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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ И АКАДЕМИЈИ 

2.1. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

Информатор о раду Академије струковних студија Западна Србија (у даљем тексту: 

Академија) сачињен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник Републике Србије“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 

105/2021) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени 

гласник Републике Србије“, број 68/2010). 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

У складу са тачком 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 68/2010) за тачност и потпуност података у 

информатору, правилну израду и објављивање Информатора и његово редовно ажурирање, 

одговоран је председник Академије, др Љубица Диковић, професор струковних студија. 

Информатор се може преузети у електронском облику на wеб сајту Академије:  

http://akademijazs.edu.rs/.      

По захтеву заинтересованог лица електронска копија Информатора може бити снимљена на 

медиј. 

 

2.2. 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 образовно-

научних 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 

 E-mail: skola@vpts.edu.rs  

 Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: председник 

Академије, др Љубица Диковић, професор струковних студија. 

 Лице које се стара о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом 

и објављивањем Информатора о раду Академије је Марија Јездовић, пословни секретар. 

 Датум првог објављивања Информатора о раду: 11.03.2021. године. 

 Web адреса: www.akademijazs.edu.rs  

 Датум последње измене/допуне Информатора: 18.01.2022. године. 

http://akademijazs.edu.rs/
http://www.akademijazs.edu.rs/
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 Напомена: штампана верзија Информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али 

се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија Информатора – одштампан текст уз 

накнаду нужних трошкова штампања. Место где се може остварити увид у Информатор о раду 

Академије и где се може набавити штампана копија Информатора о раду Академије је: 

 Академија струковних студија Западна Србија, 31000 Ужице, Трг Светог Саве 34, 

канцеларија секретара Академије. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АКАДЕМИЈЕ 

  

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; 

 

3.1. ОДСЕЦИ АКАДЕМИЈЕ 

 

Одсек је наставна високошколска јединица Академије без својства правног лица, у којој се 

остварује образовна делатност Академије ради остваривања студијских програма.  

Одсек сачињавају две организационе јединице и то: Наставна јединица и Ненаставна јединица 

у чији састав улазе: студентска служба, материјално-финансијска служба, правна служба, служба 

администрације, информатичка служба, библиотека, техничка служба и др.  

Наставну јединицу чине наставници и сарадници, односно лица која обављају наставни рад.  

Радом Одсека руководи руководилац Одсека.  

У Академији струковних студија Западна Србија постоје два Одсека: 

1.  Одсек Ужице, Ужице, ул. Трг Светог Саве 34; 

2.  Одсек Ваљево, Ваљево, ул. Вука Караџића 3а. 

 

У наставку Информатора о раду дат је приказ запослених наставника и сарадника, као и 

ангажованих лица у Одсецима Академије. 

 

Списак запослених наставника и сарадника Одсека Ужице у школској 2021/22. години 

1.  Др Љубица Диковић, професор струковних студија 

2.  Др Љиљана Трумбуловић, професор струковних студија 

3.  Др Ивана Бојовић, професор струковних студија 

4.  Др Снежана Аксентијевић, професор струковних студија  

5.  Др Весна Васовић, професор струковних студија 

6.  Др Зорица Танасковић, професор струковних студија 

7.  Др Радомир Стојановић, професор струковних студија 

8.  Др Сандра Стојадиновић Јовановић, професор струковних студија 

9.  Др Зорица Сагић, професор струковних студија 

10.  Др Радмила Новаковић Костић, професор струковних студија 

11.  Др Наташа Ћировић, професор струковних студија 

12.  Др Момчило Васиљевић, професор струковних студија 

13.  Др Александар Миловановић, професор струковних студија 

14.  Др Милован Миливојевић, професор струковних студија 

15.  Др Гордана Лазић, професор струковних студија 

16.  Др Ивана Ћировић, професор струковних студија 
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Списак ангажованих наставника и сарадника у школској 2021/22. години 

1. Др Милица Жупљанић, професор струковних студија 

2. Др Александар Стојановић, ванредни професор 

3. Др Жељко Кановић, ванредни професор 

4. Др Жељко Марчићевић, ванредни професор 

5. Др Татјана Маринковић, професор струковних студија 

6. Др Бранко Савић, професор струковних студија 

7. Др Снежана Тодосијевић Лазовић, ванредни професор 

8. Доц. др Горан Маринковић, доцент 

9. Мр Лидија Радовановић, предавач 

 

Списак ангажованих предавача ван радног односа, сарадника практичара и 

демонстратора у шк. 2021/22. години 

1. Др Милена Аћимовић, предавач ван радног односа 

2. Др Слађана Павић, предавач ван радног односа 

3. Прим. мр Дара Савић Божовић, предавач ван радног односа 

4. Бранко Дрндаревић, предавач ван радног односа 

5. Мр Момир Миловановић, предавач ван радног односа 

6. Јелена Раковић Радивојевић, спец.мед., предавач ван радног односа 

7. Ивана Милићевић, , спец.мед., предавач ван радног односа 

8. Бобан Тртовић, предавач ван радног односа 

9. МСц Жарко Богићевић, предавач ван радног односа 

10. Слађана Поповић, сарадник ван радног односа – сарадник практичар 

11. Драгана Тртовић, сарадник ван радног односа – сарадник практичар 

12. Петар Благојевић, сарадник ван радног односа – сарадник практичар 

13. Рада Милић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

14. Мирјана Ђопић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

15. Милена Љујић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

16. Душица Јовићевић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

17. Данијела Ђедовић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

18. Јелена Ристовић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

19. Весна Брашанац Пузовић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

17.  Др Јелена Андрић, професор струковних студија 

18.  Др Дејан Миливојевић, професор струковних студија 

19.  Др Весна Марјановић, професор струковних студија 

20.  Др Ђорђе Ђуричић, професор струковних студија 

21.  Др Александар Димитријевић професор струковних студија 

22.  Др Слободанка Марковић,  професор  струковних студија 

23.  Др Мирослава Јордовић Павловић,  професор струковних студија 

24.  Др Ивана Чековић,  професор струковних студија 

25.  Мр Биљана Ђуричић, предавач  

26.  Мр Јелена Маркићевић,  предавач 

27.  Мр Небојша Ивковић,  предавач 

28.  Мр Драгиша Мићић,  предавач 

29.  Мр Слободан Петровић,  предавач 

30.  Спец. Милорад Мурић,  предавач 

31.  Жељко Каргановић, сци. мед,  предавач 

32.  Гордана Лучић, сци. мед,  предавач 

33.  Весна Крстић Ненадић,   предавач 

34.  Ивана Маринковић, МА, наставник страног језика 

35.  Никола Јанковић, наставник страног језика 

36.  Слађана Станојевић Милинковић, наставник страног језика 

37.  Маријана Милутиновић, асистент 

38.  Драгана Кнежевић, асистент 

39.  Јана Стефановић, асистент 

40.  Срђан Обрадовић, сарадник у настави 

41.  Александар Пујовић, сарадник у настави 
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20. Александар Николић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

21. Биљана Шћепановић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

22. Мирјана Митрашиновић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

23. Оља Стакић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

24. Др Зорица Лазић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

25. Маријана Јовановић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

26. Даница Ивановић, сарадник ван радног односа - сарадник практичар 

27. Марија Познановић - сарадник ван радног односа - демонстратор 

28. Тања Вукашиновић - сарадник ван радног односа – демонстратор 

29. Александра Милутиновић - сарадник ван радног односа – демонстратор 

30. Саво Вукашиновић - сарадник ван радног односа – демонстратор 

31. Дејан Пантовић - сарадник ван радног односа – демонстратор 

32. Младен Стојић - - сарадник ван радног односа – демонстратор 

 

Списак запослених наставника и сарадника Одсека Ваљево у школској 2021/22. години 

1.  др Млађен Вићентић,  професор струковних студија 

2.  др Ђорђе Павловић, професор струковних студија 

3.  др Слободан Ненадовић, професор струковних студија 

4.  др Снежана Ракић, професор струковних студија  

5.  др Слободан Илић, професор струковних студија 

6.  др Иља Станишевић, професор струковних студија 

7.  др Биљана Рабасовић, професор струковних студија 

8.  др Драгослава Средојевић, професор струковних студија 

9.  др Косана Вићентијевић, професор струковних студија 

10.  др Ђорђе Петровић, професор струковних студија 

11.  др Сања Радовановић, професор струковних студија 

12.  мр Весна Марковић, професор струковних студија 

13.  мр Јелица Божанић, професор струковних студија 

14.  др Марина Јанковић Перић, виши предавач 

15.  мр Милош Живковић, предавач 

16.  мр Бранко Матић, предавач 

17.  Татјана Дугошија МА, наставник страног језика 

18.  Ненад Михаиловић, асистент 

19.  Ивана Марковић МА, асистент 

20.  Иван Пантелић МА, асистент 

21.  Никола Стојановић МА, асистент 

22.  Бранко Ћебић МА, асистент 

23.  Дејан Бељић МА, асистент 

 

Списак ангажованих наставника и сарадника у школској 2021/22. години 

1. Др Јелица Протић, редовни професор 

2. Др Ана Савић, професор струковних студија 

 

Списак ангажованих предавача ван радног односа и сарадника практичара у шк. 

2021/22. години 

1. Др Владимир Кривошејев, предавач ван радног односа 

2. Александар Шарац МА, предавач ван радног односа 

3. Мирослав Максимовић, сарадник практичар 

  

3.2. КАТЕДРЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

Катедра је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници 

Академије из исте или сродних ужих научних области за које су бирани.  



Информатор о раду Академије струковних студија Западна Србија, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице 

7 

 

У Катедрама се обављају послови организације, реализације и праћења наставног процеса 

према утврђеном наставном плану и програму: организују се и одржавају предавања, семинари, 

вежбе, практична настава, испити, консултације са студентима, обезбеђује се и пружа помоћ 

студентима у изради завршних, специјалистичких и мастер радова, припрема настава, учествује се 

у стручном и истраживачком раду и примени тог рада у наставном процесу, стара се о стручном 

оспособљавању наставног кадра и обављају други послови у вези организације и одржавања 

наставног процеса. 

Катедра има шефа Катедре.  

Шефу катедре помаже секретар катедре који се бира из реда наставника и сарадника чланова 

Већа катедре. 

На Академији постоје следеће Катедре: 

1. Катедра за информационе технологије и машинство; 

2. Катедра за грађевинско инжењерство и архитектуру; 

3. Катедра за инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду; 

4. Катедра за економске науке и менаџмент; 

5. Катедра за медицинске науке; 

6. Катедра за информатику и информационе системе; 

7. Катедра за финансије и рачуноводство; 

8. Катедра за маркетинг, трговину и менаџмент. 

 

3.3. СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ 

 

Секретаријат је организациона јединица Академије у којој се обављају: правни, кадровски, 

финансијско-рачуноводствени, библиотечки, административни, студијско-аналитички, 

информатички и други стручни послови који су од заједничког интереса за обављање делатности 

Академије.  

Радом Секретаријата руководи секретар Академије. 

У Одсецима Академије се организују уже организационе јединице Секретаријата – 

канцеларије стручних служби у којима се обављају послови ваннаставних делатности и то: 

материјално-финансијских, правних и кадровских, служби за студентске послове, послове 

библиотеке, послове везане за информациони систем, техничке, архивске, послове одржавања и 

набавке, помоћне послове и други стручни послови који су од заједничког интереса за обављање 

делатности Академије. 

Радом Канцеларијa стручних служби руководи секретар Академије. 

У оквиру службе Секретаријата Академије постоје следећа радна места: секретар Академије, 

руководилац финансијско-рачуноводствених послова, менаџер Академије, руководилац послова 

информационих система и технологија, пословни секретар и чистачица.1 

 

3.4. ЦЕНТРИ АКАДЕМИЈЕ 

 

Центри су организационе јединице без статуса правног  лица који су профитно оријентисани 

и своје функционисање финансирају искључиво из сопствених прихода. 

Унутрашња организација центара Академије, начин рада и руковођење, као и начин 

обављања стручних послова, уређује се правилником који доноси Савет Академије. 

 

3.5. ЛАБОРАТОРИЈЕ АКАДЕМИЈЕ 

За потребе одржавања лабораторијских вежби и практичних вежби на располагању 

студентима су лабораторије у оквиру Одсека. 

 

                                                 
1 Називи и описи наведених радних места детаљно су уређени Правилником о организацији и систематизацији 

послова Академије. 

http://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Pravilnik%20o%20organizaciji%20i%20sistematizaciji%20poslova.pdf
http://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Pravilnik%20o%20organizaciji%20i%20sistematizaciji%20poslova.pdf
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Шема руковођења 
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Шема Секретаријата 
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Шема Одсека 
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Шема Катедре 
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3.6. ОРГАНИ АКАДЕМИЈЕ 

 

Органи Академије су:  

1. Орган управљања,  

2. Орган пословођења,  

3. Стручни органи,  

4. Студентски парламент,  

5. Савет послодаваца. 

 

 
3.6.1. Орган управљања – Савет 

 

Орган управљања Академије је Савет Академије (у даљем тексту: Савет).  

Савет има 19 чланова који се бирају по следећој структури: 

1. 10 чланова (55%) представници Академије и то на следећи начин: 

- 5 чланова из реда Одсека Ужице и то: 4 члана из реда наставног особља и један члан из 

реда ненаставног особља;  

- 5 чланова из реда Одсека Ваљево и то: 4 члана из реда наставног особља и један члан 

из реда ненаставног особља; 

2. 6 чланова (30%) представника оснивача; 

3. 3 члана (15%) представници студената Академије. 

  

САВЕТ АКАДЕМИЈЕ 

Име и презиме   

Др Зорица Сагић, проф.стр.студија председник Савета представник Академије – 

Одсек Ужице 

Др Јелена Раковић Радивојевић члан Савета представник оснивача 

Мр Радмила Златић, дипл.ецц. члан Савета представник оснивача 

Радмила Настић Атанасијевић, дипл.филолог члан Савета представник оснивача 

Михаило Милинчић, мастер правник члан Савета представник оснивача 

Владо Максимовић, дипл.ецц. члан Савета представник оснивача 

МСц Немања Пешаковић, дипл.инж. члан Савета представник оснивача 

Др Слободанка Станков, проф.стр.студија члан Савета представник Академије – 

Одсек Ужице 

Др Иља Станишевић, проф.стр.студија члан Савета представник Академије – 

Одсек Ваљево 

Др Снежана Ракић, проф.стр.студија члан Савета представник Академије – 

Одсек Ваљево 

Др Ђорђе Петровић, проф.стр.студија члан Савета представник Академије – 

Одсек Ваљево 

Мр Биљана Ђуричић, предавач стр.студ. члан Савета представник Академије – 

Одсек Ужице 

Др Сања Радовановић, професор стр.студ. члан Савета представник Академије – 

Одсек Ваљево 

Ивана Маринковић, наставник страног јазика члан Савета представник Академије – 

Одсек Ужице 

Ана Ђокић, струковни информатичар члан Савета представник Академије – 

Одсек Ужице – ненаставно 

особље 

Наташа Вуковић, дипл. правник члан Савета представник Академије – 

Одсек Ваљево – ненаставно 

особље 

Милкица Гачић, ГР 02/2019 члан Савета представник студената 

Академије – Одсек Ужице 
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Младен Ћурдић ГР 08/15 члан Савета представник студената 

Академије – Одсек Ужице 

Јелена Пантовић, 8171/18 члан Савета представник студената 

Академије – Одсек Ваљево 

 

Мандат чланова Савета траје четири (4) године. 

Мандат чланова Савета из реда студената траје две (2) године.  

Надлежност Савета Академије: 

1) доноси Статут Академије на предлог Већа академије; 

2) бира и разрешава председника Академије;  

3) бира и разрешава председника Савета и заменика председника Савета; 

4) доноси финансијски план Академије на предлог Већа академије;  

5) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Академије на предлог Већа академије;  

6) усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Већа академије;  

7) даје сагласност на одлуке о управљању имовином Академије;  

8) даје сагласност на расподелу финансијских средстава;  

9) доноси одлуку о висини школарине и другим накнадама које плаћају студенти на предлог 

Већа академије;  

10) подноси оснивачу извештај о пословању једанпут годишње;  

11) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Академије;  

12) доноси план јавних набавки Академије;  

13) одлучује по жалби против првостепених одлука председника Академије;  

14) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената;  

15) доноси Пословник о раду Савета;  

16) надзире поступање органа пословођења ради извршења акта просветног инспектора и то 

акта којим је изречена опомена и наложена или предложена мера и остављен примерени рок 

за отклањање уочених незаконитости и у случају када је због непоступања високошколске 

установе по акту којим је изречена опомена или наложена односно предложена мера, донето 

решење којим је изречена мера за отклањање незаконитости и штетних последица и 

испуњавање прописаних обавеза;  

17) доноси Правилник о стицању и расподели сопствених прихода; 

18) обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима 

Академије.  

 

Савет доноси одлуке већином гласова од укупног број чланова Савета.  

Савет може формирати сталне и привремене комисије, чији састав и надлежност одређује 

посебним одлукама и одредбама Пословника о раду Савета Академије. 

 

3.6.2. Орган пословођења – председник Aкадемије 

 

Председник Академије се бира из реда наставника Академије који су у радном односу са пуним 

радним временом и то из реда наставника у звању професора струковних студија, а изабрани су на 

неодређено време и имају изражене организаторске способности и искуство на пословима руковођења. 

За председника може бити изабрано лице које има најмање пет (5) година рада у Академији, 

односно Одсеку, са пуним радним временом. 

Председник Академије за свој рад одговара Савету Академије. 

Председник Академије се бира на три године са могућношћу једног узастопног избора. 

Мандат председника тече од дана ступања на дужност. 

Осим права и дужности утврђених законом, председник Академије обавља и следеће послове, у 

складу са законом и Статутом Академије, и то: 

1) представља и заступа Академију; 

2) одговоран је за законитост рада Академије; 

3) организује и руководи процесом рада Академије; 

4) предлаже програм рада и план развоја Академије; 

5) предлаже пословну политику Академије и мере за њено спровођење; 
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6) предлаже мере за унапређење рада Академије; 

7) наредбодавац је за извршење финансијског плана Академије; 

8) закључује уговоре у име Академије; 

9) потписује дипломе и додатак дипломе; 

10) руководи радом Већа Академије и извршава одлуке Већа Академије и Савета Академије;  

11) доноси одлуке о избору понуђача у поступцима јавних набавки, сагласно Закону о јавним 

набавкама; 

12) доноси и реализује политику и стратегију обезбеђења квалитета у раду Академије; 

13) доноси општи акт којим се утврђују радна места и степен стручне спреме и други услови 

за рад, као и друге опште акте у складу са законом; 

14) доноси одлуке о заснивању и престанку радног односа и распоређивању запослених, као и 

одлуке о избору органа, комисија, радних група и тела, као и друге појединачне акте у 

складу са законом; 

15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених;  

16) одлучује о свим питањима из области радних односа у складу са законом; 

17) доноси одлуку о објављивању конкурса за избор наставника и сарадника; 

18) доноси одлуку о потреби заснивања радног односа за обављање послова ненаставног 

особља; 

19) расписује конкурс за упис студената; 

20) доноси план стручног усавршавања и стара се о стручном усавршавању наставника, 

сарадника и ненаставних радника; 

21) закључује уговоре о раду и остале уговоре; 

22) координира радом Секретаријата Академије; 

23) стара се о финансијско-материјалном пословању Академије, а нарочито у погледу 

обезбеђења и рационалног коришћења средстава Академије; 

24) проучава и анализира финансијско-материјално пословање Академије  и подноси органима 

Академије предлоге за доношење одговарајућих одлука, у циљу што успешнијег 

пословања; 

25) учествује у решавању свих финансијско-материјалних питања у вези са пословањем 

Академије; 

26) стара се о изради финансијског плана, периодичних обрачуна и завршног рачуна; 

27) доноси одлуке о похваљивању и награђивању студената; 

28) даје Савету Академије предлог извештаја о пословању Академије, који се доставља 

оснивачу Академије; 

29) доноси одлуку о расподели финансијских средстава уз претходну сагласност Савета 

Академије; 

30) доноси одлуку о управљању имовином Академије уз претходну сагласност Савета 

Академије; 

31) доноси правилник о раду, уколико не успеју преговори са репрезентативним синдикатом 

у процесу доношења колективног уговора код послодавца; 

32) стара се о остваривању сарадње Академије са локалном самоуправом, јавним службама и 

другим државним институцијама; 

33) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима Академије. 

 

Преседник Академије је самосталан у обављању послова из свог делокруга. 

Преседник Академије може поједина овлашћења из свог делокруга преносити на друга лица, у 

складу са законом и Статутом Академије. 

 

3.6.2.1. Помоћници председника 

 

Председник Академије може поставити свог заменика из редова наставника у звању професора 

струковних студија са пуним радним временом запосленог у Академији. 

Помоћнике председника Академије именује председник Академије. 

Председник Академије може имати највише 3 (три) помоћника из реда запослених у Академији 

у радном односу са пуним радним временом.  
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3.6.3. Стручни органи Академије 

 

 Стручни органи Академије су:  

1. Наставно-стручно веће Академије (Веће Академије); 

2. Наставно-стручно већа Одсека (Већа Одсека); 

3. Колегијум Академије;  

4. Веће Катедре; 

5. Савет за квалитет; 

6. Етички одбор 

 

3.6.3.1. Наставно-стручно веће Академије 

 

Веће Академије је највиши стручни орган Академије, кога чине:  

1. председник Академије; 

2. заменик председника Академије; 

3. помоћници председника Академије;  

4. руководиоци Одсека; 

5. по два представника Већа Одсека који имају најмање 5 (пет) година искуства рада у Одсеку 

и  

6. председник Студентског парламента Академије.  

 
ВЕЋЕ АКАДЕМИЈЕ 

Име и презиме   

Др Љубица Диковић, проф. стр. студија Председник Академије 

Др Љиљана Трумбуловић, проф. стр. студија Руководилац Одсека Ужице 

Др Млађен Вићентић, проф. стр. студија Руководилац Одсека Ваљево 

Мр Весна Марковић, проф. стр. студија Помоћник председника Академије за наставну 

делатнос 

Предраг Поповић, дипл.инж.информ Помоћник председника Академије за ненаставну 

делатност 

Др Косана Вићентић, проф. стр. студија АССЗС – Одсек Ваљево 

Др Иља Станишевић, проф. стр. студија АССЗС – Одсек Ваљево 

Др Радмила Новаковић Костић, проф. стр. студија АССЗС – Одсек Ужице 

Др Зорица Танасковић, проф. стр. студија АССЗС – Одсек Ужице 

Милкица Гачић , студент, ГР 02/2019 АССЗС – Одсек Ужице 

 

Веће Академије може пуноважно да заседа и одлучује ако седници присуствује више од половине 

чланова.  

Председник Академије је председник Већа Академије по функцији који сазива седнице и 

руководи радом Већа Академије.  

Начин рада Већа Академије уређује се Пословником о раду Већа Академије.  

Седнице Већа Академије могу бити редовне и електронске.  

Надлежност Наставно-стручног већа Академије: 

1. предлаже Статут Академије; 

2. даје позитивно мишљење на предлог кандидата за избор председника Академије; 

3. доноси Кодекс професионалне етике и академског интегритета; 

4. утврђује предлог Плана јавних набавки и предлог измена и допуна Плана јавних набавки; 

5. доноси одлуку о оснивању нових и гашењу постојећих катедри на предлог Већа одсека; 

6. предлаже Извештај о пословању и годишњи обрачун Академије; 

7. предлаже висину школарине и других накнада које студенти плаћају; 

8. усваја предлоге студијских програма и доноси одлуку о отпочињању поступка 

акредитације студијских програма; 
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9. даје сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор наставника и сарадника, на 

предлог Већа одсека; 

10.  одлучује о избору у звања наставника и сарадника, на предлог Већа Одсека у складу са 

општим актом Академије и препорукама Националног савета за високо образовање и 

одлучује по приговору кандидата на одлуку о избору у звање; 

11.  доноси одлуку о давању сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника 

Академије на другој високошколској установи, на основу предлога Већа одсека; 

12.  утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, развој и контролу 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада и спроводи, политику сталног 

унапређења квалитета наставе и усавршавања примењено-истраживачког и уметничког 

рада; 

13.  утврђује годишњи План и програм реализације студијског програма, на предлог Већа 

Одсека; 

14.  утврђује уже научне, уметничке и стручне области на предлог Већа одсека; 

15.  даје сагласност и предлаже Савету оснивању нових и укидање постојећих центара;  

16.  доноси посебне програме стручног усавршавања и образовања током читавог живота на 

предлог Већа Одсека;  

17.  одобрава програме развојног,истраживачког и уметничког рада Академије; 

18.  доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма, у складу са 

законом, дозволом за рад и овим Статутом; 

19.  разматра годишњи извештај о извршењу, односно остваривању студијског програма; 

20.  одлучује о признавању високошколских исправа и вредновању других студијских 

програма, у складу са законом и Статутом; 

21.  разматра извештаје председника Академије и других стручних органа Академије; 

22.  утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и талентованих студената;  

23.  разматра и припрема предлоге одлука из надлежности Савета Академије које се односе на 

реализацију наставног процеса и организацију наставе; 

24.  разматра предлоге Студентског парламента Академије и о њима се изјашњава; 

25.  уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину; 

26.  обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима 

Академије.  

 

Веће Академије може образовати сталне и повремене комисије, као и одговарајуће одборе у циљу 

разматрања појединих питања из делокруга Већа Академије, ради давања мишљења, предлога и 

припреме материјала по питањима о којима треба донети одлуке. 

 

3.6.3.2. Наставно-стручно веће Одсека 

Већe Одсека, чине наставници, асистенти са докторатом и асистенти  у радном односу са пуним 

радним временом који раде у Одсеку.  

Руководилац Одсека је председник Већа Одсека.  

Веће Одсека има надлежност да: 

1. бира своје представнике у Савету; 

2. бира своје представнике у Већу академије; 

3. предлаже Већу академије студијске програме и одлуку о отпочињању поступка акредитације 

студијских програма; 

4. даје предлоге Већу академије у вези са изменама у структури и садржини студијског програма 

и предмета, наставним методама и другим питањима од значаја за наставу и програме;  

5. утврђује предлог програма предмета студијског програма у оквиру Одсека; 

6. предлаже Већу Академије одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма, у складу са законом, дозволом за рад и овим Статутом; 

7. предлаже чланове комисија за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног 

односа наставника и сарадника на Академији; 

8. предлаже Већу Академије мере за подстицање развоја изразито успешних и талентованих 

студената; 
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9. предлаже Већу Академије критеријуме и услове за преношење ЕСПБ бодова; 

10.  предлаже Већу Академије посебне програме стручног усавршавања и образовања током 

читавог живота;  

11.  усваја распоред рада (задужења наставом) наставника и сарадника у реализацији часова 

наставе на предметима и студијским програмима за наредну школску годину; 

12.  разматра иницијативу Већа катедри, за покретање поступка за избор у наставно звање и 

заснивање радног односа; 

13.  предлаже уже научне, стручне и уметничке области за које се бирају наставници; 

14.  предлаже Већу Академије расписивање конкурса за избор наставника и сарадника; 

15.  активно учествује у поступку самовредновања и оцене квалитета студија, наставе и услова 

рада и предлаже мере за побољшање квалитета;  

16.  контролише примену мера које је донело Веће Академије за побољшање квалитета; 

17.  усваја Предлог Пословника о свом раду; 

18.  предлаже Већу Академије давање сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника 

Академије на другој високошколској установи, а у складу са оптерећењем наставника у 

Обједињеном електронском формулару Установе; 

19.  обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима.  

 

Седнице Већа Одсека могу бити редовне и електронске. 

Веће Одсека одлучује већином гласова присутних чланова, уколико седници присуствује више 

од половине укупног броја чланова Већа Одсека. 

Рад Већа Одсека се реализује кроз седнице. 

Седнице Већа Одсека, по потреби, сазива руководилац Одсека, а дужан је да сазове седницу и на 

образложени писани захтев председника Академије, Већа Академије, Савета Академије, Студентског 

парламента или најмање 1/3 чланова Већа Одсека. 

 

3.6.3.3. Колегијум 

 

Колегијум Академије је оперативно тело које сазива председник Академије ради координирања 

рада и обављања консултација у вези са радом Академије. 

Чланови Колегијума су: председник Академије, заменик председника Академије, помоћници 

председника Академије, руководиоци Одсека, менаџер, секретар, руководилац Савета за квалитет, а по 

потреби и други запослени по одлуци председника Академије. 

Радом Колегијума руководи председник Академије у складу са одредбама Пословника о раду 

колегијума Академије. 

Колегијум може вршити припрему и других аката по налогу председника Академије. Председник 

Академије председава седницама колегијума.  

Записник са седница Колегијума води секретар Академије. 

 

3.6.3.4. Веће Катедре 

 

У оквиру своје надлежности Веће Катедре: 

1. разматра сва питања из домена наставе у научној области и наставно-научним дисциплинама 

из своје надлежности; 

2. врши анализу покривености наставе наставницима и сарадницима на студијским програмима 

из научне области и наставно-научних дисциплина из своје надлежности; 

3. предлаже Већу Одсека расписивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника и 

предлаже чланове комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника и 

сарадника; 

4. предлаже Већу Одсека планове ангажовања наставника и сарадника са студијских програма 

који су делегирани катедри; 
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5. предлаже Већу Одсека радно ангажовање наставника и сарадника са других високошколских 

установа на студијским програмима који су делегирани катедри, а за део наставе који се не 

може покрити сопственим кадром; 

6. предлаже ангажовање сарадника ван радног односа за део практичне наставе који се не може 

покрити сопственим кадром; 

7. прати одвијање свих наставних активности и реализацију стручне праксе за студијске 

програме из своје надлежности;  

8. усваја листу тема за завршне радове на појединим предметима и одобрава њихову израду и 

именује Комисије за завршне радове студената за све степене студија;  

9. разматра и усваја предлоге тема специјалистичких и мастер радова и одобрава њихову израду; 

10. предлаже Већу Одсека пре почетка семестра наставне планове за студијске програме из домена 

своје надлежности; 

11. врши усаглашавање дефинисаних потреба, интереса и ресурса за реализацију заједничких 

студијских програма који се реализују на више одсека Академије, 

12. реализује друге облике активности везане за научне области и наставно-научне дисциплине из 

своје надлежности; 

13. обавља и друге задатке и послове одређене статутом и одлукама Већа академије. 

Шеф Kатедре бира се на период од 3 године. 

Веће Катедре сазива шеф Катедре према потреби, а најмање једанпут месечно. Седнице се 

обавезно заказују на захтев Већа Академије, председника Академије или заменика председника 

Академије.  

Седницама Већа Катедре председава шеф Катедре. У припреми материјала и вођењу записника 

шефу Катедре помаже секретар Катедре кога предлаже шеф Катедре. 

Седнице Већа Катедре могу бити редовне и електронске. 

Веће Катедре одлучује већином гласова присутних чланова, уколико седници присуствује више 

од половине укупног броја чланова Већа Катедре. 

 

3.6.3.5. Савет за квалитет 

 

Чланови Савета за квалитет су: 

- Председник Академије, заменик и помоћници председника Академије, 

- Шефови катедри, 

- Представници студената. 

 

Представнике студената именује Студентски парламент. 

Председник Академије именује руководиоца Савета за квалитет. Мандат руководиоца Савета за 

квалитет је три године.   

Надлежност Савета за квалитет: 

1. Промовише културу квалитета у Академији; 

2. Брине о успостављању, одржавању и развоју система управљања заснованог на  

квалитету; 

3. Доприноси успостављању чврстих веза сарадње између различитих организационих 

нивоа, као и функција истог хијерархијског нивоа; 

4. Планским активностима обезбеђује партиципацију свих чланова организације у 

активностима на унапређењу квалитета; 

5. Разматра и утврђује предлог стратешких докумената система менаџмента квалитетом; 

6. Утврђује политику и циљеве обезбеђења квалитета и сталног побољшавања квалитета; 

7. Утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, и развој система 

менаџмента квалитетом; 

8. Иницира, предлаже, преиспитује и оцењује мере и активности у вези са системом 

управљања заснованим на квалитету; 

9. Даје предлоге Већу Академије који се односе на подизање нивоа квалитета образовног 

процеса; 

10. Даје предлоге руководству у циљу унапређења нивоа квалитета делатности Академије. 
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11. Разматра и усваја предлоге докумената система менаџмента квалитетом; 

12. Прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура за обезбеђивање квалитета и 

предлаже мере за отклањање уочених слабости у циљу сталног побољшања квалитета; 

13. По потреби предлаже ванредно самовредновање у појединим областима; 

14. По потреби предлаже и организује спољашњу проверу квалитета; 

15. Пружа стручну помоћ у припреми докумената за потребе акредитације пред надлежним 

органом; 

16. Доноси општа акта система менаџмента квалитетом; 

17. Доноси Пословник о свом раду. 

 

Пословником о раду Савета за квалитет ближе се регулишу питања која се односе на његов рад, 

а Одлуком председника Академије бр. 1376/03 од 31.08.2021. године именовани су чланови Савета за 

квалитет Академије:  

1. Др Љубица Диковић, наставник у звању професора струковних студија, председник 

Академије; 

2. Мр Весна Марковић, наставник у звању професора струковних студија; помоћник 

председника Академије за наставну делатност; 

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

Академије за ненаставну делатност; 

4. Др Весна Марјановић, наставник у звању професора струковних студија; 

5. Др Слободан Илић, наставник у звању професора струковних студија, шеф Катедре за 

финансије и рачуноводство;  

6. Др Милован Миливојевић, наставник у звању професора струковних студија, шеф 

Катедре за информационе технологије и машинство; 

7. Др Ђорђе Ђуричић, наставник у звању професора струковних студија, шеф Катедре за 

грађевинско инжењерство и архитектуру;  

8. Др Зорица Танасковић, наставник у звању професора струковних студија, шеф Катедре 

за економске науке и менаџмент; 

9. Др Снежана Ракић,  наставник у звању професора струковних студија, шеф Катедре за  

маркетинг, трговину и менаџмент; 

10.  Др Снежана Аксентијевић, наставник у звању професора струковних студија, шеф 

Катедре за технолошко инжењерство; 

11.  Др Иља Станишевић, наставник у звању професора струковних студија, шеф Катедре за 

информатику и информационе системе, 

12.  Жељко Каргановић, наставник у звању предавача струковних студија, шеф Катедре за 

медицинске науке; 

13.  Милкица Гачић, представник студената. 

Мандат чланова Савета за квалитет Академије траје три године, изузев мандата члана из реда 

студената, који траје једну годину. 

 

Одлуком председника Академије бр. 1376/03 од 31.08.2021. године именована је др Весна 

Марјановић, професор струковних студија за руководиоца Савета за квалитет Академије. 

 

Доношењем ове Одлуке престају да важе Решења председника Академије број 758/05/06 и 758-

1/05/06 од 16.10.2020. године. 

 

3.6.3.6. Етички одбор 

 

Академија образује Етички одбор, као стручно и саветодавно тело које има пет чланова. 

Етички одбор именује Веће Академије, на предлог председника Академије чији мандат траје три 

школске године. 

Етички одбор ради на седницама, којима председава председник Етичког одбора на чији се 

предлог бира секретар Етичког одбора. 

Надлежност Етичког одбора заснива се на конципирању правила, обима и садржаја етичких 

принципа повезаних са радом Академије: 
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1) разматра сва етичка питања која се односе на научно-истраживачки рад и наставни рад 

наставника, сарадника и студената Академије; 

2) анализира етичност у практичном раду наставника, сарадника и студената Академије; 

3) има право да да примедбе на квалификованост и компетентност наставника или студената 

и анализира евентуалне ризике који могу настати у фази стручног и научног рада; 

4) стара се да се у сваком научном и стручном истраживању осигура поштовање људских 

права, а нарочито права на људско достојанство; 

5) стара се етичности у свим истраживањима студената и њихових ментора у изради 

завршних, специјалистичких и мастер радова; 

6) у случају потребе ангажује експерте из појединих области и друге послове који могу бити 

предмет етичког разматрања. 

 

На првој конститутивној седници, одржаној 25.11.2021. године извршена је верификација 

мандата и конституисање Етичког одбора Академије.  

Одлуком бр. 2654/1 од 25.11.2021. године верификован је мандат члановима Етичког одбора у 

следећем саставу: 

1. Др Весна Васовић, наставник у звању професора струковних студија на Академији 

струковних студија Западна Србија, Одсека Ужице; 

2. Др Љиљана Трумбуловић, наставник у звању професора струковних студија на Академији 

струковних студија Западна Србија, Одсека Ужице, Руководилац Одсека Ужице; 

3. Др Млађен Вићентић, наставник у звању професора струковних студија на Академији 

струковних студија Западна Србија, Одсека Ваљево, Руководилац Одсека Ваљево; 

4. Др Драгослава Средојевић, наставник у звању професора струковних студија, на Академији 

струковних студија Западна Србија, Одсека Ваљево; 

5. Александар Мајсторовић, секретар Академије струковних студија Западна Србија. 

Одлуком бр. 2654/1-1 од 25.11.2021. године за председника Етичког одбора именована је др 

Драгослава Средојевић, наставник у звању професора струковних студија. 

Одлуком бр. 2654/1-2 од 25.11.2021. године за секретара Етичког одбора именован је 

Александар Мајсторовић. 

3.6.4. Студентски парламент 

 

Студентски парламент је орган Академије који заступа и штити права и интересе свих студената 

Академије и разматра питања и активности у интересу студената, у складу са Законом. 

 

Рад Студентског парламента је јаван. 

 

Начин и поступак избора као и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом 

студентског парламента, уз обезбеђивање равноправне заступљености студената и студенткиња, 

водећи рачуна о заступљености свих студијских програма. 

 

Овлашћења студентског парламента у целини су уређена чланом 6. Закона о студентском 

организовању („Сл. гласник РС“, бр. 67/2021). 

Списак чланова Студентског парламента изабраних на првој конститутивној седници, дана, 

25.06.2020. године: 

1. Младен Ћурдић 

2. Милкица Гачић 

3. Дајана Милковић 

4. Душан Вуловић 

5. Емилија Мршевић 

6. Јелена Симић 

7. Јелена Пантовић 

8. Амон Конха 
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9. Никола Живковић 

10. Јелена Ранисављевић 

11. Јована Берић 

 

3.6.5. Савет послодаваца 

 

Академија у складу са Законом конституише Савет послодаваца којим председава председник 

Академије. 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

Подаци о надлежности председника Академије и других стручних органа и органа управљања 

наведени су у претходном поглављу Информатора – Организациона структура Академије. 

 

4.1. ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ 

 

Одлуком Савета Академије бр. 330/3 од 31. августа 2020. године, др Љубица Диковић, наставник 

у звању професора струковних студија изабрана је и именована за председника Академије чији мандат 

почиње од 01.09.2020. године и траје три године. 

 

4.2. ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ 

 

Решењем председника Академије бр. 72 од 01.06.2020. године, мр Весна Марковић,  наставник у 

звању професора струковних студија именована је за помоћника председника Академије струковних 

студија Западна Србија за наставну делатност, почев од 01.06.2020. године. 

Решењем председника Академије бр. 71 од 01.06.2020. године, Предраг Поповић, дипл. инж. 

информационих технологија именован је за помоћника председника Академије струковних студија 

Западна Србија за ненаставну делатност, почев од 01.06.2020. године. 

 

4.3. РУКОВОДИОЦИ ОДСЕКА 

 

Решењем председника Академије бр. 24 од 30.04.2020. године, др Љиљана Трумбуловић,   

наставник у звању професора струковних студија именована је за руководиоца Одсека Ужице, почев 

од 01. маја 2020. године.  

Решењем председника Академије бр. 25 од 30.04.2020. године, др Млађен Вићентић,   наставник 

у звању професора струковних студија именован је за руководиоца Одсека Ваљево,  почев од 01. маја 

2020. године. 

 

4.3.1. Помоћници руководиоца Одсека 

 

Решењем руководиоца Одсека Ваљево бр. 59/06 од 29.01.2021. године, др Марина Јанковић 

Перић, наставник у звању вишег предавача именована је за помоћника руководиоца Одсека Ваљево за 

наставна питања, почев од 01.02.2021. године. 

 

Решењем руководиоца Одсека Ужице бр. 45/05 од 01.02.2021. године, др Александар 

Миловановић, наставник у звању професора струковних студија именован је за помоћника 

руководиоца Одсека Ужице за наставна питања, почев од 01.02.2021. године. 

 

4.4. ШЕФОВИ КАТЕДРИ 

 

Одлуком бр. 151/05/06 од 22.06.2020. године за шефа Катедре за инжењерство заштите животне 

средине и безбедност на раду именована је др Снежана Аксентијевић, наставник у звању професора 

струковних студија. 

Одлуком бр. 337/05 од 01.09.2020. године за шефа Катедре за грађевинско инжењерство и 

архитектуру именован је др Ђорђе Ђуричић, наставник у звању професора струковних студија. 
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Одлуком бр. 882/05 од 04.06.2021. године за шефа Катедре за информационе технологије и 

машинство именован је др Милован Миливојевић, наставник у звању професора струковних студија. 

Одлуком бр. 817/05 од 04.06.2021. године за шефа Катедре за економске науке и менаџмент 

именована је др Зорица Танасковић, наставник у звању професора струковних студија. 

Одлуком бр. 975/06 од 16.06.2021. године за шефа Катедре за маркетинг, трговину и менаџмент 

именована је др Снежана Ракић, наставник у звању професора струковних студија. 

Одлуком бр. 977/06 од 16.06.2021. године за шефа Катедре за финансије и рачуноводство 

именован је др Слободан Илић, наставник у звању професора струковних студија. 

Одлуком бр. 976/06 од 16.06.2021. године за шефа Катедре за информатику и информационе 

системе именован је др Иља Станишевић, наставник у звању професора струковних студија 

Одлуком бр. 1458/02 од 08.09.2021. године за шефа Катедре за медицинске науке именован је 

Жељко Каргановић, наставник у звању предавача струковних студија. 

 

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Рад Академије је јаван. Јавност рада утврђена је Статутом Академије бр. 2996/2-2 од 30.12.2021. 

године (пречишћен текст) који је објављен на огласној табли Академије и огласним таблама Одсека 

дана, 30.12.2021. године, а ступио на снагу 10.01.2022. године. Текст овог документа може се преузети 

на интернет страници www.akademijazs.edu.rs. 

Јавност рада Академије остварује се: 

 саопштењима, изјавама и интервјуима председника Академије, председника Савета Академије, 

помоћника председника Академије за наставну делатност, помоћника председника Академије 

за ненаставну делатност, руководиоца Одсека и секретара Академије. 

 оглашавањем на интернет страницама Академије и интернет страницама Одсека општих аката, 

организационе структуре и имена чланова органа и тела Академије, као и планова и програма 

рада, 

 објављивањем информација и одлука на огласним таблама Академије и огласним таблама 

Одсека, 

 достављање и писмених извештаја, анализа и обавештења надлежним државним органима, 

органима запослених и студената, 

 активношћу ПР-а Академије, 

 издавањем посебних публикација,  

 поступањем у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Академија обавештава јавност о обављању своје делатности и путем медија и средстава јавног 

информисања. 

Рад седница органа Академије је јаван. Седнице Савета Академије, Наставно-стручног већа 

Академије, Наставно-стручног већа Одсека и других стручних органа су по правилу јавне. Савет 

Академије, Наставно-стручно веће Академије, Наставно-стручно веће Одсека и други стручни органи 

могу своје седнице прогласити затвореним за јавност када је то у интересу чувања пословне тајне и 

безбедности, а сагласно важећим законским прописима. 

Заинтересована лица могу поднети захтев за присуство седници, осим ако је одлучено да се 

седница или део седнице одржи без присуства јавности. 

Прописима Републике Србије, Статутом и другим општим актима Академије утврђено је шта се 

сматра пословном тајном и који се подаци не могу саопштавати. 

Испити у Академији се полажу јавно.  

Јавност испита обезбеђује се: 

 сачињавањем списка, односно записника који садржи: име и презиме наставника (чланова 

испитне комисије); број просторије у којој се испит одржава; датум одржавања испита; име и 

презиме и број индекса студента који полаже, а на који студент има право увида у циљу провере 

исправности поднете испитне пријаве. 

 у случају усмених испита присуством још два пунолетна лица, поред наставника и студента 

који полаже. 

http://www.akademijazs.edu.rs/
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Ако се на испиту појави мање од три студента који полажу испит, наставник обезбеђује 

присуство на испиту позивајући друга два студента Одсека да присуствују испиту, што они потврђују 

потписом на полеђини Записника о полагању испита, где поред потписа читко уписују и своје име и 

презиме и број индекса. Изузетно, уколико наставник не може да нађе студенте, испиту могу 

присуствовати и други запослени Академије.  

Приликом пријема записника о полагању испита, Студентска служба Одсека проверава да ли су 

уз записник поднети и докази о јавности испита. На захтев руководиоца Одсека, Студентска служба 

Одсека доставља јединствен извештај о доказима о јавности испита на појединим предметима. 

Правила о јавности рада Академије прописана су Статутом Академије бр. 2996/2-2 од 30.12.2021. 

године (пречишћен текст), као и Правилником о студијама Академије струковних студија Западна 

Србија бр. 159/2-1 од 25.06.2020. године. Текст наведених аката може се преузети на интернет страници 

www.akademijazs.edu.rs. 

 

Порески идентификациони број Академије је 111925736 и обавезно се уноси у образац о 

идентификацији установе који има следећи изглед: 

 

Академија струковних студија Западна Србија 

Седиште: Ужице, трг Светог Саве 34 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

АКАДЕМИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

1. Порески идентификациони број (ПИБ) 111925736 

2. Матични број лица (правна лица, радње) 18375931 

3. Назив фирме Академија струковних студија 

Западна Србија 

4. Име и презиме овлашћеног лица Др Љубица Диковић 

5. Подаци о седишту Ужице 

6. Општина Ужице 

7. Место  Ужице 

8. Назив улице и број Трг Светог Саве 34 

9. Број телефона 031/512013 

10. Број факса 031/512013 

11. е-маил sajt@vpts.edu.rs 

12. Обвезник ПДВ (заокружити) ( НЕ )                                

13. ЈББКЈС 75769 

 

АКАДЕМИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА - ОДСЕК УЖИЦЕ 

(правни следбеник Висока школа струковних студија Ужице) 

1. Порески идентификациони број (ПИБ) 111925736 

2. Матични број лица (правна лица, радње) 18375931 

3. Назив фирме Академија струковних студија 

Западна Србија – ОДСЕК УЖИЦЕ 

4. Име и презиме овлашћеног лица Др Љубица Диковић 

5. АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ПОШТЕ Трг Светог Саве 34 

6. Општина Ужице 

7. Место  Ужице 

8. Број телефона 031/512-013 

9. Број факса 031/512-385 

10. е-маил skola@vpts.edu.rs 

12. Обвезник ПДВ (заокружити) ( НЕ )                                

13. ЈББКЈС 75769 

 

АКАДЕМИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА - ОДСЕК ВАЉЕВО  

(правни следбеник Високе пословне школе струковних студија Ваљево) 

1. Порески идентификациони број (ПИБ) 111925736 

http://www.akademijazs.edu.rs/
mailto:sajt@vpts.edu.rs
mailto:sajt@vpts.edu.rs
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2. Матични број лица (правна лица, радње) 18375931 

3. Назив фирме Академија струковних студија 

Западна Србија – ОДСЕК ВАЉЕВО 

4. Име и презиме овлашћеног лица Др Љубица Диковић 

5. АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ПОШТЕ Вука Караџића 3а, Ваљево 

6. Општина Ваљево 

7. Место  Ваљево 

8. Број телефона 014/224-735 

9. Број факса 014/224-735 

10. е-маил info@vipos.edu.rs 

12. Обвезник ПДВ (заокружити) ( НЕ )                                

13. ЈББКЈС 75769 

 

Подаци о делатности 

 Назив делатности Шифра делатности 

1. Високо образовање 85.42 

2. Посебни програми којима се не стиче степен 

образовања 

85.5 

 

Подаци о рачуну у банци 

 Назив банке Број текућег рачуна 

1. Управа за трезор-буџет 840-2149660-96 

2. Управа за трезор-сопствена 840-2114666-27 

 

   М.П. Одговорно лице 

 Др Љубица Диковић, проф. стр. студија 

 

Настава се одвија, према утврђеном распореду часова који је објављен на интернет страници 

Академије и интернет страници Одсека. Због тренутне епидемиолошке ситуације изазване COVID-19 

настава се одвија „on line“ (аудио/видео предавања постављена на сајту, преко Moodle, ZOOM-а). Радно 

време Секретаријата – канцеларија стручних служби Одсека је од 8.00 до 15.30 часова, а Библиотеке 

од 09.30 до 17.00. 

 

Подаци од значаја за јавност рада: 

 

Председник Академије 

др Љубица Диковић, професор струковних студија 

Телефон: 031/512-013, локал 100 

ljubica.dikovic@vpts.edu.rs ; dikoviclj@gmail.com  

 

Помоћник председника Академије за наставну делатност 

мр Весна Марковић, професор струковних студија 

         Телефон: 014/232-644 лок. 114 

vesna.markovic@vipos.edu.rs   

 

Помоћник председника Академије за ненаставну делатност 

Предраг Поповић, дипл.инж.информ. 

Телефон: 031/513-385, локал 122 

predrag.popovic@vpts.edu.rs  

 

Руководилац Одсека Ужице 
Др Љиљана Трумбуловић, професор струковних студија  

Телефон: 031/513-385, локал 122 

ljiljana.trumbulovic@vpts.edu.rs 

mailto:sajt@vpts.edu.rs
mailto:ljubica.dikovic@vpts.edu.rs
mailto:dikoviclj@gmail.com
mailto:vesna.markovic@vipos.edu.rs
mailto:predrag.popovic@vpts.edu.rs
mailto:ljiljana.trumbulovic@vpts.edu.rs
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Помоћник руководиоца Одсека Ужице 

Др Александар Миловановић, проф. стр. студија 

Телефон: 031/513-385, локал 139 

          a.milovanovic89@gmail.com  

Руководилац Одсека Ваљево 

Др Млађен Вићентић, професор струковних студија 

Телефон: 014/232-644, локал 104 

 mladjen.vicentic@vipos.edu.rs  

 

Помоћник руководиоца Одсека Ваљево 

Др Марина Јанковић Перић, виши предавач 

Телефон: 014/232-644, локал 109 

marina.jankovic@vipos.edu.rs 

 

Секретар Академије 

Александар Мајсторовић, дипл.правник 

Телефон: 031/510-169 

aleksandar.majstorovic@vpts.edu.rs 

 

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова  

Марина Вуловић, дипл.ецц 

Телефон: 031/525-801 

marina.vulovic@vpts.edu.rs  

 

Руководилац послова информационих система и технологија 

Предраг Поповић, МА, дипл.инж.информ.  

Телефон: 031/513-385, локал 122 

predrag.popovic@vpts.edu.rs 

 

Пословни секретар 

Марија Јездовић, спец. криминалиста 

Телефон: 031/512-013 

marija.jezdovic@vpts.edu.rs 

 

Бројеви телефонске централе факса: 

Одсек Ужице: 031/ 512-013, 513-385, 512-789 

Одсек Ваљево: 014/224-735, 014/232-644 

КАТЕДРЕ 
Катедра за економске науке и менаџмент 

 Име и презиме  e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

економске 

науке и 

менаџмент 

др Зорица Танасковић  
zorica.tanaskovic@vpts.edu.rs  

zoricat7@gmail.com  
Централа Ужице 133 
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др Зорица Сагић  zoricasagic@gmail.com  Централа Ужице  

др Сандра Стојадиновић 

Јовановић 

sandrassj28@gmail.com  Централа Ужице 138 

др Радомир Стојановић  radomir.r.stojanovic@gmail.com 

tanja.rade@mts.rs  

Централа Ужице  

др Момчило Васиљевић  momcilo.s.vasiljevic@gmail.com  Централа Ужице 127 

др Радмила Костић 

Новаковић 

radmilanovkos@gmail.com  Централа Ужице  

mailto:a.milovanovic89@gmail.com
mailto:mladjen.vicentic@vipos.edu.rs
mailto:mladjen.vicentic@vipos.edu.rs
mailto:aleksandar.majstorovic@vpts.edu.rs
mailto:marina.vulovic@vpts.edu.rs
mailto:predrag.popovic@vpts.edu.rs
mailto:marija.jezdovic@vpts.edu.rs
mailto:zorica.tanaskovic@vpts.edu.rs
mailto:zoricat7@gmail.com
mailto:zoricasagic@gmail.com
mailto:sandrassj28@gmail.com
mailto:radomir.r.stojanovic@gmail.com
mailto:tanja.rade@mts.rs
mailto:momcilo.s.vasiljevic@gmail.com
mailto:radmilanovkos@gmail.com
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др Слободанка Станков slobodanka.markovic@vpts.edu.rs 

markovicsslobodanka@gmail.com  

Централа Ужице  

мр Биљана Ђуричић biljana.djuricic@vpts.edu.rs 

djuricicbiljana@mts.rs  

Централа Ужице 127 

Ивана Маринковић, МА ivana.marinkovic@vpts.edu.rs 

ivanamarinkovicue@yahoo.com 

Централа Ужице 116 

Никола Јанковић nikola.yankovich@yandex.ru  Централа Ужице 133 

Маријана Милановић majamilutinovic5@gmail.com  Централа Ужице 127 

Катедра за инфомационе технологије и машинство 
 Име и презиме  e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

инфомационе 

технологије и 

машинство 

 

 

 

 

 

 

 

др Милован Миливојевић milovan.milivojevic@vpts.edu.rs 

mmilivojevic031@gmail.com  

Централа Ужице 132 

др Љубица Диковић ljubica.dikovic@vpts.edu.rs 

dikoviclj@gmail.com 

Централа Ужице 100 

др Александар 

Миловановић 

a.milovanovic89@gmail.com  Централа Ужице 139 

др Мирослава Јордовић 

Павловић  

miroslavajp@gmail.com  Централа Ужице  

Др Ивана Чековић ivanacekovic@yahoo.com  Централа Ужице 139 

мр Небојша Ивковић  prof.ivkovic@gmail.com  Централа Ужице  

мр Слободан Петровић  slobodan.petrovic@vpts.edu.rs  Централа Ужице 113 

мр Драгиша Мићић dragisa.micic@vpts.edu.rs 

micicdr@ptt.rs 

Централа Ужице  

спец. Милорад Мурић  muricmilorad@gmail.com  Централа Ужице 132 

Срђан Обрадовић srdjan.obradovic@outlook.com  Централа Ужице 132 

Драгана Кнежевић, МА dknezevic28@gmail.com  Централа Ужице 116 

Катедра за медицинске науке 
 Име и презиме  e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

медицинске 

науке 

Жељко Каргановић, сци. 

мед 

zkarganovic@gmail.com  Централа Ужице  
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Гордана Лучић, сци. мед glucic57@gmail.com Централа Ужице  

Весна Крстић Ненадић, 

сци.мед 

vknenadic@gmail.com  Централа Ужице  

др Ивана Бојовић ivana.bojovic33@gmail.com Централа Ужице 138 

Слађана Станојевић 

Милинковић 

stanojevic.sladja7@gmail.com  Централа Ужице  

Катедра за инжењерство заштите животне средине и безбедност на раду 
 Име и презиме  e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

инжењерство 

заштите 

животне 

средине и 

безбедност на 

раду 

 

Др Снежана Аксентијевић snezana.aksentijevic@vpts.edu.rs  

sneza.aksentijevic@gmail.com 

 

 

Централа Ужице 
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др Љиљана Трумбуловић ljiljana.trumbulovic@vpts.edu.rs; 

ljiljanatrumbulovic@gmail.com 

Централа Ужице 122 

 

 

др Ћировић Наташа 

 

natasacirovicvv@gmail.com  Централа Ужице 115 

mailto:slobodanka.markovic@vpts.edu.rs
mailto:markovicsslobodanka@gmail.com
mailto:biljana.djuricic@vpts.edu.rs
mailto:djuricicbiljana@mts.rs
mailto:ivana.marinkovic@vpts.edu.rs
mailto:ivanamarinkovicue@yahoo.com
mailto:nikola.yankovich@yandex.ru
mailto:majamilutinovic5@gmail.com
mailto:milovan.milivojevic@vpts.edu.rs
mailto:mmilivojevic031@gmail.com
mailto:ljubica.dikovic@vpts.edu.rs
mailto:dikoviclj@gmail.com
mailto:a.milovanovic89@gmail.com
mailto:miroslavajp@gmail.com
mailto:ivanacekovic@yahoo.com
mailto:prof.ivkovic@gmail.com
mailto:slobodan.petrovic@vpts.edu.rs
mailto:dragisa.micic@vpts.edu.rs
mailto:micicdr@ptt.rs
mailto:muricmilorad@gmail.com
mailto:srdjan.obradovic@outlook.com
mailto:dknezevic28@gmail.com
mailto:zkarganovic@gmail.com
mailto:glucic57@gmail.com
mailto:vknenadic@gmail.com
mailto:ivana.bojovic33@gmail.com
mailto:stanojevic.sladja7@gmail.com
mailto:snezana.aksentijevic@vpts.edu.rs
mailto:sneza.aksentijevic@gmail.com
mailto:ljiljana.trumbulovic@vpts.edu.rs
mailto:ljiljanatrumbulovic@gmail.com
mailto:natasacirovicvv@gmail.com
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др Васовић Весна 

 

vesna.vasovic@vpts.edu.rs  

dr_rsum@open.telekom.rs  

 

Централа Ужице 1 

44 

др Марјановић Весна vesnamarjanovic031@gmail.com Централа Ужице 115 

 

Катедра за маркетинг, трговину и менаџмент 
 Име и презиме  e-mail адреса телефон локал 

 

Шеф Катедре за 

маркетинг, 

трговину и 

менаџмент 

 

др Снежана Ракић snezana.rakic@vipos.edu.rs  
Централа 

Ваљево 
115 
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др Млађен Вићентић  mladjen.vicentic@vipos.edu.rs      Централа 

Ваљево 
104 

др Ђорђе Павловић  djordje.pavlovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
117 

др Биљана Рабасовић  biljana.rabasovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
113 

др Драгослава Средојевић  dragoslava.sredojevic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
112 

др Слободан Ненадовић slobodan.nenadovic@vipos.edu.rs Централа 

Ваљево 
110 

Татјана Дугошија МА tanja.dugosija@vipos.edu.rs Централа 

Ваљево 
109 

мр Бранко Матић  branko.matic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
117 

Ивана Марковић МА  ivana.markovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
113 

Катедра за финансије и рачуноводство 
 Име и презиме e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

финансије и 

рачуноводство 

 

др Слободан Илић slobodan.ilic@vipos.edu.rs  
Централа 

Ваљево 
116 
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 др Косана Вићентијевић  kosana.vicentijevic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
119 

др Марина Јанковић Перић  marina.jankovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
109 

мр Весна Марковић  vesna.markovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
114 

мр Јелица Божанић  jelica.bozanic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
115 

др Сања Радовановић  sanja.radovanovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
119 

Ненад Михаиловић МА nenad.mihailovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
116 

Катедра за грађевинско инжењерство и архитектуру 
 Име и презиме e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

грађевинско 

инжењерство и 

архитектуру 

др Ђорђе Ђуричић djordjeue2008@gmail.com  

djordje.djuricic@vpts.edu.rs  

Централа 

Ужице 
121 

Чланови 

Катедре за 

грађевинско 

инжењерство и 

архитектуру 

др Ивана Ћировић ivana.cirovic1@gmail.com 

 

Централа Ужице 114 

др Дејан Миливојевић dejan.milivojevic@vpts.edu.rs ; 

milivojevic.dejan3@gmail.com 

Централа 

Ужице 
114 

др Гордана Лазић lazicgordana5@gmail.com  

 

Централа 

Ужице 
 

мр Јелена Маркићевић jelena.markicevic@vpts.edu.rs ; 

jelenamarkicevic@yahoo.com  

 

Централа 

Ужице 
121 
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др Александар 

Димитријевић 

dimitrijevic77@gmail.com  

 

Централа 

Ужице 
 

др Јелена Андрић jln.andric@gmail.com   Централа 

Ужице 
121 

Јана Стефановић janeinwiresss@gmail.com Централа 

Ужице 
114 

 Александар Пујовић aleksandarpujovic@gmail.com  Централа 

Ужице 
121 

Катедра за инфомационе информатику и информационе системе 
 Име и презиме e-mail адреса телефон локал 

Шеф Катедре за 

информатику и 

информационе 

системе 

 

 

др Иља Станишевић 
ilja.stanisevic@vipos.edu.rs  

Централа 

Ваљево 
107 
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др Ђорђе Петровић  djordje.petrovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
112 

мр Милош Живковић milos.zivkovic@vipos.edu.rs Централа 

Ваљево 
107 

Иван Пантелић МА ivan.pantelic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
124 

Дејан Бељић МА dejan.beljic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
122 

Бранко Ћебић МА branko.cebic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 
122 

     

    СЕКРЕТАР АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Александар 

Мајсторовић - 

Академија 

Секретар aleksandar.majstorovic@vpts.edu.rs  031/510-169  

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Марина 

Вуловић - 

Академија 

Руководилац 

финансијско-

рачуноводствених 

послова 

marina.vulovic@vpts.edu.rs   031/525-801  

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Предраг 

Поповић -  

Академија 

Руководилац послова 

информационих система 

и технологија 

predrag.popovic@vpts.edu.rs  031/513-385 122 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Марија 

Јездовић - 

Академија 

Пословни секретар 

 

marija.jezdovic@vpts.edu.rs  Централа 

Ужице 

111 

СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА - Одсек 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Марина 

Шумаревић - 

Одсек Ужице 

Дипломирани правник за  

правне, кадровске и 

административне послове 

  marina.sumarevic@vpts.edu.rs  031/510-169  

Мирјана 

Селаковић - 

Одсек Ужице 

Дипломирани правник за  

правне, кадровске и 

административне послове 

  mirjana.pejovic@vpts.edu.rs  031/510-169  

Наташа 

Вуковић –

Одсек Ваљево 

Руководилац правних, 

кадровских и 

административних 

послова стручне службе 

Одсека 

natasa.vukovic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 

105 
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mailto:milos.zivkovic@vipos.edu.rs
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Јелена Савић 

Којић – Одсек 

Ваљево 

Самостални правни 

сарадник 

jelena.savic@vipos.edu.rs    Централа 

Ваљево 

108 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА - Одсек 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Светлана 

Крстић – 

Одсек Ваљево 

Дипломирани економиста 

за финансијско-

рачуноводствене послове 

стручне службе Одсека 

svetlana.krstic@vipos.edu.rs  

 

Централа 

Ваљево 

106 

Милица 

Ћирковић – 

Одсек Ужице 

Самостални финансијско-

рачуноводствени 

сарадник 

milica.cirkovic@vpts.edu.rs   Централа 

Ужице 

135 

Дринка 

Поледица – 

Одсек Ужице 

Самостални финансијско-

рачуноводствени 

сарадник 

drinka.poledica@vpts.edu.rs   Централа 

Ужице 

135 

Сара Поледица 

– Одсек Ужице 

Самостални финансијско-

рачуноводствени 

сарадник 

sarapoledica991@gmail.com  Централа 

Ужице 

135 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА – Одсек 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Мирослав 

Драшковић – 

Одсек Ужице 

Самостални стручно-

технички сарадник за 

студије и студентска 

питања 

miroslav.draskovic@vpts.edu.rs   Централа 

Ужице 

128 

Ненад 

Милутиновић 

– Одсек Ужице 

Самостални стручно-

технички сарадник за 

студије и студентска 

питања 

nenad.milutinovic@vpts.edu.rs   031/525-802  

Ана Ђокић – 

Одсек Ужице 

Виши стручно-технички 

сарадник за студије и 

студентска питања 

 

ana.djokic@vpts.edu.rs   031/525-802  

Драгана 

Вујанић – 

Одсек Ваљево 

Самостални стручно-

технички сарадник за 

студије и студентска 

питања 

dragana.vujanic@vipos.edu.rs  Централа 

Ваљево 

121 

 

Леила 

Мирковић – 

Одсек Ваљево 

Виши стручно-технички  

сарадник за студије и 

студентска питања 

leila.mirkovic@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

120 

 

СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИЈЕ – Одсек 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Ивана 

Радојевић – 

Одсек Ваљево 

Виши стручнотехнички 

сарадник за координацију 

школских активности 

ivana.radojevic@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

120 

Сања Перић – 

Одсек Ваљево 

Пословни секретар sanja.peric@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

0 

БИБЛИОТЕКА - Одсек 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Јелена Лукић - 

Одсек Ужице 

Дипломирани 

библиотекар 

biblioteka@vpts.edu.rs  Централа 

Ужице 

129 

Гордана 

Ћирић – Одсек 

Ваљево 

Дипломирани 

библиотекар 

gordana.ciric@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

123 

ИНФОРМАТИЧКА СЛУЖБА 

Име и презиме Радно место e-mail адреса телефон локал 

Милисав 

Шуљагић - 

Одсек Ужице 

администратор 

информационих система 

и технологија 

milisav.suljagic@vpts.edu.rs  031/513-385 130 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
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Зоран 

Ивановић – 

Одсек Ужице 

Домар/мајстор 

одржавања 

 Централа 

Ужице 

 

Ненад Вићић – 

Одсек Ваљево 

Домар/мајстор 

одржавања/ВКВ мајстор 

nenad.vicic@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

 

Сњежана 

Кулиџан – 

Одсек Ужице 

Чистачица snjezanakulidzan76@gmail.com  Централа 

Ужице 

 

Драгица 

Главоњић – 

Одсек Ужице 

Чистачица  Централа 

Ужице 

 

Снежана 

Главоњић – 

Одсек Ужице 

Чистачица  Централа 

Ужице 

 

Тања 

Ковачевић – 

Одсек Ужице 

Чистачица  Централа 

Ужице 

 

Биљана Тадић 

– Одсек Ужице 

Чистачица  Централа 

Ужице 

 

Миланка 

Станојевић – 

Одсек Ваљево 

Чистачица milanka.stanojevic@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

 

Зорка Лукић – 

Одсек Ваљево 

Чистачица zorka.lukic@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

 

Милена Ђокић 

–Одсек Ваљево 

Чистачица milena.djokic@vipos.edu.rs   Централа 

Ваљево 

 

 

Сваког месеца Академија струковних студија Западна Србија доставља надлежном 

Министарству ПРМ образац и молбу Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава запослених у ненастави.  

 

6. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 Најчешће тражене информације су:  

- питања упућена секретару и Студентској служби везана за режим студија, висину 

школарине, акредитацију и сл., 

- о условима уписа на студијске програме које Академија/Одсек организује, 

- о условима наставка школовања и преласку са других високошколских установа, 

- броју места одобрених за упис на буџет и самофинансирање, 

- контакт телефоне служби и наставника, 

- издавање нових диплома и услови издавања, 

- поднети захтеви за проверу веродостојности диплома и издатих диплома. 

 

Лице које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима на Академији је 

председник Академије др Љубица Диковић, професор струковних студија. 

Лица у Одсеку Ужице су: др Љиљана Трумбуловић, руководилац Одсека Ужице и Предраг 

Поповић, помоћник председника Академије за ненаставну делатност.  

У Одсеку Ваљево су: др Млађен Вићентић, руководилац Одсека Ваљево и мр Весна Марковић, 

помоћник председника Академије за наставну делатност. 

Пословни простор Одсека Ваљево је прилагођен у погледу приступачности за несметано кретање 

особа са инвалидитетом (у складу са прописаним техничким стандардима изграђена је коса рампа за 

лица са посебним потребама која је повезана са другим улазом у зграду, а врата се аутоматски отварају). 

У просторијама Академије/Одсека је дозвољено аудио и видео снимање уз претходну најаву и 

договор са лицем задуженим за односе са јавношћу. 

Не издају се посебне акредитације за новинаре приликом израде прилога. 

mailto:nenad.vicic@vipos.edu.rs
mailto:snjezanakulidzan76@gmail.com
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Наставна активност у Академији се одвија по распореду наставе и испита, а распоред наставе, 

испита и консултација наставника и сарадника са студентима, као и остале актуелности објављују се 

на огласним таблама и електронским путем на сајту. 

Информације се траже најчешће телефоном, непосредно у просторијама Академије/Одсека, 

електронском поштом запосленима на Академији/Одсеку, као и подношењем захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја.  

 

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА АКАДЕМИЈЕ 

 

Академија је образовна институција која делатност остварује кроз студије и извођење струковних 

студијских програма на класичан начин, као и студије на даљину у Одсеку Ваљево, који оспособљавају 

студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес и кроз програме 

образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је добијена дозвола за рад.  

Академија/Одсек Ужице обавља делатност у седишту у ул. Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, 

Одсек Ваљево у Ул. Вука Караџића бр. 3а, Ваљево. У правном промету са трећим лицима иступа у 

своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара својом имовином којом располаже и има потпуну 

одговорност. 

 

7.1. ДЕЛАТНОСТ АКАДЕМИЈЕ 

 

Делатности Академије су: 

 Високо образовање – шифра 85.42; 

 Уметничко образовање – шифра 85.52; 

 Остало образовање – шифра 85.59; 

 Помоћне образовне делатности – шифра 85.60; 

 Техничко испитивање и анализе – шифра 71.20; 

 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама – шифра 

72.19; 

 Инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.12; 

 Специјализоване дизајнерске делатности – шифра 74.10; 

 Делатности библиотека и архива – шифра 91.01; 

 Издавање књига – шифра 58.11; 

 Издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14; 

 Остала издавачка делатност – шифра 58.19; 

 Рачунарско програмирање – шифра 62.01; 

 Консултантске делатности у области информационе технологије – шифра 62.02; 

 Остале услуге информационе технологије – шифра 62.09; 

 Управљање рачунарском опремом – шифра 62.03; 

 Обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11; 

 Остале стручне, научне и техничке делатности – шифра 74.90; 

 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка - 

шифра 82.19; 

 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама – шифра 47.61; 

 Услуге припреме за штампу – шифра 18.13; 

 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења – шифра 73.20; 

 Делатност рекламних агенција – шифра 73.11; 

 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама – шифра 72.20; 

 Архитектонска делатност – шифра 71.11; 

 Инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.12; 

 Делатност комуникација и односа с јавношћу – шифра 70.21; 

 Веб портали – шифра 63.12;  

 Организовање састанака и сајмова - шифра 82.30; 

 Консултативне активности у вези са пословањем и осталим управљањем - шифра 70.22; 
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 Медијско представљање - шифра 73.12; 

 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање - шифра 

69.20; 

 Издавање остaлих софтвера - шифра 58.29; 

 Бежичне телекомуникације - шифра 61.20; 

 Трговина на мало новинама и канцеларијским метеријалом у специјализованим 

продавницама - шифра 47.62; 

 Остале услуге припремања и послуживања хране - 56.29. 

 

Шифра делатности Академије је 85.42. 

Како је визија Академије да заузме значајно и препознатљиво место у области високог 

струковног образовања на територији Западне Србије и шире, првенствени циљ пословања и обавеза 

Академије је да буде савремена, ефикасна, флексибилна и финансијски стабилна установа која 

обезбеђује задовољство својих студената и запослених, тежећи да постигне врхунски квалитет и 

изврсност у свим сегментима рада. 

Орган управљања Академије усвојио је Стратегију обезбеђења квалитета АССЗС бр. 1494/7-1 од 

09.12.2020. године  која представља основни документ из области обезбеђења квалитета и полазна је 

основа за управљање свим процесима установе, дефинише стратешка опредељења, приоритете и 

правце деловања Академије у обезбеђењу квалитета високог образовања у складу са стандардима и 

најбољом праксом у овој области. 

Стратегија полази од одрживих развојних циљева друштва и мисије и визије Академије у 

остваривању циљева високог образовања и представља основу за израду акционих планова које треба 

испунити у одређеном периоду. 

Стратегија обезбеђења квалитета и Мисија и Визија јавно су публикована документа на сајту 

установе www.akademijazs.edu.rs 

 

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Академија струковних студија Западна Србија поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и 

овлашћења на основу следећих закона:  

 

- Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 

67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон ), 

- Закон о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС“, бр. 52/2011 и 13/2016),  

- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење). 

 

На основу члана 21. тачка 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/1991, 

71/1994, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и  83/2014 – др. 

закон), члана 68. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 

закон) и члана 80. Статута Академије струковних студија Западна Србија, Савет Академије доноси 

Годишњи план рада Академије за сваку школску годину.  

 

На основу члана 21. тачка 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/1991, 

71/1994, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и  83/2014 – др. 

закон), члана 63. став 1. тачка 10. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 

67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 80. Статута Академије струковних студија Западна Србија, Савет 

Академије доноси Извештај о раду Академије за сваку школску годину који доставља Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја РС. 

 

http://www.akademijazs.edu.rs/
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Godisnji%20plan%20rada%202021-22.pdf
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%20Akademije%202021.pdf
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Академија поступа и на основу других прописа који су наведени у наредном поглављу 9. 

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА. 

 

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

Академија струковних студија Западна Србија у свом раду примењује следеће законске прописе: 

1. Устав РС („Службени гласник РС“, бр. 98/2006),  

2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005 – др. 

закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и  83/2014 – др. закон),  

- подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,  

3. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/06- 

испр., 18/2010 и 112/2015),  

4. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010,  

55/2013 и 129/2021 – др. закон),  

5. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, бр. 101/2007 и 

49/2021),  

6. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – 

aутентично тумачење), 

7. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009) , 

8. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 – испр.),  

9. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, 

„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. 

гл. РС“, бр. 18/2020),  

10. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, 

бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011),  

11. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 

119/2012, 29/2016 – Одлука УС и 66/2019),  

12. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони, 

99/2011 – др. закон, 6/2020 – др. закон и 35/2021 – др. закон),  

13. Закон о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“, бр. 6/2020) 

14. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019),  

15. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013),  

16. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 

и 113/2017 - др. закон)  

      -подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду,  

17. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, бр. 36/2010),  

18. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018),  

19. Закон о издавању публикација („Службени гласник РС“, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 

135/2004 и 101/2005 – др. закон),  

20. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник 

РС“, бр. 30/2010),  
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21. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 

64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон и 63/2006 – 

одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 

75/2014, 142/2014, 73/2018, 43/2019 – одлука УС, 86/2019 и 62/2021),  

22. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/2019),  

23. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 

87/2018 – др. закони),  

24. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 – др. закони, 92/2011, 

99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др. закон),  

25. Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник 

РС“, бр. 95/2018 и 91/2019), 

26. Уредба о начину и поступку достављања података, као и о другим питањима у вези са 

достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, 

постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник 

РС“, бр. 6/2021), 

27. Уредба о мерилима за утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је 

оснивач Република („Службени гласник РС“, бр. 10/95 и 100/2004),  

28. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба, 30/2002, 32/2002 – испр., 

69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 

105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 

91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 

113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 

4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – 

др. закон, 19/2021, 48/2021 и 123/2021 – др. закон),  

29. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 

делатности које се финансирају из буџета („Сл. гл. РС“, бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 

38/2007 и 110/2007), 

30. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/2009 и 52/2021),  

31. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 

бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),  

32. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014), 

33. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019),  

34. Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 

110/2021),  

35. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021),  

36. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),  

37. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 

27/2020),  

38. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 93/2012), 

39. Уредба о одређивању делатности код чијег обављања непостоји обавеза евидентирања 

промета преко фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 

83/2012, 59/2013 и 100/2014),  
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40. Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 

– аутентично тумачење и 94/2021),  

41. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 

55/2013 и 27/2018 – др. закони и 10/2019),  

42. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 52/2021), 

43. Закон о студентском организовању („Службени гласник РС“, бр. 67/2021),  

44. Минимални услови за избор у звање наставника на академијама струковних студија и 

високим школама струковних студија („Службени гласник РС“, бр. 130/2021), 

45. Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени 

гласник РС“, бр. 68/2010),  

46. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени 

гласник РС“, бр. 15/2019),  

47. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, 

сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“, бр. 21/2006),  

48. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 

(„Службени гласник РС“, бр. 21/2006),  

49. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских 

установа („Службени гласник РС“, бр. 88/2017),  

50. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа и студијских програма („Службени гласник РС“, бр. 13/2019),  

51. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа 

(„Службени гласник РС“, бр. 13/2019), 

52. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Службени 

гласник РС“, бр. 13/2019, 1/2021 и 19/2021),  

53. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника, 

Национални савет за високо образовање, 4. мај 2007., („Службени гласник РС“, бр. 30/07),  

54. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“, 

бр. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021 и 

48/2021), 

55. Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018), 

56. Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени 

гласник РС“, бр. 44/93), 

57. Општи правни акти Академије струковних студија Западна Србија који се налазе на 

интернет страници. 

 

10. УСЛУГЕ КОЈЕ АКАДЕМИЈА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Академија организује и изводи струковне студије, у складу са Законом, које оспособљавају 

студенте за примену знања и вештина потребних за непосредно укључивање у радни процес. 

Информације о студијским програмима, као и опис и садржина истих налазе се на интернет 

страници Академије. 

Информације о програмима образовања током читавог живота које реализује Одсек Ваљево, 

налазе се на интернет страници Одсека Ваљево. 

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

http://akademijazs.edu.rs/?page_id=445
http://akademijazs.edu.rs/?page_id=445
http://akademijazs.edu.rs/
http://akademijazs.edu.rs/
https://vipos.edu.rs/index.php/sr/2018/09/23/vipos-javno-priznati-organizator-aktivnosti-obrazovanja-odraslih-jpoa/
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Р. бр.  Назив процеса  

1.  Пружање услуга високог образовања  

1.1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема предлога текста 

конкурса, објављивање)  

1.2. Организовање пријемног испита  

1.3. Израда распореда наставе (предавања и вежби)  

1.4. Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...)  

2. Извођење наставе  

2.1. Предавања  

2.2. Вежбе  

2.2.3. Практична настава  

2.4.1. Израда семинарских радова  

2.4.2. Израда пројектних задатака  

2.5. Консултације  

2.6. Стручна пракса  

3.Организација испита  

3.1.Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале, дежурни...)  

3.2.Извођење писменог испита  

3.3.Извођење усменог испита  

3.4.Полагање испита пред комисијом  

3.6.Поништавање испита  

4.Израда и одбрана радова  

4.1.Израда и одбрана завршних радова  

4.2.Израда и одбрана дипломских радова  

5.Пружање административних услуга корисницима  

5.1.Упис (упис године и овера семестра)  

5.2.Пријављивање испита  

5.3.Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица, потврда и уверења)  

5.4.Издавање диплома, додатака дипломи и дупликата  

5.5.Пружање административних услуга у вези са остваривањем права на исхрану, породичне 

пензије и инвалиднине 

5.6.Пружање административних услуга у вези студентских кредита и стипендија  

2.  Пружање услуга истраживања 

1.Планирање истраживања  

2.Израда пројеката 

3.Организовање пословних школа, радионица 

4.Основна истраживања  

5.Примењена истраживања  

6.Развојна истраживања  

3.  Организовање стручног усавршавања  

1.Учешће на конференцијама (домаћим и међународним), симпозијумима, семинарима, 

саветовањима, курсевима, обукама и тренинзима  

2.Извођење семинара, курсева, обука и тренинга  

3.Издавање сертификата о стручном усавршавању  
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4.  Пружање посебних интелектуалних услуга  

1.Експертизе  

2.Консалтинг  

3.Рецензије  

5.  Пружање услуга библиотеке  

1.Коришћење књига и друге литературе укључујући и примерке дипломских радова у 

библиотеци и ван библиотеке  

2.Коришћење часописа у библиотеци и ван библиотеке 

3.Коришћење библиотечког простора – читаонице  

4.Издавање потврде о незадужености  

5.Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и сарадника, реферати за одбрану 

магистарских теза и докторских дисертација, тезе и дисертације)  

6.  Издавачка делатност  

1. Издавање свих штампаних, аудиовизуелних и електронских публикација (основних уџбеника, 

помоћних уџбеника, скрипти, приручника, практикума, збирки задатака, брошура, сепарата, 

каталога, проспеката, плаката, летака, разгледница-честитки, видео и тонских записа као и 

издања на електронским медијима: CD дискови, виртуелне публикације на интернету, 

електронска дела која се објављују на wеб страници). 

2. Издавање осталог материјала - планови и програми студија и други материјали за наставни 

процес (радне свеске за полагање испита и сл.); информатори и други материјали везани за упис 

и маркетиншке активности за пропаганду студија; публикације везане за курсеве, иновацију 

знања и друге видове образовања који нису обухваћени плановима и програмима студија у 

Школи; остале непоменуте публикације за које се укаже потреба за издавањем. 

3. Ауторизовано предавање (публикације у којој предавач неког предмета објављује 

ауторизовану штампану верзију својих усмених предавања). 

4. Комбиновани уџбеник (публикација која се састоји од основног и помоћног уџбеника). 

5. Монографија (дела која се објављују у једном или више делова (свезака) истовремено или 

унапред одређеном временском раздобљу) 

6. Зборник радова (представља континуирану или неконтинуирану публикацију која обухвата 

рецензиране чланке обједињене у заједничком издању) 

 

Примери типичних докумената (захтеви, решења, одговори на жалбе, одговор по приговору) 

налазе се на следећим сајтовима:  www.akademijazs.edu.rs , www.vpts.edu.rs , www.vipos.edu.rs . 

 

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

12.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Послови из редовне делатности Академије обухватали су наставно-образовне активности и 

остале послове неопходне за функционисање Академије. Остали послови су: спровoђење поступка 

јавних набавки, економско-финансијски и рачуноводствени послови неопходни за регуларно 

функционисање Академије, информатички послови који су обезбеђивали квалитетно и континуирано 

функционисање академске мреже, јавност рада органа и тела, информисање свих заинтересованих о 

активностима Академије путем веб сајта, као и послове на унапређењу рада библиотека. 

 

12.2. ОСОБЉЕ АКАДЕМИЈЕ 

http://www.akademijazs.edu.rs/
http://www.vpts.edu.rs/
http://www.vipos.edu.rs/
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ОДСЕК УЖИЦЕ 

 

У школској 2021/2022. години, структура запослених на Одсеку Ужице је следећа:  

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 41 НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 20 

Професор струковних студија: 24 

Виши предавач: 0 

Предавач: 9 

Правна служба: 3 

Служба администрације: 1 

Материјално-финансијска служба: 4 

Наставник страног језика: 3 Информатичка служба: 2 

Асистент: 3 Студентска служба: 3 

Сарадник у настави: 2 Библиотека: 1 

Техничка служба: 6 

 

Наставници и сарадници ангажовани по уговору о извођењу наставе: 

Ванредни професор: 2 

Доцент: 1 

Професор струковних студија: 2 

Предавач ван радног односа: 1 

Предавач ван радног односа: 7 

Сарадник ван радног односа – сарадник 

практичар: 15 

Сарадник ван радног односа – демонстратор: 6 

 

ОДСЕК ВАЉЕВО 

 

У школској 2021/2022. години, структура запослених на Одсеку Ваљево је следећа:  

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 23 НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 12 

Професор струковних студија: 13 

Виши предавач: 1 

Предавач: 2 

Правна служба: 2 

Служба администрације: 2 

Материјално-финансијска служба: 1 

Наставник страног језика: 1 Студентска служба: 2 

Асистент: 6 Библиотека: 1 

 Техничка служба: 4 

 

Наставници и сарадници ангажовани по уговору о извођењу наставе: 

 

Редовни професор: 1 

Професор струковних студија: 1 

Предавач ван радног односа: 2 

Сарадник ван радног односа: 1 

  

 У школској 2020/21. години спроведен је поступак за избор у звање и заснивање радног 

односа, закључењем уговора о раду за наставнике и сараднике, за 15 извршилаца и то за: 

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

области  Туризам и Гео-науке; 

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

област  Науке о уметностима;  

 једног наставника у звању професора струковних студаја за уже научне, односно стручне 

области Рачунарско инжењерство и информатика и Електротехничко инжењерство,  

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

области Грађевинско инжењерство; 
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 два наставника у звању предавача за ужу научну, односно стручну област Опште медицински 

предмети на одређено време, на период од 5 година; 

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

инжењерство, на одређено време у трајању до 5 година; 

 једног наставника у звању наставника страног језика за ужу научну, односно стручну област  

Филолошке науке (немачки језик), на одређено време са непуним радним временом (20%) у 

трајању до 5 година; 

 једног наставника у звању наставника страног језика за ужу научну, односно стручну област  

Филолошке науке (руски језик), на одређено време са непуним радним временом (50%) у 

трајању до 5 година; 

 једног сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну, односно стручну област  

Рачунарско инжењерство и информатика, на одређено време,  за школску 2020/21. годину; 

 једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област Економске науке 

на период од 3 године; 

 једног сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну, односно стручну област  

Грађевинско инжењерство на одређено време, за школску 2020/21. годину. 

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

област Информатика и информациони системи; 

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

област Финансије и рачуноводство; 

 једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област Финансије и 

рачуноводство; 

 

У школској 2020/21. години закључени су Уговори о раду о продужењу радног односа за још три 

године за једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област Информатика и 

информациони системи и једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област 

Менаџмент и организација у Одсеку Ваљево. 

 

 Закључен је Уговор о раду на одређено време са једним извршиоцем у оквиру ненаставне 

организационе јединице на радном месту виши стручнотехнички сарадник за координацију школских 

активности у Одсеку Ваљево. 

 

 У школској 2021/22. години 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 и једног сарадника у звању асистента за ужу научну, односно стручну област 

Маркетинг и трговина у Одсеку Ваљево. 

 

 

Академска звања – докторати, магистратуре, мастер тезе 

 

У извештајном периоду, дана 23.02.2021. наставник Одсека Ваљево – Сања Радовановић 

одбранила је докторску дисертацију и стекала научни назив доктор наука – економских наука. 

 

 

12.3. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАСТАВНО ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У Академији струковних студија Западна Србија - Одсек Ужице, у школској 2021/22. години је 

уписано укупно 686 студената на основне струковне студије. У школску 2021/22. годину на прву 

годину студија у сва три уписна рока уписано је укупно 272 студента, 214 буџетских студената и 58 

самофинансирајућих студената. На мастер струковне студије је у истој школској години уписано 150 

студената, од тога 91 студент  на прву годину мастер студије. Укупан број уписаних студената на 

Одсеку Ужице 2021/22. године је 836.  

У Одсеку Ваљево, у школској 2021/22. години је уписано укупно 259 студената на основне 

струковне студије, од чега је 23 студента уписано на студије на даљину. У школску 2021/22. годину на 

прву годину студија у сва три уписна рока уписано је укупно 72 студента, 69 буџетских студената и 3 

самофинансирајућa студента. На мастер струковне студије је у истој школској години уписано 76 
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студената, од тога 24 студента на прву годину мастер студијa. Укупан број уписаних студената на 

Одсеку Ваљево 2021/22. године је 335. 

Сходно препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије о начину реализације наставе у епидемиолошким условима, у школској 2020/2021. 

години настава је реализована применом комбинованог модела.  

У првом блоку зимског семестра часови вежби реализовани су према распореду наставе 

у зимском семестру, док су предавања реализована онлајн (Zoom, Google meet, Skype, 

снимљена предавања у .avi или .mp4 формату, постављена било на Moodle платформу, било 

на YouTube) и по један час у просторијама Академије/Одсека. Због погоршања 

епидемиолошке ситуације у другом блоку зимског семестра, часови, вежбе и предавања су 

реализовани онлајн.  

Летњи семестар организован је на исти начин као и зимски. Током целог семестра часови 

вежби реализовани су према распореду наставе у летњем семестру, док су предавања 

реализована онлајн (Zoom, Google meet, Skype, снимљена предавања у .avi или .mp4 формату, 

постављена било на Moodle платформу, било на YouTube) и по један час у просторијама 

институције.  

У складу са Законом о високом образовању, све испитне провере знања су се реализовале 

у просторијама Академије/Одсека, уз стриктну примену свих тренутно важећих 

епидемиолошких мера. Одржани су, у пуном капацитету, јануарско-фебруарски, априлски, 

јунски, јулски, септембарски, октобарски, као и, на захтев студената, два ванредна октобарска 

рока. 
 

Структура уписаних студената у школској 2021/22. години 

- АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – 

 

Одсек Ужице 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским програмима и 

годинама студија  

 

У Табели су приказани подаци за први пут уписане студенте и студенте са обновљеном 

годином: 

 

Р.б. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
I 

година 

II 

година 

III 

година 
СВЕГА 

1 Машинство 41 8 15 64 

2 

Инжењерство заштите животне 

средине / Технолошко 

инжењерство 

11 12 25 48 

3 Грађевинско инжењерство 15 14 24 53 

4 
Информатика / Информационе 

технологије 
41 26 51 118 

5 Туризам 33 16 35 84 

6 
Менаџмент / Менаџмент и 

предузетништво 
28 19 22 69 

7 Здравствена нега 60 26 25 111 

8 Рачуноводство и ревизија 28 20 29 77 

9 Унутрашња архитектура 26 13 23 62 

СВЕГА 283 154 249 686 
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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 

СЕМЕСТАР I III ПРВИ УПИС 

1 

Безбедност и 

здравље на 

раду 

15 22 37 

2 

3 

Пословна економија и 

менаџмент 
37 

Информационе технологије и системи 

Укупан број дипломираних студената на основни струковним студијама је 172, на мастер 

струковним студијама је 21, а на специјалистичким струковним студијама је 6. Укупан број свих 

дипломираних студената Одсека Ужице је 199. 

 

 
Одсек Ваљево 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Преглед броја студената по студијским 

програмима и годинама студија  

 

У Табели су приказани подаци за први пут уписане студенте и студенте са обновљеном 

годином: 

 

Р.б. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
I 

година 

II 

година 

III 

година 
СВЕГА 

1 Пословна економија 58 22 81 161 

2 Пословна информатика 24 13 37 74 

3 Пословна економија - длс 0 3 7 10 

4 Пословна информатика - длс 0 2 11 13 

5 Међународна пословна администрација 0 0 1 1 

СВЕГА: 82 40 137 259 

 

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 52 76 

СВЕГА:  24 52 76 
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Укупан број дипломираних студената на основним струковним студијама је 36, на мастер 

струковним студијама је 24, а на неакредитованим студијама је 4. Укупан број свих 

дипломираних студената Одсека Ваљево је 64. 

 
 

 

12.4. ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

У шк. 2020/21. години, Академија/Одсеци су наставили сарадњу са другим висошколским 

институцијама у земљи. Ова сарадња у континуитету се реализује ангажовањем универзитетских 

професора, али и професора са других високих школа као предавача у Академији/Одсецима, као 

чланова комисија за изборе у наставничка звања и рецензената уџбеника чији су аутори наставници 

Академије. 

Академија има споразуме о сарадњи са већим бројем предузећа и установа из различитих 

делатности, где студенти под контролом наставника и стручних сарадника  из школе и тих предузећа 

изводе лабораторијске и стручне вежбе као и све видове практичне наставе. Закључен је 61 уговор о 

пословној сарадњи са привредним субјектима и другим организацијама које гравитирају према Ужицу 

(као што су Град Ужице, Ваљаоница бакра Севојно а.д., Златиборац ДОО, ЈКП Регионални центар 

Дубоко, ТО Регије Западна Србија,.) и 33 уговора о пословној сарадњи са привредним субјектима и 

другим организацијама које гравитирају према Ваљеву (као што су Градска управа града Ваљево, ХК 

„Крушик“а.д., Ваљевска пивара а.д. Ваљево, ЈКП „Топлана-Ваљево“, ТО Ваљево,..). 

Академија настоји проширењу и јачању пословно-техничке сарадње са још неким привредним 

субјектима из региона, и шире – са иностраним институцијама. Посебну пажњу морамо посветити 

обављању стручне праксе на мастер струковним студијама. 

С обзиром да је један број студената по дипломирању засновао радни однос у предузећу где су 

обављали стручну праксу, овај податак указује на важност стручне праксе, као и могућност 

професионалне афирмације и промоције стечених знања наших студената. 

Захваљујући сарадњи са моногим предузећима студенти основних и мастер студија су били у 

могућности да део праксе обаве у реалном окружењу. 

Такође, настављена је добра пракса ангажовања представника привреде на одбранама 

студентских практичних радова и пројеката, као и избора једног броја њих за предаваче ван радног 

односа, уколико испуњавају потребне законске услове за то. 

У октобру 2020. године, у оквиру обележавања Еразмус дана 2020, организована су отворена 

врата током којих је руководилац Еразмус+ пројекта LANDS, Биљана Ђуричић, представила 

активности и резултате дотадашњег рада на реализацији овог пројекта, a Ивана Маринковић, 

институционални Еразмус+ координатор, извршила промоцију Еразмус+ пројеката мобилности. На 

друштвене мреже постављен је филм о студентима одсека Ужице који су учествовали у Еразмус+ 

пројекту реализованом у сарадњи са РРА Златибор, као и изложба фотографија о резултатима пројекта 

LANDS.  

У октобру 2020. године, на рачун Академије уплаћена је прва транша средстава за реализацију 

Еразмус+ пројекта мобилности студената бр. 2020-1-РС01-КА103-065046, одобреног 2020. године. 

У току школске 2020/2021. године, упућени су бројни захтеви за потписивање билатералних 

споразума о сарадњи страним високошколским установама.  Позив су прихватиле следеће установе и 

са њима су потписани споразуми: 

- Alanyа Alaadin Keyкubat University у Алањи, Турскa, 

- Istanbul Sabahattin University, Турска, 

- University of West Attika, Грчка, 

- Transilvania University of Brasov, Румунија 

- Словачки пољопривредни универзитет у Нитри, 

- универзитет Alma Mater Europaea, Словенија. 
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У децембру 2020. године, Академији струковних студија Западна Србија додељена је Еразмус+ 

повеља за високо образовање 2021-2027, као нужан предуслов за конкурисање и учешће у пројектима 

Еразмус+ програма. Пријава је оцењена максималним бројем бодова. 

У циљу реализације одобрених пројеката мобилности, у мају 2021. године, расписан је конкурс 

за одлазну мобилност студената, на који се, и поред активности организованих у циљу промоције 

конкурса у оба одсека Академије, није пријавио нико од студената. 

 

Након потписивања међуинституционалног споразума са универзитетом Alma Mater Europaea, 

у Словенији, поново је расписан конкурс за пријаву кандидата за одлазак на студијски боравак у 

зимском семестру 2021/2022. школске године и овај пут су се пријавила два кандидата – студенткиње 

2. године студијског програма Здравствена нега, Дуња Василић и Марина Живковић. Обе студенткиње 

су испуњавале услове и номиноване су за одлазак на мобилност, дефинисан је предлог списка предмета 

које би пратиле у току трајања мобилности, који је усвојен на Већу Катедре за Здравствену негу, Већу 

Одсека Ужице и Већу Академије. Коначна верзија Уговора о учењу потписана је у августу 2021. 

године, а у септембру су потписани Уговора о додели наменских бесповратних средстава између 

председника Академије, др Љубице Диковић, и учесница мобилности. Студенткињама је у септембру 

уплаћена прва рата стипендија. Организована је и културолошка припрема студенткиња за одлазак на 

мобилност, током које их је др Слободанка Станков упознала са географским, културолошким, 

туристичким и гастрономским обележјима Словеније и Марибора. Студенткиње су у Словенију 

отпутовале 01.09.2021. године. 

 

02.09.2021. године расписан је конкурс за одлазну мобилност запослених, на који се пријавио 

1 кандидат – Ивана Маринковић, наставник страног језика и руководилац Канцеларије за међународну 

сарадњу. Комисија за реализацију мобилности у оквиру програма Еразмус+ је на основу увида у 

документацију пријављеног кандидата оценила да кандидат испуњава услове за одлазак на мобилност 

у циљу усавршавања у установу– Alma Mater Europaea, у Марибору, Словенија. 

 

Сви подаци и расположива документација о реализацији мобилности студената и запослених 

унети су на кориснички простор пројекта бр. 2019-1-RS01-KA103-000554, као и на платформу Mobility 

Tool. 

У оквиру додатног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте објављеног у септембру 

2021. године, формиран је конзорцијум за пројекат „Development of digital internship mode for 

professional higher education“, у чијем су саставу: Академија струковних студија Западна Србија 

(подносилац пријаве), Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Универзитет Русе из 

Бугарске и Универзитет Западна Актика из Грчке. Припремљен је предлог пројекта и упућен Европској 

комисији на разматрање 29.10.2020. године.  

Пројекат Еразмус плус 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 „Digital internship model for higher 

professional studies“ , укупан грант 50.046,00 евра, грант АССЗС, Одсек Ужице, 11.736,00 евра, (Модел 

дигиталне стручне праксе за високе струковне студије) чији руководилац је  др Татјана Маринковић је 

одобрен за финансирање у фебруару 2021. године, а у марту је потписан уговор између Академије и 

Фондације Темпус и до краја школске 2020/2021. године, реализоване су следеће активности: 

- састанак са представницима Високе техничке школе струковних студија Нови Сад у циљу 

координације припремне фазе у реализацији пројекта и припреме Kick-off састанка, 02.03.2021. 

године. Састанку су присуствовале председник Академије, др Љубица Диковић и координатор 

пројекта, др Татјана Маринковић. У складу са закључцима тог састанка, припремљени су 

Партнерски уговори, нацрти докумената неопходних за реализацију пројекта, креиран је визуелни 

идентитет DIMPS пројекта, покренут процес израде вебсајта www.dimps-erasmus.com, 

успостављен је систем за комуникацију и праћење реализације пројектних активности путем 

http://www.dimps-erasmus.com/
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ClickUp платформе и покренут је процес закупа хостинга за Интелектуални исход -  Платформа за 

дигиталну стручну праксу, 

- Kick off састанак пројекта одржан је 15. и 16.04.2021. године у просторијама Академије, у 

комбинацији онлајн и физичког присуства. Састанку су присуствовали партнери из Србије 

(АССЗС и ВТСНС), док су партнери из Бугарске и Грчке присуствовали путем Google Meet 

апликације. У циљу дисеминације, пројекат је представљен локалним медијима: ТВ5 Ужице, 

Вести, Zoomue, Гласник. Након састанка, започела је фаза имплементације пројекта и израда 

интелектуалних производа 1, методологије за дигиталну стручну праксу, и интелектуалног 

производа 2, онлајне платформе за стручну праксу, 

- настављене су активности везане за отварања рачуна, анексирање партнерских уговора, 

прилагођавање ClickUP task trucker система. Креирани су вебсајт www.dimps-erasmus.com и 

Фејсбук страница пројекта, 

- у мају 2021. године, уговорена је сарадња и започет процес потписивања уговора о сарадњи са 

Туристичком организацијом Ужице и компанијама: СТУП Вршац, NewMed, Београд и Висан, 

Београд. Подаци о компанијама унети су на платформу и у Internship catalogue, 

- у јуну су израђени документи из пакета Интелектуални производи – IO-1-1 Best practice on virtual 

internship in Bulgaria, Greece and Serbia, IO1-2 Learning outcomes in virtual internships, IO1-3 

Methodology for digital internships,  

- паралелно је DIMPS платформа за дигиталну праксу прилагођавана захтевима методологије у 

оквиру пакета Интелектуални производ 2. У циљу тестирања платформе и реализације виртуелне 

стручне праксе, уговорена је сарадња и започет процес потписивања уговора о сарадњи са ТА 

Travel Point, ТА Zlatar Travel, Tornado Studio (Бугарска), Teracom (Бугарска). Подаци о овим 

компанијама унети су на платформу и у документ Internship Catalogue, уз претходно унете податке 

о компанијима: Туристичка организација Ужице, NewMed, Београд и Висан, Београд,  

- израђени су уговори за ангажовано особље по буџетским линијама и у складу са подацима у 

документу Timesheet за прва 4 месеца пројекта, 

- други међународни састанак одржан је 5. и 6. јула у Атини, у просторијама установе University of 

West Attica. У име Академије, састанку је присуствовала др Татјана Маринковић. На састанку су 

анализиранa и усвојена документa из пакета Project Management and Implementation, Progress 

Report, Dissemination Report, Financial Report и Quality Report. Чланови експертске групе усвојили 

су IO1-1, IO1-2 и IO1-3, као и коначну верзију IO2-1, платформу за дигиталну праксу. У складу са 

Планом активности, договорена је структура IO3-1, Toolkit/Guide for DIMPS platform. У оквиру 

пакета Интелектуални производ 2, тј. тестирања платформе путем реализације виртуелне стручне 

праксе, уговорене су активности и програм размене између ВТШНС и УР. АССЗС ће започети 

тестирање у оквиру српских компанија, а накнадно ће бити достављен програм размене са 

установом University of West Attica, 

- током августа развијани су и припремани наставни материјали за реализацију виртуелне стручне 

праксе. У сарадњи са компанијама које су ушле у пројекат (Туристичка организација Ужице, 

СТУП Вршац ТА „Travel Point“, ТА „Zlatar Travel“, „Heliant“), професорке задужене за стручну 

праксу на смеровима Туризам (Слободанка Станков) и Информатика (Мирослава Јордовић 

Павловић) су, у сарадњи са наставницима који су били задужени за развој и адаптацију DIMPS 

платформе (Милорад Мурић и Жарко Богићевић), припремиле и поставиле материјал. Тиме је све 

припремљено за реализацију стручне праксе, као део тестирања и пилотирања DIMPS пројекта, 

- током септембра започела је реализација виртуелне стручне праксе за студенте студијских 

програма МСС Пословна економија и менаџмент, модул: Менаџмент у туризму. 13 студената овог 

студијског програма започело је стручну праксу у компанијама: Туристичка организација Ужице, 

СТУП Вршац ТА Travel Point, ТА Zlatar Travel. Наставник задужен за стручну праксу на овом 

студијском програму, др Слободанка Станков, координирала је и пратила реализацију виртуелне 

стручне праксе из области туризма. 3 студента студијског програма ОСС Информационе 

http://www.dimps-erasmus.com/
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технологије реализовало је виртуелну стручну праксу у компанији Heliant.  Наставник задужен за 

стручну праксу на овом студијском програм, др Мирослава Јордовић Павловић, координирала је 

и пратила реализацију виртуелне стручне праксе из области информатике, 

- започет је процес потписивања билатералних уговора о размени студената за стручну праксу са 

Универзитетом Русе, Бугарска. Студенти програма МСС Пословна економија и менаџмент, модул: 

Менаџмент у туризму и ОСС Информационе технологије ће бити укључени у ову размену. 

У току школске 2020/2021. године, завршена је реализација Еразмус + пројекта 585833-EPP-1-

2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JPLANDS „Следећа дестинација Балкан: развој агротуризма“, након што су 

реализоване следеће активности: 

- у октобру 2020. године, одржана је  обука „Анимације у агротуризму“. Обуку су реализовали др 

Радмила Новаковић Костић, др Радомир Стојановић и др Слободанка Марковић у сарадњи са 

колегама из РРА Златибор,  

- у периоду 08-09.10.2020. године, у Сарајеву је одржан састанак, на ком је договорено да се 

припреми документација за ревизорску кућу, додељени сертификати за едукаторе – представнике 

партнера из БиХ, представљен предлог текста о међуинституционалној сарадњи и договорен 

оквирни распоред курсева у току новембра, 

- у новембрu 2020. године, у просторијама Академије струковних студија Западна Србија – Одсек 

Ужице, реализоване су обуке: Нематеријална културна баштина у функцији агротуризма, аутора 

др Радмиле Новаковић Костић и Савремене технике промоције и продаје у руралном туризму, 

аутора др Радомира Стојановића, др Слободанке Марковић, др Сандре Стојадиновић Јовановић и 

Иване Маринковић,  

- у току новембра одржана су и два радна састанка - у просторијама Академије пословних студија 

Београд – одсек Висока туристичка школа струковних студија и на Пољoпоривредном факултету 

Универзитета у Бања Луци, 

- путем скајпа, 04.12.2020. године одржан је састанак посвећен финансијским питањима пројекта и 

оцени завршног извештаја,  

- састанак у организацији Регионалне развојне агенције Златибор и наше институције одржан je 21. 

и 22.12.2020. године у просторијама Туристичког насеља Дрвенград. На састанку су подељени 

комплетирани, потписани споразуми о међуинституционалној сарадњи у домену обуке кадрова у 

сектору агротуризма и извршен је пресек стања у вези са одржаним обукама, 

- извршена је друга исплата хонорара на пројекту 21.12.2020. године у укупном износу од 12.238,00 

евра, за период 01.06.2019-31.08.2020. године, 

- потписан је анекс уговора о партнерству, којим је предвиђено плаћање ревизије у износу 1.000,00 

евра, која није била првобитно предвиђена пројектном пријавом, као учешће наше институције у 

укупним трошковима ревизорске куће ТПА ревизија доо, 

- у току јануара одржана су три радна састанка - у Мостару, Google meet састанак и састанак у 

Сарајеву. Тема сва три састанка била је организација завршне конференције и дефинисани су: 

агенда, списак учесника које је потребно позвати на завршну конференцију, као и позивно писмо 

за госте, 

- нашој институцији одобрено је пребацивање још 1.850 евра са трошкова путовања на трошкове 

хонорара, 

- у просторијама Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, 11. и 12. фебруара 2021. 

године, одржана је завршна конференција пројекта, на којој су представљени резултати пројекта, 

као и могућности даље сарадње, 

- у току фебруара започете су активности на писању финалног извештаја и прикупљању преостале 

документације, 
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- извршен је пренос средстава намењених ревизији пројекта, као и трећа исплата хонорара, чиме је 

буџет наше институције испуњен 99,99% (због стварних трошкова опреме није било могуће у 

потпуности остварити одобрени буџет), 

- завршни извештај је успешно предат 14.04.2021. године.  

- на захтев Извршне агенције за образовање, медију и културу (EACEA), додатна документација о 

набављеној опреми достављена је координатору пројекта у мају 2021. године, 

- у јулу је добијена предфинална одлука о усвајању завршног извештаја. Пројекат је оцењен као 

врло добар (што је највиша оцена квалитета пројекта), док за финансијски део оцена наша 

институција није имала неприхватљивих трошкова, односно у потпуности је потврђен пријављени 

буџет пројекта, 

- 20.09.2021. године добијен је коначан извештај о релизацији овог пројекта. Укупни 

неприхватљиви трошкови пројекта износе 544,91 евра, док је за нашу институцију потврђено да је 

цео буџет прихватљив.  

У јуну 2021. године, Академији струковних студија Западна Србија одобрен је захтев за 

продужетак трајања пројекта мобилности из 2020. године до 31.03.2023. године и потписан је Анекс 

уговора, а у септембру 2021. године, потписан је Анекс II Уговора о додели наменских бесповратних 

средстава број 2019-1-RS01-KA103-000554, којим се рок за реализацију пројекта одобреног 2019. 

године продужава до 31.03.2022. године. 

Академија је активно учествовала и у догађајима организованим у оквиру CEEPUS мреже 

Настава и истраживање у области хемије животне средине и токсикологије (CIII-SI-0905: CEEPUS 

network Teaching and research in environmental chemistry and toxicology), чији је члан већ дужи низ 

година. Координатор мреже, Факултет здравствених наука Универзитета у Љубљани, организовао је 

две интернационалне школе о опасним супстанцама (International School Hazardous Substances), путем 

платформе Zoom: 

- од 16.11. до 18.11.2020. године – наставу су похађали студенти Технолошког инжењерства 

Академије струковних студија Западна Србија - Одсека Ужице: Марина Пушица, Доротеја 

Мијаиловић и Александар Мићић, под координацијом проф. Весне Марјановић, 

- од 03.05. до 17.05.2021. године - наставу је похађала студенткиња Технолошког инжењерства 

Академије струковних студија Западна Србија - Одсека Ужице, Теодора Карић, под 

координацијом проф. Весне Марјановић. 

Мађарски универзитет Széchenyi István University (Kautz Gyula Economics Faculty) је прихватио 

молбу Академије за прикључивање CEEPUS мрежи HU-1408 SZEnetwork in Business Studies, и као 

координатор, поднео пријаву мреже у јануару 2021. године, заједно са документацијом о нашој 

установи. За локалну контакт особу на Академији струковних студија Западна Србија именована је др 

Весна Марјановић, професор струковних студија, а мрежа је прихваћена у статусу „umbrella” – 

резервна мрежа. 

У школској 2020/2021. години, прихваћена је понуда Фондације Темпус за сарадњу са 

Академијом у области инклузије студената и њиховог укључивања у Еразмус програм. Контакт особа 

за пружање подршке студентима са посебним потребама је др Слободанка Станков. 

У оквиру реализације иницијативе Еразмус без папира, извршена је регистрација Академије 

струковних студија на Еразмус контролну таблу (енг. Erasmus Dashboard) и започета је припрема 

дигиталних међуинституционалних споразума. 

Академија се укључила и у процес спровођења иницијативе „Европска студентска картица“, а 

за контакт особу именована је Ивана Маринковић. 
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На онлајн састанцима Канцеларије за међународну сарадњу сачињен је план активности за 

школску 2020/2021. годину, који је део Акционог плана годишњег програма рада Академије и 

разматране су могућности учешћа у позиву за Еразмус+ пројекте. Када су у питању пројекти 

мобилности, имајући у виду низак ниво знања енглеског језика студената оба одсека, као и неповољну 

епидемиолошку ситуацију за реализацију већ одобрених мобилности, договорено је да у новом 

конкурсном року поднесемо пријаву само за КА131 мобилности запослених, и то 3 мобилности у сврху 

држања наставе и 7 мобилности у сврху стручног усавршавања. Пријава је поднета 29.04.2021. године. 

Анализиран је и усаглашен предлог Правила и критеријума за селекцију студената и запослених за 

мобилност у оквиру Еразмус+ програма, који су усвојила већа оба одсека, као и Веће Академије.  

У оквиру Еразмус+ позива за подношење пројектних пријава објављеног у школској 2020/2021. 

години, Академија је укључена као партнерска установа у три пројекта:  

1. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, Form ID: KA220-HED-EA4B005B - 

пројекат из области статистике, економетрије и машинског учења, чији је подносилац Istanbul 

Sabahattin Zaim University.  

2. KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training, Form ID: KA220-VET-

BC28A73B - "Enhancing Digital Entrepreneurship Skills to Combat Unemployment among Higher 

Education Graduates". Подносилац пријаве је Висока техничка скола струковних студија у 

Новом Саду. 

3. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, Form ID: KA220-HED-FD1543EE 

(Overcome the Barriers Together! Digitalize Cultural Heritage). Подносилац пријаве је Istanbul 

Universitesi - Cerrahpasa (Istanbul University Cerrahpasa). 

У седишту Академије струковних студија Западна Србија, 23.02.2021. године одржан је 

састанак са руководиоцем заштите животне средине града Ужица, Светланом Дракул, чланом градског 

већа за заштиту животне средине, Надом Јовичић и директором депоније „Дубоко“, Момиром 

Миловановићем, на ком су гостима представљени капацитети наше установе и размотрене приоритетне 

области које нам пружају могућност за осмишљавање заједничких пројеката. Састанак је водила др 

Љубица Диковић, председник Академије, а од запослених Академије састанку су присуствовали: др 

Љиљана Трумбуловић, руководилац Одсека Ужице, др Александар Миловановић, помоћник 

руководиоца одсека Ужице, др Татјана Маринковић, члан Канцеларије за међународну сарадњу и 

Ивана Маринковић, руководилац Канцеларије за међународну сарадњу. Закључено је да су 

приоритетне области за будуће пројекте: изналажење иновативних решења за управљање отпадом, 

израда катастра загађивача индивидуалних ложишта, едукација/подизање еколошке свести студената 

и локалног становништва о значају заштите животне средине и екотуризам. 

Чланови Канцеларије за међународну сарадњу су током целе школске 2020/2021. године 

пратили вебинаре који могу допринети побољшању међународних активности Академије: 

- вебинар на тему Европске политике и стратегије у образовању одраслих на EPALE, 28.10.2020. 

године (Марина Јанковић Перић и Татјана Дугошија), 

- онлајн курс под називом Workplace Basic Skills: Policy and Practice, од 21.10. до 8.11.2020. године 

(Биљана Ђуричић), 

- вебинар Специфичности CEEPUS програма и процес пријаве, 15.12.2020. године (Весна 

Марјановић и Марина Јанковић Перић), 

- онлајн међусекторски кооринативни састанак 10. и 11.03.2021. године (Татјана Маринковић, 

Ивана Маринковић и председник Академије, др Љубица Диковић), 

- онлајн Еразмус+ информативни дани, од 06. до 08.04.2021. године, вебинар у вези са припремом 

КА131 пројеката мобилности у високом образовању у оквиру Еразмус+ програма, вебинар о новом 

Еразмус+ програму и позиву за подношење пријава (сви чланови), 

- вебинар CEEPUS размене за студенте и запослене, 07.07.2021. године (Марина Јанковић Перић и 

Ивана Маринковић), 
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- вебинар посвећен имплементацији иницијативе Европска студентска картица, 09.07.2021. године 

(Ивана Маринковић и Татјана Дугошија). 

 

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

13.1. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ АКАДЕМИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ 

 

СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 30.09.2020. 

840-2149660-96       Буџетска средства 3.547.292,72 

840-2114666-27       Сопствена средства 41.136.048,49 

УКУПНО 44,683,341.21 

      

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ЗА 

ПЕРИОД 01.10.2020-30.09.2021. 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ 213.365.629,60 

 УКУПНИ РАСХОДИ 201.174.670,03 

СУФИЦИТ 12.190.959,57 

  

13.2. ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ АКТИВНОСТИ У ОДСЕКУ ВАЉЕВО У ШКОЛСКОЈ 

2020/21. ГОДИНИ 

 

Финансијско пословање Одсека Ваљево у школској 2020/21. оцењује се као стабилно, иако је 

година била пуна изазова, условљених епидемијом КОВИД -19, економском кризом, али и смањеним 

бројем студената. Укупно пословање Одсека и даље је у границама задовољавајућег. Пад наталитета у 

претходних неколико година, висока стопа незапослености, недовољно развијена привреда у 

Колубарском округу, значајни су  узроци смањења броја уписаних студената на основним студијама.  

Приходи су се незнатно смањили, али се, као и претходних година, спроводила рестриктивна политика 

по питању трошења средстава, која је резултирала смањењем расхода. Значајан допринос буџету 

Одсека обезбедила су средства од школарина студената студијског програма мастер струковних 

студија, али и средства добијена реализацијом комерцијалних курсева и пројеката у 2021. години. 

Одсек Ваљево је  и у посматраном периоду знатан део својих редовних активности и то пре свега 

материјалних трошкова и текућег одржавања, финансирала из средстава сопствених прихода. 

Са друге стране укупно добијена средства од оснивача износила су 56.212.919,15 динара што 

представља више од половине укупних прихода и примања. Од тога на плате се односило  

52.669.559,93 динара, а исплаћиване су редовно и у складу са Законом о платама у државним органима 

и јавним службама, Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама. У посматраном периоду од оснивача смо добили 2,541,805.49 динара на име материјалних 

трошкова за финансирање 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. 

У школској 2020/21. години у Одсеку Ваљево су успешно реализована два пројекта у оквиру 

јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој високог образовања 

2020/21“, чија је укупна вредност  била  1.001.553,73 динара. 
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У шк. 2020/21. години Одсек Ваљево је на основу претходно добијених сагласности закључила 

Уговор сa наставницима са других установа, а за њихово ангажовање до 1/3 радног времена укупно је 

исплаћено  1.320.754,68 динара. 

Узимајући у обзир чињеницу да средстава за покриће материјалних трошкова које је уплаћивао 

оснивач нису била довољна за покривање текућих расхода, Одсек Ваљево највећи део трошкова 

финансирао је сопственим средствима, како би се обавезе према интерним и екстерним корисницима 

редовно измиривале, према устаљеној динамици и у складу са важећим прописима и текућим 

изменама. 

 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 
УКУПНО 

2020/21. 

742300 
Приходи индирек. корисника  

републичког  буџета      5,574,795.00          11,558,827.00  17,133,622.00  

744100 
Текући и добров.трансф.од 

физич.и прав.лица          45,000.00           45,000.00  

745000 
Мешовити и неодређени 

приходи 
              578,390.40       578,390.40  

771000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

расхода  
              136,937.98       136,937.98  

772000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

Расхода из претх. године 
                        -    

791000 Приходи из буџета    13,400,777.73          42,812,141.42  56,212,919.15  

 СВЕГА      19,020,572.73          55,086,296.80  74,106,869.53  

822000 
Примања од продаје залиха 

производње 
         65,512.00                66,144.00       131,656.00  

823000 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
       157,230.00              116,720.00       273,950.00  

 СВЕГА          222,742.00              182,864.00       405,606.00  

 ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

УКУПНО  

 19,243,314.73 55,269,160.80 74,512,475.53 

 

 

  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

 
 Подаци о приходима и примањима, као и о расходима и издацима који су овде приказани односе се 

на школску 2020/21. годину, док Одсек Ваљево доставља Савету Академије на усвајање редовни годишњи 

финансијски извештај за фискалну (календарску) годину, са детаљно разрађеним извештајима о пословању. 

 

 Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 
УКУПНО 2020-

21. 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
   12,147,796.90        37,402,970.02       49,550,766.92  

412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
     1,996,492.76          6,001,544.85         7,998,037.61  

413000 Накнаде у натури          32,000.00                32,000.00  

414000 Социјална давања запосленима        418,455.64             136,937.97            555,393.61  

415000 Накнаде трошкова за запослене        340,953.76             554,658.23            895,611.99  

416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
       592,965.63              592,965.63  

421000 Стални трошкови      1,152,493.32             696,856.44         1,849,349.76  



Информатор о раду Академије струковних студија Западна Србија, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице 

51 

 

422000 
Трошкови служб. путовања у 

земљи и иностранству 
       102,249.83             342,645.13            444,894.96  

423000 Услуге по уговору      1,308,135.07          1,828,452.56         3,136,587.63  

424000 Специјализоване услуге      1,378,591.18             874,193.50         2,252,784.68  

425000 Текуће поправке и одржавање        142,183.41               86,141.36            228,324.77  

426000 Материјал        403,271.43             333,502.95            736,774.38  

444000 Пратећи трошкови задуживања                22.35                       22.35  

481000 Остали расходи                18,200.00              18,200.00  

482000 
Порези,обавезне таксе,казне и 

пенали 
           5,000.00               35,933.55              40,933.55  

СВЕГА     20,020,611.28        48,312,036.56       68,332,647.84  

511000 Зграде и грађевински објекти        299,170.00              60,000.00            359,170.00  

512000 Машине и опрема        626,604.00             247,007.68            873,611.68  

515000 Нематеријална имовина          25,194.00               88,613.20            113,807.20  

523000 Роба за даљу продају        177,555.00               88,748.10            266,303.10  

 СВЕГА        1,128,523.00             484,368.98         1,612,891.98  

 РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ  
    21,149,134.28        48,796,405.54      69,945,539.82  

 

 

 

13.3. ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ОДСЕКА УЖИЦЕ 

 

 Финансијско пословање Одсека Ужице у школској 2020/21. години оцењује се као стабилно.  

 Укупни приходи и примања које је  Одсек Ужице остварио у школској 2020/21. години 

износили су 135,124.555,72 динара.  

 Укупно дозначена средства из буџета РС износила су 107.815.464,11 динара што представља 

84,38 % укупних прихода и примања. Од тога на зараде се односило 105.147.234,11 динара. Када су у 

питању средства за покриће материјалних трошкова од стране буџета РС, у шк. 2019/20. години 

примљено је 2.668.230 динара, а Одсеку Ужице су додељена средства за финансирање дела трошкова: 

платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, административних 

услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, 

стручних услуга, услуга образовања, административног материјала, материјала за образовање и 

усавршавање запослених, материјала за образовање, материјала за саобраћај и материјала за одржавање 

хигијене и угоститељство, а сви остали трошкови настали у вези са обављањем редовних активности 

финансирани су из сопствених средстава.  

 Са друге стране сопствени приходи у школској 2019/20. години учествовали су са 20.21% 

укупних прихода и примања, односно укупно је остварено 27.309.091,61 динара и  забележен је благи 

раст у односу на претходну годину. Обзиром да се највећи део редовних активности установе не 

покрива средствима из буџета, сопствена средства представљају и даље основни извор финансирања 

за покриће дела плата запослених, материјалних трошкова, текућег и инвестиционог  одржавања. 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 УКУПНО 2020-21. 

742300 
Приходи индирек. корисника  

републичког  буџета 9,002,282.87 17,512,694.77 26,514,977.64 

744100 
Текући и добров.трансф.од 

физич.и прав.лица 
   

741100 
Мешовити и неодређени 

приходи 
1.935.23  1.935.23 

771000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

расхода  
165,750.62 572,428.12 738,178.74 
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772000 
Меморанд.ставке за рефунд. 

Расхода из претх. године 
                                  -    

791000 Приходи из буџета 25,985,153.11 81,830,311.00 107,815,464.11 

 СВЕГА   35,155,121.83 99,915,433.89 135,070,555.72 

822121 
Примања од продаје залиха 

производње 
          

              

54,000.00  
                 54.000,00  

823000 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
               

 СВЕГА    54,000,00  54.000,00 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

УКУПНО  

 35,155,121.83 99,969,433.89 135,124,555.72 

  

Укупни расходи и издаци Одсека Ужице за школску 2020/21. годину износили су 127.778.049,79 

динара. Расходи и издаци финансирани средствима буџета износили су 107.815.464,12 динара, односно 

84,38% укупних расхода и издатака, док су сопствени расходи и издаци износили 19.962.585,12 динара 

што представља 15,14% укупних расхода и издатака. Пратећи динамику прилива средстава у 

посматраном периоду, направљена је и значајна уштеда на расходној страни кроз рестриктивну 

политику трошења средстава, тако да су се расходи и издаци у посматраном периоду смањили у односу 

на претходну школску годину. 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

Конто Назив конта X-XII 2020 I-IX 2021 УКУПНО 2020-21. 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
22,734.548.69     67,064.346.89  89,798.895.58 

412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 

     

3,811.918.10  
    11,382,268.30  15,194.186.40 

413000 Накнаде у натури          34,000.00    34,000.00 

414000 Социјална давања запосленима 830,949.81       1,113.278.87 1,944.228.68 

415000 Накнаде трошкова за запослене        258,837.56  818,015.72         1,076,853.28 

416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

       

1,106.810.14  
  1,106.810.14 

421000 Стални трошкови 
     

1,596.512.03  
2,950.781.14  4,547.293.17 

422000 
Трошкови служб. путовања у 

земљи и иностранству 
       203,971.85          297,092.55  501,064.40 

423000 Услуге по уговору 1,097,113.76      2,980.976.67  4,078.090.43 

424000 Специјализоване услуге 1,454,651.35       4,461.634,33  5,916.285.68 

425000 Текуће поправке и одржавање 113,787.00            87,362.00  201,149.00 

426000 Материјал 750,756.18          434,623.78  1,185.379.96 

444000 Пратећи трошкови задуживања 218,58              47,95  266,53 

481000 Остали расходи  124,931.89  124,931.89 

482000 
Порези,обавезне таксе,казне и 

пенали 
1,460.000.00  1,460.000.00 

СВЕГА  35,454.075.05 91,715.360.09 127,169.435.14 

511000 Зграде и грађевински објекти                                   -    

512000 Машине и опрема        534,000.00  46,384.65 580,384.65 

515000 Нематеријална имовина          28,230.00   28.230.00 

523000 Роба за даљу продају    

 СВЕГА   562,230.00      46,384.65 608,614.65 

 РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ  
 36,016.305.05 91,761.744,74 127,778.049.79 
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Расходи  и издаци  107.815.464,12 19,962.585.12 

 Буџетски расходи X-XII 2020 Сопствени расходи X-XII 2020 

 25,985,153.11 10,031.151.94          

 Буџетски  расходи I-IX 2021 Сопствени  расходи I-IX 2021 

 81,830,311.01 9,931.433.73         

Приходи и примања 107,815.464.11 27,309,091.61 

 Буџетски приходи X-XII 2020 Сопствени приходи X-XII 2020 

    25,985.153.11  9,169.968.72          

 Буџетски приходи I-IX 2021 Сопствени приходи  I-IX 2021 

    81,830,311.00  18,139.122.89 

 

 Напомена: Будући да се Извештај о раду ради за школску годину (која траје од октобра 2020. 

год. до октобра 2021. године), која је различита од извештајне године у оквиру које се праве 

финансијски извештаји и анализе пословања (календарска година), финансијски показатељи дати уз 

овај извештај не могу дати потпуну слику финансијског пословања Академије, већ само апсолутне 

износе који се везују за задати период 

 

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019; у даљем тексту: Закон), 

прописано је да су наручиоци дужни да евидентирају податке о вредности и врсти јавних набавки из 

чл. 11-21. Закона, и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. 

Закона. Те податке наручиоци збирно објављују на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара 

текуће године за претходну годину, према упутству које Канцеларија за јавне набавке објављује на 

својој интернет страници.  

Уважавајући одредбе Закона, али и чињеницу да се школска година разликује од календарске 

године, односно да постоји разлика у временском оквиру посматрања у складу са Законом и у складу 

са захтевима годишњег извештаја, може се констатовати да ће Академија струковних студија Западна 

Србија све податке о набавкама обајвити на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона, док 

ће се за потребе овог извештаја навести искључиво јавне набавке које су спроведене у школској 

2020/21. години (према Закону, вредносни лимит за поступак јавне набавке је 1.000.000 динара када су 

у питању добра и услуге, односно 3.000.000 динара када су у питању радови, уз напомену да наручилац 

може поступак јавне набавке спроводити и за набавке које су испод наведеног лимита). 

У школској 2020/21. години, Академија струковних студија Западна Србија (Одсек Ужице и 

Одсек Ваљево), спровела је укупно пет поступака јавних набавки, укупне процењене вредности 

15.131.666,67 динара без ПДВ  и то: 

 Одсек Ваљево – три поступка јавне набавке, од којих један у новембру 2020. године (набавка 

рачунарске опреме) и два у јуну 2021. године (набавка лож уља за потребе грејања и санација 

кровног покривача), 

 Одсек Ужице – један поступак јавне набавке, у децембру 2020. године (набавка рачунара), као 

и 

 Одсек Ужице и Одсек Ваљево - један поступак јавне набавке, у марту 2021. године (набавка 

електричне енергије). 

У наредној табели, приказани су поступци јавних набавки, које је спровела Академија 

струковних студија Западна Србија (Одсек Ужице и Одсек Ваљево). 
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Табела: Спроведени поступци јавних набавки у школској 2020/21. години 

Редни 
број 

Одсек Врста 
поступка 

Датум 
покретања 

поступка 

Процењена 
вредност без 

ПДВ 

Предмет ЈН Датум 
закључења 

уговора 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Назив понуђача са 
којим је закључен 

уговор 

1.  Ваљево Отворени 
поступак 

18.11.2020. 740.000,00 набавка 
рачунарске 

опреме 

14.12.2020. 712.176,40 Електроник 
партнер доо 

Београд 

2.  Ужице Отворени 
поступак 

03.12.2020. 600.000,00 набавка 
рачунара 

29.12.2020. 454.750,00 Успон доо Чачак 

3.  Ужице и 

Ваљево 

Отворени 

поступак 

24.03.2021. 1.500.000,00 набавка 

електричне 

енергије 

20.04.2021. 500.660,00 ЈП ЕПС  

4.  Ваљево Отворени 

поступак 

21.06.2021. 2.000.000,00 лож уље за 

потребе 

грејања  

27.07.2021. 1.803.200,00 Кнез петрол доо 

Земун 

5.  Ваљево Отворени 

поступак 

22.06.2021. 10.291.666,67 санација 

кровног 

покривача 

06.08.2021. 9.899.500,00 Полет доо Ужице2 

6.  Ваљево Отворени 
поступак 

30.09.2021. 10.291.666,67 санација 
кровног 

покривача – 

поновљени 
поступак3 

   

 

 

15.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Академија струковних студија Западна Србија не пружа помоћ у смислу члана 34. Упутства за 

израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10). 

 

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Обрачун плате за запослене на Академији врши се у складу са чланом 104-122. Закона о раду ( 

„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 95/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 

и 95/2018 – аутентично тумачење), Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 -  испр. др. закона, 116/2008 – др. 

закони, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др. закон),  Посебног 

колективног уговора за високо образовање („Службени гласник РС“, бр. 86/2019 и 93/2020 и 152/2020), 

Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018), Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама ( „Службени гласник РС“  бр. 44/2001-11/2012, 124/2012, 

8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. 

закон, 19/2021, 48/2021 и 123/2021 – др. закон), Правилника о организацији и систематизацији послова 

бр. 1508/05/06 од 10.12.2020. године и Правилника о утврђивању плата, накнада плата, других примања 

и накнада трошкова бр. 2665/12-2 од 29.11.2021. године. 

 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

17.1. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ЗА ОДСЕК УЖИЦЕ 

                                                 
2 Напомена: Уговор са наведеним понуђачем је једнострано раскинут због одбијања понуђача да отпочне са 

извођењем радова, након чега је поново покренут поновљени поступак јавне набавке  

3 Уговор са изабраним понуђачем је закључен у школској 2021/22. години 
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 Стање појединих облика имовине Одсека Ужице на дан 30.09.2021. године *дато је у наведеној 

табели: 

 

Облик имовине Садашња вредност имовине 

Грађевински објекти 41.293.799,18 

Опрема 9.764.231,23 

Нематеријална имовина 814.686,24 

УКУПНО 51.872.716,65 

 

 

17.2. Подаци о средствима рада за Одсек Ваљево 

 

  Стање појединих облика имовине Одсека Ваљево на дан 31.12.2021. године, након извршене 

амортизације, а пре књижења расхода* за 2021. годину: 

 

Облик имовине Садашња вредност имовине 

Грађевински објекти 36.819.956,46 

Опрема 2.412.489,41 

Нематеријална имовина 266.774,24 

УКУПНО 39.499.220,11 

  

 *Напомена: Књижење резултата пописа (расхода) на дан 31.12.2020.год.  врши се након усвајања 

Извештаја о попису од стране Савета Академије. 

 

 Информације о средствима рада Одсека Ваљево, односно Листа просторија са површином и 

Листа информатичке опреме дате су у наредним табелама. 

 

 Табела: Листа просторија са површином 

 

Р.Б. Просторија Број Број места 
Површина 

м2 

1. Амфитетатар  2 188 165 

2. Слушаонице, учионице  3 104 134,78 

3. Вежбаонице  / / / 

4. Лабораторије  / / / 

5. Компјутерске лабораторије  3 72 122,04 

6. Радионице  / / / 

7. Библиотеке  1 2 24,87 

8. Читаонице  1 24 28,35 

9. Сале  1 30 40,60 

Укупно 12 420 515,64 

10. Наставнички кабинети  14 32 229,18 

11. Друге просторије намењене 

наставном особљу  

1 18 31,32 

12. Студентска служба 1 6 37,10 

13. Секретаријат   4 13 59,96    

14. Друге просторије намењене 

запосленима и студентима 

/ / 403,79 

15. Студентски парламент  2 32 58,20 

Укупно:       22 101 819,55 

УКУПНО:       34 521 1335,19 
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Табела: Листа информатичке опреме Одсека Ваљево 

 

Редни 

број 
Назив и тип Намена Број 

1. 
Десктоп рачунари, AMD Ryzen 3, Intel 

i5, i3, Intel Dual-Core 
за потребе наставе (извођење 

предавања и практичне наставе) 
105 

2. 
Преносиви рачунар (notebook), Intel i7s, 

AMD Ryzen 3, Intel Dual-Core, Intel 

Celeron 

за потребе наставе (извођење 

предавања и практичне наставе) 
19 

3. 
Сервери (DELL PowerEdge T140, HP 

ProLiant, DELL PowerEdge T40) 
за потребе наставе (извођење 

предавања и практичне наставе) 
5 

4. Видео пројектор 
за потребе наставе (извођење 

предавања и практичне наставе) 
18 

 
Скенер А4 са плошном јединицом за 

скенирање брошура и књига 

за потребе наставе и ненаставе 

(дигитализација наставних и 

ненаставних материјала) 
1 

5. Скенер, A4 
за потребе наставе (израду 

презентацијa) 
4 

6. Штампач у боји, InkJet за потребе наставе 2 
7. Штампач црно бели, laser за потребе наставе 17 

8. Mултифункционални уређај, mono laser за потребе наставе 3 

 Kамкодер 9.2 Mpix за потребе наставе 1 

9. 
Дигитални фото апарат - Оlympus SP-

620UZ 
за потребе наставе 1 

10. Електронска табла, Panasonic за потребе наставе 1 

11. Школске табле-беле за потребе наставе 15 

12. Табла, Flit Chart за потребе наставе 1 

13. Матрични штампачи, Epson - LQ- 570, 
штампање материјала за потребе 

студената и администрације Одсека 
1 

14. Фотокопир машине, Canon 
копирање материјала за потребе 

наставе, студената и администрације 

Одсека 
3 

15. Веб камере (Logitech 720p) 
за потребе наставе (извођење онлајн 

предавања и практичне наставе) 
10 

16. Слушалице и микрофони (Natec H22) 
за потребе наставе (извођење онлајн 

предавања и практичне наставе) 
6 

17. 
Рутери за бежични приступ интернету 

(ТP link, Tenda, Asus) 
за потребе наставе 5 

УКУПНО  218 

 

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Информације настале у раду и у вези са радом Академије чувају се у папирној и електронској 

форми.  

 Информације се налазе у: 

- архиви Академије и архивама Одсека, 

- у канцеларијама запослених, 

- у електронској форми (ЦД-овима, рачунарима). 
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 Правилником о канцеларијском и архивском пословању Академије утврђен је начин примања, 

евидентирања и распоређивања аката за рад, као и начин класификације, архивирања, смештаја, чувања 

и одржавања. 

Рокови чувања носача информација утврђени су Листом категорија архивске грађе и 

документарног материјала са роковима чувања Академије струковних студија Западна Србија , која 

садржи попис садржаја свих категорија архивске грађе и документарног материјала насталих у раду и 

њихове рокове чувања. 

 На сајту Академије и сајтовима Одсека објављују се информације које су настале у раду и у 

вези са радом Академије и Одсека, чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Сајт 

Академије и сајтови Одсека се редовно одржавају и ажурирају. 

 Матична књига студената, досијеа активних студената, испитни спискови и др., чувају се у 

Студентској служби. 

 Електронска база података чува се по посебним режимом и под назором стручног лица за 

информационе системе. У Одсеку Ваљево администрирање мреже, регулација правила приступа 

мрежним ресурсима и чување електронских информација се обавља на три сервера који су 

перманентно у функцији. Такође, обавља се и периодична израда сигурносних копија (back-up), која се 

похрањује на HDD уређајима радних станица и/или на оптичким меморијским јединицама.  

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

Академија поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на 

активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза приказаних у одељку 8. као и приликом 

пружања услуга чији је детаљан приказ наведен у одељку 10. Информатора. Једна од врста 

информација у поседу су тонски записи са одржаних седница стручног органа Наставно-стручног већа 

Одсека Ваљево и исти су саставни део записника са одржаних седница; примљена електронска пошта 

од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Конференције академија и високих 

школа, Комисије за акредитацију РС, студената, итд.; понуде и јавни позиви као и конкурсна 

документација везана за спроведене поступке јавних набавки малих вредности, а такође и персонална 

досијеа запослених са личним и службеним документима и документација о извршеним плаћањима. 

Информације у поседу Академије су и оне прибављене од студената које су исти унели у обрасце ШВ-

20, досијеа студената, испитни записници и информације унете у информациони систем Одсека. 

 

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА АКАДЕМИЈА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Информације којима Академија располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, 

Академија ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену 

информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 

105/2021), осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности 

(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018) и Закону о тајности података („Службени гласник РС“, број: 

104/2009), стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног 

значаја.  

Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб презентацији 

Академије и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи 

или на интернету“.  

Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима 

текућих рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: „орган власти 

неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме 

повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена 

информација лично односи“.  

Академија ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења или 

давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед Академије.  

https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Pravilnik%20o%20kancelarijskom%20i%20arhivskom%20poslovanju.pdf
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Lista%20kategorija%20arhivske%20gradje%20dokumentarnog%20materijala.pdf
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/dokumenta/Lista%20kategorija%20arhivske%20gradje%20dokumentarnog%20materijala.pdf
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У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће образложени разлози 

за евентуално ускраћивање приступа информацијама.  

 

 

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

21.1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Академији, може да 

поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу 

информација од јавног значаја. 

Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева код пословног секретара 

Академије/Одсека. Академија је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог 

захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да 

је поднет писмено.  

Захтев мора да садржи: назив и адресу Академије, податке о тражиоцу информације (име, 

презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се 

тражи и начин достављања информације. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације.  

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице 

Академије дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да 

достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, 

односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не 

може поступити, Академија ће донети закључак о одбацивању захтева, као неуредног.  

 

 

21.2. ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 

 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

Академија је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца 

обавести:  

 о поседовању информације,  

 стави му на увид документ који садржи тражену информацију,  

 изда му или упути копију тог документа.  

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва 

и животне средине, Академија мора поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати од пријема 

захтева.  

Ако Академија није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема 

захтева поступи по истом, дужна је да о томе, у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести 

тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме 

ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информација од јавног значаја.  

Академијаће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, 

место и начин на који ће му информација бити стављена на увид и износ нужних трошкова израде 

копије документа.  

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама 

Академије.  

Ако Академија одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно 

упути копију тог документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року 15 дана од дана пријема 

захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу 

упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 
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Када Академија не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавестиће Повереника 

и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.  

Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности на одговор, решење о одбијању захтева или закључак 

Академије, као и у случају да Академија на захтев не одговори у прописаном року, односно уколико 

дође до „ћутања администрације“, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја.  

Накнада трошкова за увид у документ који садржи тражену информацију се не наплаћује, а у 

складу са чланом 17. Закона. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје се 

уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и 

трошкове упућивања.  

Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и 

упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу 

Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 8/2006). 

 

 

21.3. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Ул. Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

 На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), од АССЗС захтевам*:  

□ обавештење да ли поседује тражену информацију;  

□ увид у документ који садржи тражену информацију;  

□ копију документа који садржи тражену информацију;  

□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**  

o поштом  

o електронском поштом  

o факсом  

o на други начин:*** ______________________________________  

Овај захтев се односи на следеће информације:  

 

 

 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације)  

________________________________ 

Тражилац информације/ Име и презиме 

________________________________ 

адреса 

________________________________ 

други подаци за контакт 

________________________________ 

потпис 

 

У ________, дана________20__ године 
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* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.  

** У кућици означити начин достављања копије докумената.  

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.                                                                                                                                            

 


