. године одржана је промоција 

монографије под насловом „Две деценије женског предузетништва у Србији“, ауторке др Сање 

Поповић Пантић. Промоцији су присуствовале бројне истакнуте личности из области 

привреде Ваљева, Шапца, Лознице и околних места. 

 

Промотивне активности Академије Западна Србија - Одсек Ужице  

 

Извештај је саставила др Слободанка Станков, председник Радног тима за промоцију 

Академије струковних студија Западна Србија-Одсек Ужице. 

На основу решења председника Академије бр. 50/05 од 03.03.2022. године образован је 

Радни тим за промоцију Академије струковних студија Западна Србија-Одсек Ужице. 



 

Први састанак Тима за промоцију, на позив Руководиоца Одсека Ужице др Љиљане 

Трумбуловић, проф.стр.ст. одржан је 08.02.2022. године. Поред именованих чланова Тима за 

промоцију, састанку су присоствовали др Љубица Диковић, проф.стр.ст. Председник 

Академије и др Љиљана Трумбуловић, проф стр.ст. Руководилац Одсека Ужице. 

На састанку је предложено да ће за кординацију рада Тима за промоцију бити задужена је др 

Слободанка Станков, наставник у звању професора струковних студија, председник Радног 

тима, уз непосредну сардњу са Руководиоцем Одсека Ужице. Предлог је усвојен једногласно. 

Планирани буџет активности за промотивне активности за школску 2022/23 износи 250.000,00 

динара. 

Према унапред разрађеном и прецизном плану а у складу са предвиђеним финансијским 

средствима, овогодишње промотивне активности студијских програма (СП) Академије 

Западна Србија, Одсека Ужице, одвијају се на неколико нивоа: 

преко сајта Академије Западна Србија и сајта Одсека Ужице,   

путем друштвених мрежа,  

путем радио оглашавања и портала,  

у директном контакту са средњошколцима и њиховим наставницима. 

1. Промоција на сајту Академије и сајту Одсека Ужице, реализована је у континуитету.  

2. За промоција на друштвеним мрежама, опредељење су ДМ: Фејсбук и Инстаграм. 

Планирана је континуирана и непрекидно ажурирање садржаја на Фејсбук и Инстаграм 

страницама Одсека. За мерење перформанси Фејсбук и Инстаграм објава одабран је скуп 

стандардних Извештаја,  које се могу генерисати са ових друштвених мрежа. За мерење 

протока саобраћаја на сајту Академије Западна Србија, предвиђен је и коришћен KPI 

Google Analytics (Google Analytics Key Performance Indicators). 

3. Радио оглашавање,  спроводи на три радио станице у Ужицу и Пожези (Радио Сан, Радио 

Ужице и Радио Пожега). За потребе радио оглашавања написан је и текст који ће свака 

радио станица емитовати (читати) у одређеним временским интервалима, у ударним 

терминима. План за оглашавање на порталима обухвата оглашавање на три портала: 

Ужице огласна табла, Западне инфо и портал Радио Пожега.  

4. У оквиру директне промоције, а у складу са стањем на маркетинг- образовном терену, 

планирана је посета средњим школама у Чајетини и Пожези у току марта месеца, као и 

путем Отворених врата за средњошколце средње Техничке и Економске школе из Ужица.  

Део ових активности односи се и на плаћене рекламе (кампање) за које је креиран план 

реализације у неколико циклуса.  

1. ПРЕДЛОГ И ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Предлог и план промотивних активности урађен је у складу са расположивим средствима, 

приоритетним сегментима и тржиштима. 

НАЈВАЖНИЈИ ПРИНЦИПИ РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ 

 сваки члан тима промовише Академију у целини и свих 9 смерова 

 промоција Академије у средњим школама (у складу са епидемиолошком ситуацијом) 

 промоција Академије у јавним и приватним предузећима 

 промоција Академије путем друштвених мрежа, ТВ медија, локалних новина 

 медијска подршка локалне самоуправе у промоцији Академије 

 

Порука коју шаљемо циљним сегментима да смо легална (акредитована) државна школа са 

традицијом, чија диплома је препозната на тржишту рада (од стране послодаваца), имамо 

смерове за чијим потребама постоји значајна тражња (здравствена нега, информатика, 



машинство, менаџмент, туризам, рачуноводство и ревизија, техолошко инжењерство, 

грађевина и архитектура). 

ПРИОРИТЕТНИ (ЦИЉНИ) СЕГМЕНТИ 

 ученици четврте године средњих школа (средње стручне школе и гимназије) као 

најважнији сегмент  

 запослени у општинским/градским управама 

 запослени у општинским/градским јавним предузећима (јавна комунална предузећа, 

установе, локалне туристичке организације...)  

 здравствени радници (запослени у болницама и домовима здравља, синдикат 

здравствених радника) 

 запослени у привреди (велика предузећа: ваљаонице, наменска индустрија; струковна 

удружења и синдикати) 

 студенти треће године (упис на мастер студије) 

 остали студенти (како би упознали своје најближе окружење са Академијом) 

ПРИОРИТЕТНА (ЦИЉНА) ТРЖИШТА 

 општине Златиборског округа (Ужице, Пожега, Ариље, Бајина Башта, Косјерић, 

Чајетина, Нова Варош, Прибој и Пријепоље) 

 оштине Моравичког округа (Чачак, Лучани, Ивањица, Горњи Милановац) 

 Република Српска (Вишеград) 

 северна Црна Гора (Колашин, Мојковац, Бијело Поље...)  

 тржишни приоритети требало би превасходно да буду: Ужице, Бајина Башта, Чајетина, 

Пожега и Вишеград у смислу обиласка школа; за остале општине ангажовати студенте у 

дељењу пропагандног материјала, који ће се школама у овим општинама доставити и у 

елктронској форми. 

 

Табела 1. Компаративни приказ уписа студената по општинама за претходне три године  

р.бр. општина 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Укупно по 

општинама 

1. Ужице 165 148 169 482 

2. Чајетина 12 19 17 48 

3. Бајина Башта 11 17 19 47 

4. Пожега 19 18 10 47 

5. Вишеград 10 5 13 28 

6. Чачак 3 10 5 18 

7. Прибој 7 3 5 15 

8. Пријепоље 3 4 6 13 

9. Братунац 7 4 2 13 

10. Нова Варош 7 / 2 9 

11. Ариље 3 2 4 9 

12. Ивањица 1 5 1 7 

13. Рогатица 5 2 1 8 

14. Гуча / 4 2 6 

УКУПНО: 253 241 256 750 

 

ЦИЉЕВИ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 стварити слику о Академији као пожељном месту за студирање, односно стварање и 

одржавање позитивног имиџа у складу са мисијом и визијом Академије 

 позиционирање Академије као лидера у образовању у овом делу Србије 

 истицање Града Ужица као будућег места школовања, боравка, рада и образовања 

студената 



 постизање високог нивоа квалитета промотивних активности (кроз одговарајући обим и 

одговарајуће промотивне наступе) 

НОСИОЦИ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 чланови промотивног тима   

 остали запослени на ВШСС/Академији  

 студенти (дељење пропагандног материјала у општинама из којих долазе) 

 директори, педагози и професори средњих школа 

 представници јавног и приватног сектора  

 надлежни у општинским/јавним управама (Град Ужице)          

 представници синдиката (здравствене установе и привредни субјекти)  

 представници привреде (за сваки смер)           

 

ИНСТРУМЕНТИ ПРОМОТИВНОГ МИКСА 

1. ПРОПАГАНДА 

           графичка пропагандна средства:  информатор, флајери, плакат општи, плакат за 

здравствену негу, билборди (евентуално), остало. 

          

             огласна средства 

 оглашавање на радио и ТВ станицама (узети у обзир анкету приликом уписа 

студената у школску 2020/21. годину)   

 

Табела . Анкета о информисању студената о Одсеку Ужице 

АНКЕТА 

Р. бр. Како сте чули за нас? Број гласова 

1 Препорука 148 

2 Сајт 70 

3 Друштвене мреже 35 

4 Рекламни материјал 25 

5 Медији 11 

6 Други вид информисања 6 

 

            пројекциона средства 

 кратки филм или спот о школи  

 

            просторно пластична средства 

 организовање Отворених врата и радионица на нивоу Одсека Ужице (тачан 

датум утврдити на састанку крајем фебруара месеца) 

 наступи на сајмовима Туризма (Београд, Крагујевац) – уколико се буду 

одржавали због КОВИД19 пандемије 

 инфо пулт (место где би се током посета школама остављао пропагандни 

материјал, али и на проментим местима-пешачким зонама, тржним центрима у 

Ужицу и осталим местима) 

 сувенирски програм и пропагандни поклони (делио би се приликом посета 

школама, привредним субјектима и здравственим установама) 

                

            интерактивна средства: сајт школе, остали сајтови, друштвене мреже (Фејсбук, 

Инстаграм, Линкедин, тзв. „Гугл локални туристички водичи”), остало. 

 

2. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И ПУБЛИЦИТЕТ 

 медијска покривеност свих планираних активности 



 саопштења за јавност 

 гостовање на локалним ТВ станицама 

 интервјуи Руководства Академије 

 текстови о Академији (без финансијске обавезе од стране Академије) 

 

ПРОМОТИВНИ БУЏЕТ И ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ 

 дефинисан буџет у износу од 250.000,00 динара 

 кампање на Фејсбуку, дневнице и путни трошкови за обиласке школа, промо пакет за 

директоре школа, тв гостовања, радио кампање.  

     

КОНТРОЛА ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 контрола мора се константно спроводити  

 пре отпочињања промотивних активности (код доношења плана активности),  

 за време трајања (уочавање и исправљање пропуста у ходу) и 

 након окончања промотивних активности  
 

1.1. Предлог активности за период март – јун  

Предлог активности по месецима усклађен је према активностима из ранијих кампања уз са 

доста нових идеја предложених од стране Катедри.  

ФЕБРУАР 

Први састанак Тима за промоцију, на позив Руководиоца Одсека Ужице др Љиљане 

Трумбуловић, проф.стр.ст. одржан је 08.02.2022. године. Поред именованих чланова Тима за 

промоцију, састанку су присоствовали др Љубица Диковић, проф.стр.ст. Председник 

Академије и др Љиљана Трумбуловић, проф стр.ст. Руководилац Одсека Ужице. 

 

МАРТ 

 на састанку Тима за промоцију 01.03.2022. године чланови Тима разговарали о следећим 

активностима: 

1. посетете школама на нивоу Града Ужица (дневнице и путни трошкови) 

2. бројно стање пропагандног материја 

3. места за постављање постера Академије на нивоу Града Ужица 

4. термини кампања на друштвеним мрежама 

5. кампање на сајту школе и званичној фејсбук страници школе 

6. термини гостовања у ТВ медијима 

7. радио оглашавања 

8. термини одржавања радионица, Отворених врата и других активности на нивоу Одсека 

Ужице (утврдити термине и временске интервале дешавања истих) – свака катедра да 

достави предлог активности 

9. банер Академије на другим сајтовима 

10. промоција путем билборда у Граду/Златибору 

 

АПРИЛ 

 започета медијска ТВ гостовања  

 започета Фејсбук и Инстаграм кампања – припремна настава (Драгана Кнежевић) 

 започета Фејсбук и Инстаграм кампања – упис (Драгана Кнежевић) 



 промоција припремне наставе и промотивни видео за упис (Милисав Шуљагић) 

 активна кампања на друштвеним мрежама (фејсбук, инстанграм) – Драгана Кнежевић  

 активна кампања на Фејсбук и Инстаграм страни школе (промоција студијских програма, 

актуелна дешавања, такмичења, награде студената, мобилности студената итд.) – Драгана 

Кнежевић  

 радио оглашавања: искористити Ускршње празнике (22/25.04.) за радио оглашавања 

 кампање на Фејсбук и Инстаграм страни Ужице огласна табла  

 започета радио оглашавања (Радио Сан, Радио Пожега и Радио Ужице) 

 организовати Отворена врата и радионице на нивоу Одсека Ужице (по катедрама) 

 Дан студената (04.04. – понедељак) – Отворена врата за промоцију Академије (носилац 

активности Студентски парламент уз шефове катедри) 

 Светски дан заштите на раду (04.04. – понедељак)  

 Светски дан здравља (07.04. – четвртак)  

 Дан планете Земље (22.04. – петак почетак Ускршњих празника)  

 све планиране активности подржане од стане локалних медија (ТВ, новине Вести, Инфоера) 

 

МАЈ 

 искористити првомајске празнике (01/03.05.) за радио оглашавања 

 Фејсбук и Инстаграм кампања – припремна настава (Драгана Кнежевић) 

 Фејсбук и Инстаграм кампања – упис (Драгана Кнежевић) 

 промоција припремне наставе и промотивни видео за упис (Милисав Шуљагић) 

 активна кампања на друштвеним мрежама (фејсбук, инстанграм) – Драгана Кнежевић  

 активна кампања на фејсбук страни школе (промоција студијских програма, актуелна 

дешавања, такмичења, награде студената, мобилности студената итд.) – Драгана Кнежевић  

 кампање на Фејсбук и Инстаграм страни Ужице огласна табла  

 радио оглашавања (Радио Сан, Радио Пожега и Радио Ужице) 

 Отворена врата и радионице на нивоу Одсека Ужице завршити најкасније до 20.05. 

 Дан еколога Србије (06.05. – петак)  

 Међународни дан медицинских сестара (12.05. – четвртак)  

 Међународни дан породице (15.05. – недеља)  

 Светски Дан информационог друштва (17.05. – уторак)  

 све планиране активности подржане од стане локалних медија (ТВ, новине Вести, Инфоера) 

 

ЈУН 

 Фејсбук и Инстаграм кампања – упис (Драгана Кнежевић) 

 активна кампања на Фејсбук и Инстаграм страни школе (промоција студијских програма, 

актуелна дешавања, такмичења, награде студената, мобилности студената, припремна 

настава, итд.) – Драгана Кнежевић  

 радио оглашавања 

 кампања на Фејсбук и Инстаграм страни Ужице огласна табла 

 радио оглашавања (Радио Сан, Радио Пожега и Радио Ужице) 

 Светски дан заштите животне средине (05.06. – понедељак)  

 Европски Дан Дунава (29.06. – среда) 

 све планиране активности подржане од стане локалних медија (ТВ, новине Вести, Инфоера) 

 

АВГУСТ 



 Фејсбук и Инстаграм кампања – упис трајање 15 дана (Драгана Кнежевић) 

 Радио оглашавање –  Сан радио у трајању од 15 дана (од 15.-30. августа) 

 Радио оглашавање –  Радио Ужице у трајању од 10 дана (од 20.-30. августа) 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРОМОЦИЈЕ ОДСЕКА УЖИЦЕ 

Све реализоване активности су спроводене у складу са унапред утврђеним планом. 

Резултати птомотивних активности видљиви су у првом уписном року, када се пријавило  223 

кандидата на основним студијама, 3 студента са афирмативним мерама и 24 студената на 

мастер студијама.  

Од пријављена 223 кандидата, резултати уписа показују да је уписано 215 кандидата.  

У првом конкурсном року за МСС студије (29.06./01.07.2022. године), на свим МСС 

студијским програмима, укупан број пријављених кандидата био је 24.  

Сви кандидати који су се пријавили у првом конкурсном року (јунском) на мастер струковне 

студије, уписали су се на жељени студијски програм. У првом конкурсном року укупно је 

уписано 27 студента мастер студија на све студијске програме. 

Приликом уписа будући студенти Академије су попунили Анкету која се односила на који 

начин и како су се информисали о Академији и Одсеку Ужице.  

Табела. Резултати анкетног истраживања  

АНКЕТА упис 2022/23 

Р. бр. Како сте чули за нас? Број гласова 

1 Препорука 130 

2 Сајт 59 

3 Друштвене мреже 21 

4 Рекламни материјал 15 

5 Медији 3 

6 Други вид информисања 4 

 

Анкета је одличан показатељ и репер за припрему промотивних активности за наредну 

школску годину. С обзиром да је највећи број кандидата (130) за Академују сазнало путем 

препоруке, а најмање путем медија и других видова информисања, требало би размотрити која 

од пропагандних средстава користити у наредном периоду. Очигледно је да поједина средства 

маркетиншког оглашавања нису дала очекиване резултате. Такође, неопходно је напоменути 

да аналитика друштвених мрежа, у свакој од плаћених кампања, коју је урадила колегиница 

мсц Драгана Кнежевић, указује на усмереност кликова са ФБ и Инстаграм мрежа према сајту 

Академије, што је такође битна и корисна информација. Овај податак је јако битан као ставка 

припреме и расподеле средстава која буду опредељена за промотивне активности за школску 

2023/24. годину. 

Промотивне активности за потребе другог уписног рока, настављене су током августа месеца 

у виду оглашавањем на радио Сану и радио Ужицу, али и путем плаћеник ФБ кампања. 

Укупан број пријављених кандидата у другом конкурсном року, на свим ОСС студијским 

програмима, износио је 51.  

У другом уписном року, од укупног броја пријављених кандидата (51), уписано је 46 

пријављених кандидата. 

Укупан број пријављених кандидата у трећем конкурсном року, на свим ОСС студијским 

програмима, износио је 14.  

У трећем уписном року сви пријављени кандидати (14), уписани су на жељене студијске 

програме.  

У другом конкурсном року за МСС студије (03.10./19.10.2022. године), на свим МСС 

студијским програмима, укупан број пријављених кандидата био је 47.  

У другом конкурсном року од укупног броја пријављених кандидати (48), у складу са 

расположивим бројем места уписано је 38 кандидата.  



У трећем конкурсном року за МСС студије (24.10./02.11.2022. године), на свим МСС 

студијским програмима, укупан број пријављених кандидата био је 6.  

Табела. Укупан број уписаних студената на ОСС и МСС студијама у школској 2022/23 

години 

 

НАПОМЕНА: Збирни показатељ уписаних студената по студијским програмима и семестрима 

доставио др Александар Миловановић, на основу расположивих података добијених из 

студентске службе. 

 

На основу изнетог, у школску 2022/23 годину, закључно са 31.10.2022. године, укупно је 

уписано 275 студената на основним струковним студијама и 65 студената на мастер 

струковним студијама. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI  Извештај о раду Издавачког савета Академије 

 

Извештај о раду Издавачког савета Академије струковних студија Западна Србија за школску 

2021/22. годину доставила је др Сања Радовановић, председник  Издавачког Савета Академије. 

Издавачки савет Академије струковних студија Западна Србија је, у периоду од октобра до 

децембра 2021. године, обављао активности предвиђене Планом рада Издавачког савета 

АССЗС за 2021. годину. Чланови Издавачког савета су израдили План рада Издавачког савета 

АССЗС за 2022. годину у јануару 2022 године. План је усвојен на електронској седници 

22.2.2022. године.  

До 28.2.2022. године Издавачки савет је послао позив наставном особљу Академије за 

доставаљање понуда за писање публикација у 2023 години. Након приспећа понуда, исте су 

достављене Катедри за медицинске науке, Катедри за информационе технологије и машинство 

и Катедри за Економске науке и менаџмент. На предлог Већа катедри, Издавачки савет је 

израдио обједињени Предлог Плана издавања уџбеничке литературе у 2023. години. Предлог 

Плана издавања уџбеничке литературе у 2023. години усвојен је на Већу Одсека Ужице (на 

Одсеку Ваљево није било пријављених издања). Након тога, Веће Академије је усвојило План 

издавања уџбеничке литературе за 2023. годину, у складу са Планом рада Издавачког савета.  

Одржане седнице Издавачког савета у периоду од октобра 2021. године до септембра 2022. 

године: 

 Четврта седница Издавачког савета – 25.10.2021. године (донета Одлука о усвајању 

Извештаја о раду Издавачког савета АССЗС за 2020/21. годину), 

 Пета седница Издавачког савета – 22.02.2022. године (донета Одлука о усвајању Плана 

рада Издавачког савета АССЗС за 2022. годину), 

 Шеста седница Издавачког савета - 12.04.2022. године (анализа реализације продаје и 

давање предлога мера за побољшање продаје публикација, давање мишљења о потреби 

издавања уџбеника и дефинисање приоритета у складу са финансијским могућностима 

Академије), 

 Седма седница Издавачког савета – 28.04.2022. године (разматрање и утврђивање 

параметара за одређивање тиража уџбеничке литературе у 2023. години за Одсек 

Ужице), 

 Осма седница Издавачког савета – 20.06.2022. године (доношење Предлога Одлуке о 

елeктронском публиковању уџбеничке литературе – основни уџбеници- у 2022. години 

за Одсек Ужице, доношење Предлога Одлуке о расподели преосталог износа 

финансијских средстава за рад Издавачког савета Академије за 2022. годину), 

 Девета седница Издавачког савета – 08.07.2022. године (провера рукописа и доношење 

Одлуке о испуњености основних техничких услова), 

 Десета седница Издавачког савета – 05.09.2022. године (провера рукописа „Управљање 

отпадом“ – др Љиљана Трумбуловић и доношење Одлуке о испуњености основних 

техничких услова). 

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 31.03.2022. године износила  

је 2.050.106,00 динара. Посебан проблем присутан је у продаји следећих публикација:  

Уговори у привреди, Међународни бизнис, Елактронско пословање, Основи компјутерског 

права, Електронско пословање, Предузетништво, Увод у међународну рачуноводствену 

регулативу, Спољнотрговинско пословање и инструменти плаћања и Основи рачуноводства 

са практикумом. Анализом залиха уџбеника у Одсеку Ваљево дошло се до чињенице да 



проблеми датирају из ранијих година (2010., 2011. и 2012.) када су штампана издања у обиму 

од 200 до 300 публикација. Вредност залиха, У Одсеку Ужице, на дан 31.03.2022. године 

износила је 231.900,00 динара. Међутим, треба имати у виду да су анализирана издања 

већином из 2021. године када су уџбеници публиковани у елктронској форми. Продаја 

уџбеника публикованих у 2021. години је слаба. Тираж по уџбенику је био 20 ЦД-а. Продато 

је 18 ЦД-а из Предузетништва, 10 из Инсталације канализације и водовода, 7 из Трговинског 

менаџмента, 4 из Организационог понашања и 2 из Биологије. Ниједан ЦД није продат из 

Практикума за лабораторијске вежбе из Електротехнике са електроником и Електромагнетних 

зрачења, Оперативних система и Материјала.   

У циљу побољшања реализације продаје Издавачки савет је предложио следеће мере: 

1. Формирати тим задужен за креирање страница о издавачкој делатности Академије. Тим 

су чинили: др С. Радовановић, др Ђ. Петровић, др М. Јордовић Павловић, Предраг 

Поповић и Иван Пантелић. 

2. Едуковати студенте о потреби коришћења уџбеника као основне литературе 

3. Одржати предавање студентима оба Одсека (предложено је да члан Издавачког савета 

др Ивана Бојовић одржи предавање студентима о техникама ефикасног учења), 

4. Покушати са продајом уџбеника и ван Одсека Академије, 

5. Коришћење уџбеника са једног Одсека на другом, 

6. Проналажење спонзора у привредним субјектима како би уџбеници могли да се поделе 

студентима, 

7. У зависности од природе предмета, сваки наставник, у оквиру својих предиспитних 

обавеза (које могу да се ураде у уџбенику) треба да подстиче куповину истих, 

8. У будућем периоду штампати практикуме из више предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII  Извештај о раду Алумни клуба  

 

Извештај о раду Алумни клуба доставили су помоћници председника Академије мр 

Весна Марковић и Предраг Поповић. 

Академија струковних студија Западна Србија покренула је иницијативу и спровела 

потребне активности за формирање Алумни клуба Академије, како би окупила и повезала 

дипломиране студенте основних, специјалистичких и мастер студија свих генерација.  

Активности Академије у шк.2021/2022. години биле су усмерене на испуњавање 

основних циљева Алумни клуба, као што су: 

- успостављање међусобне сарадње чланова Алумни клуба,  

- развијање сарадње између Академије и предузећа у којима су запослени дипломци 

Академије,  

- подршка и помоћ члановима Алумни клуба у даљем образовању, усавршавању и 

професионалном напредовању, 

- повезивање незапослених дипломаца Академије са потенцијалним послодавцима итд. 

У том смислу пре почетка шк. 2021/2022. године креирани  су  дигитални садржај и 

програмске форме у секцији Алумни Академије односно Одсека Ужице и Одсека Ваљево, 

израђена је on-line пријава, креирана база података и постављена су  обавештења и позив 

дипломцима да направе свој пословни профил, попуне пријаву и повежу се са Академијом. 

У шк. 2021/2022. години је настављено са пословима везаним за прикупљање података 

о дипломираним студентима Академије и имплементирање и објављивање истих на интернет 

презентацији Академије односно Одсека, уз поштовање Закона о заштити података о 

личности.  

Осим што су информисани путем сајта дипломци Академије у току шк.2021/2022. 

године информисани су и од стране наставника и сарадника Академије односно Одсека. 

Заинтересовани за чланство у Алумни клубу су током године слали пријаве са потребним 

подацима и фотографијама. У структури пријављених чланова Алумни клуба највећи број 

дипломаца је са основних струковних студија, а затим са специјалистичких и мастер 

струковних студија.   

Важно је истаћи да је од укупног броја чланова Алумни клуба највећи број пријављених 

дипломаца запослено. О запосленим члановима Алумни клуба у бази постоје и подаци о 

њиховим послодавцима и радним местима. Из базе се може видети да запослени дипломци 

раде у највећем броју у банкама, различитим предузећима, ИТ компанијама, јавној управи, као 

и на самој Академији. 

На крају шк. 2021/2022. године Алумни клуб Академије струковних студија Западна 

Србија броји укупно 105 чланова, од којих је у Одсеку Ужице 37, а у Одсеку Ваљево 68 

пријављених чланова.  

 

 

 

 



XVIII  Апликација е-студент  

Извештај о раду на апликацији е студент доставили су помоћник председника 

Академије за ваннаставну делатност Предраг Поповић и др Иља Станишевић, шеф Катедре. 

 Одсек Ужице 

 У току 2021/2022 године настављен је развој портала е-студент за одсек Ужице, који тренутно 

омогућава студентима који студирају у статусу буџет да се региструју и приступе сопсвеним 

подацима о испитима, испитним роковима и изврше пријаву испита за активни испитни рок. 
Апликација омогућава запосленима у студентској служби Одсека Ужице да после истека рока 

за пријављивање испита остваре увид у све испитне пријаве предате преко апликације е-

студент, да изврше проверу и контролу унетих испитних пријава односно да испитне пријаве 

прихвате или не прихвате, и да исте имплементирају у матичну базу студентске службе. 

Студент приликом пријаве испита преко апликације е-студент, добија потврду о пријављеним 

испитима на одговарајућу мејл адресу коју је доставио приликом попуњавања пријаве. 

У току школске 2021/22 године преко апликације е-студент извршена је пријава испита у  

следећим испитним роковима: 

         априлском (само студенти Информационих технологија и система) 

         јунском 

         јулском 

         септембарском и  

         октобарском 

У наредном периоду, да би свим студентима омогућили пријаву испита преко апликације е-

студент, потребно је дефинисати начин евидентирања уплата за испите од стране 

рачуноводства или студентске службе, као и додатно ангажовање запослених који су 

учестовали у креирању апликације.  
 

Одсек Ваљево 
  
У току 2021/2022 године настављен је развој портала е-студент за одсек Ваљево, који 

омогућава студентима да се региструју и приступе сопсвеним подацима о 

колоквијума/испитима, испитним роковима, пријаву испита за активан испитни рок. 
Апликација омогућава студентској служби увид у захтеве студента за полагање колоквијума 

и испита и могућност прихватања односно одбијања пријаве. Резултат прихватања/одбијања 

студент добија повратним е-маил-ом, а исто може погледати и поновном пријавом на портал. 
У току школске 2021/22 године урађено је следеће: 

         Реализоване су измене система ради усклађивања са изменама на порталу и у 

регистрима ЈИСП-а. 

         Извршено је успешно тестирање рада апликације на тестном порталу на узорку 

од 50 студената. 

         Додати су извештаји о задужености студента књигама. 

         Апликација Библиотека је имплементирана са могућности праћења књига од 

набавке нових, издавања књига професорима и студентима, израда потребних 

извештаја за попис. Извршено је преузимање података из старог програма који није 

имао све горе наведене функционалности, да би се обезбедио несметан и непрекидан 

рад Библиотеке одсека. 

         Започета је модификација апликације за штампање додатка дипломи за студенте 

који су дипломирали, како би се убрзало и поједноставило штампање 

обрасца суплемента дипломи. 

         У току је израда плана модификације програма увођењем функционалности за 

професоре, како би професори могли директно да уносе евиденцију о одржаним 

часовима и присуству студената на часовима. 
  



XIX  Рад на апликација Јединствени информациони систем 

просвете - JISP   

 

Део Годишњег извештаја који се односи на ЈИСП, доставили су др Иља Станишевић и Предраг 

Поповић. 

У току школске 2021/22. године на нивоу Академије струковних студија Западна Србија 

ажурирани су следећи подаци у Јединственом информационом систему 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; 

 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, Годишњи 

план рада Академије струковних студија Западна Србија, Статут...); 

 Финансијска средства (плате); 

 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...); 

У одсеку Ваљево су у школској 2021/22. години одрађене следеће активности везане за 

унапређење дела апликације школског система, везане за достављање и аутоматски унос 

података у ЈИСП: 

 Установљена је аутоматска веза апликације е-студент са системом ЈИСП која 

омогућава директну и аутоматску размену података који постоје у школском 

систему са подацима садржаним у ЈИСП-у. Ово је урађено тако што су су регистри 

и шифарници локалног система прилагођени шифарницима у ЈИСП-у. 

 Извршена је аутоматска додела ЈОБ броја свим студентима који су дипломирали 

претходне године, као и новоуписаним студентима (за оне који га нису већ имали, 

а за оне који јесу, преузет је из ЈИСП-а у локалну апликацију). За остале студенте 

ЈОБ је преузет током претходне школске године. 

 Реализован је аутоматски унос података из ШВ 20 обрасца о студентима који су 

уписани у нову школску годину, као и пренос података о упису и промену статуса 

студента на порталу ЈИСП директно из програма е-студент (без потребе додатног 

рада оператера у оквиру портала ЈИСП-а). 

 При преносу података врши се аутоматско усклађивање шифарника постојеће 

апликације о студентима са шифарником из ЈИСП апликације, а такође се врши и 

превођење са латинице на ћирилицу. 



 Настављен је рад на редовном ажурурању преосталих регистара из ЈИСП-а. 

  
У Одсеку Ваљево, овим активностима на развоју и аутоматизацији везе школског система и 

ЈИСП-а завршен и целокупни систем се сада налази у фази редовне експлоатације. 

 

XX Извештај о активностима и раду Центра за каријерно вођење 

и саветовање студената 

 

Овај део Извештаја урадила је др Марина Јанковић Перић, руководилац Центра за каријерно 

вођење и саветовање студената Академије. 

Центар за каријерно вођење и саветовање студената (у даљем тексту: Центар) формиран је 

Одлуком председника Академије бр. 591/05/06 од 07.04.2022. године, у оквиру пројекта 

SmartCareers, са циљем да омогући да се на ефикасан  и транспарентан начин одговори на све 

изазове дигитализације привреде, кроз едукацију студената, саветовање, као и стварање 

стратешких партнерстава са носиоцима технологија, са једне, и компанијама које у свом 

пословању примењују ова решења, са друге стране. У наставку извештаја описане су 

активности Центра. 

Студенти су имали прилику да одслушају бесплатни вебинар на тему: „Шта треба да знате од 

почетка уколико желите да послујете успешно“. Овај вебинар је организован тако да буде 

водич за успешно пословање, али из угла обавеза које не смемо заборавити или никако не 

можемо избећи. Предавач је био Душан Роглић који се бави питањима која најчешће муче 

младе власнике или запослене. Поред тога он је власник агенције „Roglic Acc“ и своје знање 

радо преноси преко друштвених мрежа. 

Као прилика да употпуне свој CV и одваже се да започну сопствени бизнис, студенти су имали 

могућност да присуствују онлајн радионици за започињање сопственог бизниса у 

организацији Привредног форума младих у сарадњи са Министарством за бригу о породици и 

демографију, а у оквиру пројета „Привреда за младе – Привредни форум младих“. Студенти 

су кроз практичан рад са предавачима прошли кроз комплетну структуру бизнис плана, 

научили како се креира финансијска, маркентишка и продајна стратегија, остварили пословне 

контакте са домаћим експертима и представницима компанија и институција и постали део 

ПФМ заједнице младих предузетника. 

Организована је посета представника Националне службе запошљавања која је информисала 

студенте II и III године о тренутним програмима Националне слижбе, услугама које пружају 

и важним аспектима које треба узети у обзир приликом тражења посла.  

Студенти су имали могућност да се пријаве за Salesforce Lab једномесечни програм стручне 

праксе. Сваки полазник/ица је добио сертификат, прилику за посао и веома значајно искуство 

у овој области. 

Одржано је  се гостујуће предавање Марије Пантелић, директорке одрживог и одговорног 

пословања компаније Босис и победника у категорији ЕY Друштвено одговорни предузетник 

године у Србији. Директорка одрживог и одговорног пословања компаније Босис са 

студентима је поделила професионално искуство у области одрживости и одговорног 

пословања. Такође, студенти су имали прилику да чују професионална искуства и препоруке 

за успешну каријеру за време које долази, са нагласком на вештине и знања у савременом 

пословномм окружењ, за данас и сутра. 

Студенти су имали прилику да 20. и 21. 04. 2022. присуствују онлајн највећем каријерном 

догађају за младе - Belgrade Youth Fair 2022. Том приликом су имали могућности:  

 да се повежу са бројним компанијама и обезбеде себи праксу или запослење,  

 да учествују у занимљивим активностима које су припремљене за овогодишњи BYF,  



 да посетите CV саветовалиште и стекнету разноврсна знања и искуства и  

 да добију бесплатни сертификат.  
 

Студенти су у оквиру Светске недеље новца, узели активно учешће у едукативној игри 

„Финансије за касније“ коју су реализовали представници Народне банке Србије, која је 

национални координатор Светске недеље новца у Србији. Едукативна игра „Финансије за 

касније“ је, на забаван начин, указала студентима на врсте прихода и расхода који их очекују 

животу, и научила их како да њима управљају на најбољи начин. Игра је садржала симулације 

животних ситуација у којима се могу наћи, а које ће од њих захтевати правовремене одлуке. 

Приказани су и многи савремени финансијски производи, а мудро управљање њима основни 

је циљ ове игре у којој је задатак студената да уштеде што више за позно доба и пензију. 

Представници Агенције за осигурање депозита одржали су предавање о караткеристима 

система осигурања депозита у Србији студентима Академије струковних студија Западна 

Србија у Ваљеву. Студентима Академије представљене су одлике системе осигурања 

депозита, његов значај за очување финансијске стабилности и јачање поверења у банкарски 

систем, као и његова историја и садашња структура. Имали су прилике да се упознају с 

начином обрачуна премија осигурања, да чују више о осигураним категоријама депонената и 

сазнају како ће систем осигурања депозита изгледати у будућности. 

Одржано је предавање на актуелну тему “еФискализација”. На интересантан и разумљив 

начин Душан Роглић је несебично пренео нови модел фискализације који према Закону о 

фискализацији са применом почиње 1 маја 2022. године. Након предавања, у разговору са 

Душаном Роглићем разматране су дилеме које се очекују коришћењем електронских 

фискалних уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, 

укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QR 

кодом. 

Студенти су имали прилику да се упознају и да унапреде своје технике за ефикасно учење, 

које им је на занимљив начин презентовала и кроз ранионицу показала професорка Ивана 

Бојовић, доктор психолошких наука. 

Са студентима који су били заинтересовани за радно место саветника/агента осигурања у Delta 

Generali обављене су потребне припреме за интервју и извршене корекције у CV-у 

Са компанијом Босис организован Дан отворених врата за наше студенте, где су студенти са 

студијског програма Пословна информатика се упознали са делатношћу компаније, са 

њиховим кадровским потребама и заинтересовани студенти за тренутно потребна радна места 

поднели CV. 

На захтев послодавца Dovecher.tv организован интервју са више студентата завршних година 

уз пружање консултативне подршке студентима у фази приреме за интервју. 

Након покренуте иницијативе, од стране директорке Ерсте банке у Ваљеву Марије Тимотић, 

да им се пошаље један студента на разговор за позицију мобилног банкара у Erste банци, 

извршена је селекција потенцијалних кандидата. Кандидати су били најбољи студенти  треће 

године, модула: Финансије, банкарство и осигурање. Избран студент била је Марковић 

Данијела, која је након обављеног разговора добила посао. Иначе, ово је друга година за редом 

како наши студенти,  у Erste банци, бивају изабрани након обављених разговора. 

Након покренуте иницијативе, од стране финансијског директора Станојевић доо у Ваљеву, 

да им пошаљемо једног студента на разговор за позицију обрачунског радника у 

књиговодству, извршили смо селекцију потенцијалних кандидата од студената основних и 

мастер студија. Кандидати су били најбољи студенти треће године, модула: Рачуноводство, 

ревизија и порези и студенти мастер студија.  

Организована је практична обука из eFiskalizacije, током које је наш предавач мр Милош Живковић 

са студентима практично обрадио евиденције на порталу Пореске управе, примере eFiskalizacije, као 

и преглед документације на порталу Пореске управе.  



На захтев послодаваца од стране компетентних наставника извршена је селекција студената и 

организована два интервјуа (једна студенткиња мастер студија од 17.10. почиње да ради у 

Банци Интеси у Убу, једна студентикања је у септембру била анагажована по уговору о 

привременим и повременим пословма у НЛБ Комерцијалној банци у Ваљеву). 

Израђен је Годишњи план рада Центра за наредну школску годину. 

XXI Извештај о раду  Eтичког одбора Академије 

 

Извештај је саставила др Драгослава Средојевић, председник Етичког одбора 

Академије. 

Етички одбор Академије као стручно и саветодавно тело Академије, конституисан је 

на основу члана 82. и члана 111. Статута Академије струковних студија Западна Србија број 

715/3-1 од 19.05.2021. и Одлуке Наставно-стручног већа бр. 782/2 од 02.06.2021. 

Констистутивну седницу сазвала је Председник Академије за 25.11.2021. Извршена је 

верификација мандата чланова Етичког одбора у следећем саставу: др Весна Васовић, др 

Љиљана  Трумбуловић, др Млађен Вићентић, др Драгослава Средојевић и Александар 

Мајсторовић. За председника Етичког одбора изабрана је др Драгослава Средојевић, 

наставник у звању професора струковних студија, на Академији струковних студија Западна 

Србија, Одсека Ваљево. За секретара Етичког одбора изабран је Александар Мајсторовић, 

секретар Академије. На истој седници усвојен је Пословник о раду Етичког одбора Академије. 

У складу са надлежностима, рад Етичког одбора заснива се на конципирању правила, 

обима и садржаја етичких принципа повезаних са радом Академије и разматрању свих етичких 

питања која се односе на научно-истраживачки рад наставника, сарадника и студената 

Академије. На сајту Академије могу да се виде надлежности и задаци Етичког одбора и 

активности којима се бави. 

Имајући у виду да је током априла и маја спроведена едукација „Етика и интегритет“, 

на другој седници Етичког одбора одржаној 30.05.2022. презентоване су информације о 

успешности спровођења Плана обуке као и о поступку израде Плана интегритета Академије. 

Тада је изнета и информација о изради странице веб презентације везане за рад Етичког 

одбора. Разматрана је примена Кодекса професионалне етике и академског интегритета и 

установљено је да у претходном периоду није било повреде датог Кодекса. Пошто је према 

одредбама члана 50. и 51. Кодекса предвиђено постојање Етичке комисије и  Комисије за  

професионалну етику, 7.06.2022. донета је одлука о формирању Етичке комисије са 5 чланова 

из реда наставника и 1 чланом из реда сарадника. 

Дата је препорука да се контактирају информатичари Одсека Ужице и Одсека Ваљево 

у вези најбољих софтверских решења за проверу плагијата и почетком школске 2022/23. свим 

професорима пошаље линк који могу да користе у ту сврху.  Такође је предвиђено да се током 

следеће школске године организују радионице за студенте и запослене, изложбе, обуке на 

даљину и да се доврши израда Плана интегритета а о свим активностима, информације треба 

стављати на страницу сајта Академије везану за рад Етичког одбора. 

XXII Извештај о раду Савета послодаваца Академије 

 

Савет послодаваца Академије представља кључни саветодавни орган за темељно 

успостављање сарадње Академије и привреде са примарним циљем развоја и унапређења 

студијских програма у складу са потребама тржишта рада.   



Савет послодаваца Академије конституисан је у складу са чланом 60. став 3. Закона о високом 

образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - 

др.закони, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), чланом 116. Статута 

Академије бр. 2996/2-2 од 30.12.2021. године (пречишћен текст) и чланом 3.-5. Правилника о 

Савету послодаваца Академије бр. 1129/3-1 од 11.07.2022. године.  

Прва-конститутивна седница Савета послодаваца одржана је 14.09.2022. године. На првој 

седници Савета послодаваца извршена је верификација мандата чланова Савета послодаваца 

у следећем саставу: 

- Др Наташа Гаговић, спец. радиологије, вд директор Здравственог центра Ужице; 

- Зоран Вермезовић, дипл. инг. машинства, директор, „CORUN HOLDING“ doo; 

- Гордана Савић, дипл. прав., директор за људске ресурсе, „Impol seval“ad, Sevojno; 

- Десимир Тадић, генерални директор и сувласник компаније Еуропром Ваљево; 

- Др Владимир Кривошејев, музејски саветник у Музеју Ваљево; 

- Марија Вићентић Стојановић, дипл. ецц., шеф одељења интерне продаје компаније 

Дунав осигурање. 

Именовани чланови Савета послодаваца Академије поседују вишегодишње искуство и 

постигнуте резултате у привреди и јавним институцијама. 

На истој седници усвојен је Пословник о раду Савета послодаваца Академије. 

Председник Академије је упознала чланове Савета послодаваца са основним статусним и 

планским документима Академије, актуелном проблематиком, и активностима Академије на 

унапређењу научног рада. Руководиоци Одсека Академије детаљније су представили 

студијске програме и наставне активности Одсека Ужице и Одсека Ваљево.  

У комуникацији са члановима Савета послодаваца разматрани су и конкретни облици учешћа 

чланова Савета послодаваца у раду Академије  (у изради програма стручне праксе, могућности 

развоја дуалних модела студија, кратких програма студија, обука запослених у привреди,,.) 

као и начини и могућности за континуирано пружање информације органима управљања и 

пословођења Академије, о трендовима и потребама тржишта рада, у погледу знања и 

компетенција које се очекују од стручњака у научним, уметничким и стручним областима а 

које Академија узима у обзир код дефинисања наставних планова и програма. 

XXIII  Учесници 

У писању овог Извештаја учествовали су: 

 

1. др  Љубица Диковић, председник Академије; 

2. др Зорица Сагић, председник Савета Академије; 

3. др Весна Марјановић, руководилац Савета за квалитет Академије; 

4. Милкица Гачић, председник Студентског парламената Академије; 

5. мр Весна Марковић, помоћник председника Академије за наставну делатност; 

6. Александар Мајсторовић, секретар Академије; 

7. Предраг Поповић, помоћник председника за ваннаставну делатност Академије; 

8. др Љиљана Трумбуловић, руководилац Одсека Ужице; 

9. др Александар Миловановић, помоћник руководиоца Одсека Ужице; 

10. др Млађен Вићентић, руководилац Одсека Ваљево; 

11. др Марина Јанковић Перић, помоћник руководиоца одсека Ваљево и руководилац 

Центра за каријерно вођење Академије; 

12. Марина Вуловић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова Академије; 

13. Ивана Маринковић, руководилац Канцеларије за  међунардну сарадњу Академије; 

14. др  Сања Радовановић, председник Издавачког савета Академије; 




