


АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА САВЕТА ЗА КВАЛИТЕТ У 

2020/21. ГОДИНИ 

 

 

Савет за квалитет Академије струковних студија Западна Србија формиран је  

16.10.2020. године у саставу: 

 

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

2. мр Весна Марковић, професор струковних студија, помоћник председника 

Академије за наставну делатност 

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

председника Академије ненаставну делатност 

4. др Татјана Маринковић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

Медицинске науке 

5. др Слободан Илић, професор струковних студија, шеф Катедре за Економске 

науке 

6. др Милован Миливојевић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

Информационе технологије 

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

инжењерство и архитектуру 

8. др Ивана Бојовић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

Општеобразовне предмете 

9. др Снежана Ракић, професор струковних студија, шеф Катедре за Менаџменти 

бизнис 

10. др Снежана Аксентијевић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

Технолошко инжењерство 

11. Милкица Гачић, представник студената 

 

 

 

На састанку одржаном 05.11.2020. године, Савет за квалитет је за школску 2020/21. 

годину утврдио је план следећих активности на спровођењу Стратегије квалитета: 

 

1. Успостављање система квалитета Академије, израда и усвајање релевантних 

докумената  

2. Израда Извештаја о самовредновању у контексту акредитације Академије 

3. Контрола извођења и квалитета наставе у току целе школске године  

4. Анализа регуларности и начина извођења наставе  

5. Састанци са предметним наставницима и давање конкретних предлога за 

побољшање квалитета наставе  

6. Самовредновање кроз анкете о квалитету свих облика наставе и услова рада 

(мишљење студената, наставника и сарадника, као и мишљење послодаваца 

предузећа и установа из окружења у којима се реализује стручна пракса)  

7. Анкетирање послодаваца о квалитету свршених студената 

8. Обрада добијених резултата и доношење предлога корективних мера 

 

 

 



 

1. 

 

Успостављање система квалитета Академије, израда и усвајање релевантних 

докумената 

 

 

У циљу успостављања система квалитета Академије, Савет за квалитет формирао је 

радне групе за израду релевантних докумената, или пратио активности радних група 

формираних решењем председника Академије по табели датој у наставку.  

 

У табели је наведен и статус/датум усвајања документа. 

 

Из приложене табеле се види да је процес успостављања  система квалитета Академије 

завршен усвајањем свих докумената предвиђеним Законом о високом образовању, 

Стандардима за акредитацију и самовредновање високошколских институција и  Актима 

Академије.



 

 Документ Тело које 

усваја 

Радна група Рок за израду 

документа 

статус 

1 Мисија и визија  Савет 

Академије 

Љубица Диковић,Зорица Сагић, 

Млађен Вићентић, Татјана Маринковић 

30.10 Усвојен 

19.12.2020. 

2 Стратегија обезбеђења 

квалитета 

Савет 

Академије 

Љубица Диковић, Љиљана Трумбуловић, 

Весна Марковић, Предраг Поповић, Татјана 

Маринковић 

30.10. Усвојен 

19.12.2020. 

3 Мере и субјекти обезбеђења 

квалитета 

Савет 

Академије 

Ивана Бојовић, Снежана Ракић, Милкица Гачић 30.10 Усвојен 

19.12.2020. 

4 Акциони план за 

спровођење стратегије и 

одлуке о његовом усвајању 

и допунама 

Савет за 

квалитет/Савет 

Академије 

Татјана Маринковић, Снежана Ракић,Снежана 

Аксентијевић 

30.10 Усвојен 

19.12.2020. 

5 Јавно публикован документ 

– Политика обезбеђења 

квалитета 

Председник 

Академије 

Љубица Диковић,Зорица Сагић,Татјана 

Маринковић 

30.10. Усвојен 

10.12.2020. 

6 Стандарди и поступци за 

обезбеђење и унапређење  

квалитета високошколске 

установе 

Наставно-

стручно веће 

Академије 

Весна Марковић Ђорђе Ђуричић, Милован 

Миливојевић, Слободан Илић, Татјана 

Маринковић, Предраг Поповић 

03.11. Усвојен 

02.12.2020. 

7 Усвојени план рада и 

процедура за праћење и 

унапређење квалитета 

високошколске установе у 

оквиру стандарда квалитета 

Савет за 

квалитет 

 7 дана по 

усвајању 

Стратегије и 

Стандарда и 

поступака 

Усвојен 

05.11.2020. 

8 Усвојени годишњи 

извештаји о раду 

успостављеног тела 

(комисије, одбора, центара) 

за унутрашње осигурање 

Савет 

Академије 

Татјана Маринковић, Снежана Ракић 01.12.2020. Усвојен 

02.12.2020. 



квалитета високошколске 

установе 

9 Формално успостављено 

тело (комисија, одбор, 

центар) са конкретном 

одговорношћу за 

унутрашње осигурање 

квалитета у високошколској 

установи (извод из Статута) 

и опис рада (до 100 речи) 

Председник 

Академије 

  Формирано 

16.10.2020. 

10 Правилник о избору 

наставника и сарадника 

Наставно-

стручно веће 

Академије 

  23.10.2020. 

11 Правилник о процедури 

пријема студената 

Наставно-

стручно веће 

Академије 

  Правилник о 

упису студената 

04.06.2020. 

12 Правилник о оцењивању Наставно-

стручно веће 

Академије 

  Правилник о 

студијама 

25.06.2020. 

13 Општи акт о уџбеницима Наставно-

стручно веће 

Академије 

 01.11. Обавезан део 

материјала за 

Акредитацију, 

такође 

14 Извештај о самовредновању 

Академије струковних 

студија Западна Србија 

Савет 

Академије 

Татјана Маринковић,Слободан Илић, Милован 

Миливојевић, Ђорђе Ђуричић, Ивана Бојовић, 

Снежана Ракић, Снежана Аксентијевић, Предраг 

Поповић, Милица Гачић, Марина Вулевић, 

Светлана Крстић, Љиљана Трумбуловић,  

Млађен Вићентић, Весна Марковић 

01.12. 24.02.2021. 

 

 



 

2. 

Израда Извештаја о самовредновању у контексту акредитације Академије 

 

Процес акредитације, односно, спољашње провере квалитета високошколске установе, 

Академије струковних студија Западна Србија, захтева да високошколска установа има 

развијен систем унутрашње провере квалитета, односно, самовредновања. Стога, 

саставни део материјала за акредитацију представља Извештај о самовредновању 

установе са прилозима који потврђују да је систем контроле квалитета успостављен.  

 

Формирана је Радна група за израду Извештаја о самовредновању установе, у саставу: 

1. др Татјана Маринковић, професор струковних студија, шеф Катедре за Медицинске 

науке 

2. мр Весна Марковић, професор струковних студија, помоћник председника 

Академије за наставну делатност 

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

Академије ненаставну за делатност 

4. др Млађен Вићентић, професор струковних студија, руководилац Одсека Ваљево 

5. др Љиљана Трумбуловић, професор струковних студија, руководилац Одсека Ужице 

6. др Слободан Илић, професор струковних студија, шеф Катедре за Економске науке 

7. др Милован Миливојевић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

Информационе технологије 

8. др Ђорђе Ђуричић, професор струковних студија, шеф Катедре за Грађевинско 

инжењерство и архитектуру 

9. др Ивана Бојовић, професор струковних студија, шеф Катедре за Општеобразовне 

предмете 

10. др Снежана Ракић, професор струковних студија, шеф Катедре за Менаџменти 

бизнис 

11. др Снежана Аксентијевић, професор струковних студија, шеф Катедре за 

Технолошко инжењерство 

12. Милкица Гачић, представник студената 

13 Марина Вуловић 

14. Светлана Крстић 

 

Приликом израде Извештаја, процењена је испуњеност сваког од стандарда за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа који су дати у 

„Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа“, усвојеном од стране Националног савета за образовање 

Републике Србије, као и у „Упутству за припрему извештаја о самовредновању 

високошколске установе“ које је Комисија за акредитацију и проверу квалитета објавила 

на својој веб страници. 

 

Извештај о самовредновању Академије струковних студија Западна Србија усвојен је 

24.02.2021. године и предат Комисији за проверу квалитета у оквиру материјала за 

акредитацију Академије. 

 

 

 

 

 



 

3. 

Контрола извођења и квалитета наставе у току целе школске године 

Анализа регуларности и начина извођења наставе 

Састанци са предметним наставницима и давање конкретних предлога за 

побољшање квалитета наставе 

 

 

Настава у школској 2020/21. години реализована је у складу са препорукама 

Министарства просвете и Министарства здравља, услед пандемије коронавируса, 

односно по комбинованом моделу онлајн и контакт наставе. 

У складу са тим, успостављен је систем за мониторинг реализације наставе на основу 

кога наставници једном месечно достављају извештај о спроведеним активностима који 

достављају руководиоцу Одсека.  

 

Анализа извештаја о реализацији наставе, пролазности студената и раду ненаставне 

подршке, у складу са Правилником о о стандардима и процедурама за обезбеђење и 

стално унапређење  квалитета Академије струковних студија Западна Србија од 

02.12.2020. године и Акционим планом за спровођење Стратегије квалитета предвиђена 

је за октобар месец, по завршетку школске године. 

 

 

 

4. 

Самовредновање кроз анкете о квалитету свих облика наставе и услова рада 

(мишљење студената, наставника и сарадника, као и мишљење послодаваца 

предузећа и установа из окружења у којима се реализује стручна пракса) 

Обрада добијених резултата и доношење предлога корективних мера 

 

 

Правилником о о стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење  

квалитета Академије струковних студија Западна Србија од 02.12.2020. године 

дефинисане су области осигурања квалитета и стандарди и поступци за њихово 

обезбеђење. Између осталог, Правилник дефинише процес самовредновања кроз анкете 

о квалитету свих области осигурања квалитета.  

 

Радна група у саставу: 

- Др Татјана Маринковић, проф. – координатор Радног тима 

- Мр Весна Марковић, члан 

- Др Биљана Рабасовић, проф., члан 

- Др Слободанка Марковић, проф., члан 

 

израдила је образце анкетних листова и извештаја о спроведеним анкетама који 

обезбеђују имплементацију правилника о квалитету који су усвојени на састанку Савета 

за квалитет 14.05.2021. године. 

 

У складу са наведеним Правилником и усвојеним Акционим планом за спровођење 

стратегије квалитета, Савет за квалитет формирао је 25.05.2021. године Комисије за 

спровођење анкета за школску 2020/21. годину по Одсецима Академије, у следећем 

саставу: 



 

Одсек Ужице: 

1. Др Татјана Маринковић, професор струковних студија, председник 

2. Мр Слободан Петровић, предавач 

3. Мр Милорад Мурић, предавач 

4. Маријана Милутиновић, асистент 

5. Драгана Кнежевић, асистент 

6. Срђан Обрадовић, сарадник 

7. Предраг Поповић, ненастава 

8. Драгослав Арсовић, ненастава 

9. Милисав Шуљагић, ненастава 

10. Милкица Гачић,студент 

11. Јелена Папић, студент 

 

 

Одсек Ваљево: 

1. др Биљана Рабасовић, професор струковних студија, председник  

2. др Марина Јанковић Перић, професор струковних студија 

3. МА Иван Пантелић, асистент 

4. МА Ивана Марковић, асистент 

5. МА Дејан Бељић, асистент 

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

активности 

7. Маријана Милутиновић, студент 2. године СП Пословна информатика  

8. Данијела Марковић, студент 2. године СП Пословна економија 

 

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

анкетирању студената, наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних 

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

обезбеђење и стално унапређење  квалитета Академије струковних студија Западна 

Србија бр. 1435/7-1 од 02.12.2020. године, по образцима који су саставни део овог 

Правилника. 

 

Комисија за спровођење анкета ће доставити Извештаје о анкетирању студената, 

наставника и сарадника, ненаставног особља, дипломираних студената и послодаваца 

доставити Савету за квалитет на даљу процедуру у складу са Правилником о 

стандардима и процедурама за за обезбеђење и стално унапређење  квалитета Академије 

струковних студија Западна Србија бр. 1435/7-1 од 02.12.2020. године. 

 

 

Акционим планом предвиђено је да Извештаји о спроведеним анкетама буду 

достављени Савету за квалитет до 30.09.2021. године, на даљи поступак. 

 

5. 

Формирање Алумни организације 

 

Планом рада Савета за квалитет предвиђено је формирање Алумни организације 

Академије. Помоћник председника Академије за наставу у сарадњи са шефовима 

катедри започео је процес формирања организације и селекције кандидата. 

 



САСТАНЦИ САВЕТА ЗА КВАЛИТЕТ 

 

 

Савет за квалитет је у школској 2020/21. години одржао 9 састанака:  

 

1. Одржан 21.октобра 2020. године, са почетком у11,00 часова у Наставничкој 

канцеларији Академије, на адреси Трг Светог Саве 34, Ужице. 

 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

  

1. Верификација мандата члановаСавета за квалитет Академије струковних 

студија Западна Србија, Ужице. 

2. Доношење Пословника о раду Савета за квалитет 

3. Разматрање Предлога Плана рада/активности Савета за квалитет Академије. 

4. Разно. 

 

 

 

2. Одржан 05. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова електронски, 

путем ZOOM апликације. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање предлога Политике квалитета Академије струковних студија 

Западна Србија 

3. Усвајање предлога Мисије и визије Академије струковних студија Западна 

Србија 

4. Усвајање предлога Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних 

студија Западна Србија 

5. Усвајање предлога Субјеката и мера обезбеђења квалитета Академије 

струковних студија Западна Србија 

6. Усвајање Плана рада Савета за квалитет 

 

 

3. Одржан 17. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова електронски, 

путем ZOOM апликације. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање предлога Правилника о стандардима и процедурама за обезбеђење 

и стално унапређење квалитета Академије струковних студија Западна Србија  

3. Усвајање предлога Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења 

квалитета Академије струковних студија Западна Србија  

 



 

4. Одржан 02. децембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова у 

електронском облику. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање Извештаја о раду Савета за квалитет Академије струковних студија 

Западна Србија  

 

 

5. Одржан 14. децембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова у 

електронском облику. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање Извештаја о самовредновању и оцени квалитета Академије 

струковних студија Западна Србија  

 

 

6. Одржан 18. јануара 2021. године, са почетком у 12,00 часова у 

електронском облику. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање Извештаја о самовредновању и оцени квалитета студијског 

програма Пословна економија – студије на даљину Академије струковних 

студија Западна Србија – Одсек Ваљево 

 

 

 

7. Одржан 29. марта 2021. године, са почетком у 12,00 часова у 

електронском облику. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1.Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Разматрање предлога за формирање Радног тима за израду Упутстава и образаца који 

обезбеђују имплементацију правилника о квалитету (саставни део Правилника о 

стандардима и процедурама за обезбеђење и стално унапређење  квалитета Академије 

струковних студија Западна Србија) 

 

 

 

 



8. Одржан 14. маја 2021. године, са почетком у 12,00 часова у електронском 

облику. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање Oбразаца анкетних листова и извештаја о спроведеним анкетама 

који обезбеђују имплементацију правилника о квалитету по предлогу 

Радног тима основаног 29.03.2021. године 

9. Одржан 25. маја 2021. године, са почетком у 12,00 часова у електронском 

облику. 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Усвајање Одлуке о формирању Комисије за спровођење анкета за школску 

2020/21. годину по Одсецима Академије 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Упоређивањем усвојеног Плана рада Савета за квалитет и Акционог плана за 

спровођење стратегије за осигурање квалитета са спроведеним активностима, закључује 

се да су све кључне активности Савета за квалитет спроведене у складу са усвојеним 

планом. Успостављен је систем квалитета са пратећом документацијом, израђен 

Извештај о самовредновању установе и спроведен поступак анкетирања студената, 

наставника, запослених у ненаставној подршци и послодаваца. Започето је формирање 

Алумни организације. 

Свим састанцима Савета за квалитет присуствовао је представник Студентског 

парламента. Састанци са наставницима и контрола квалитета наставе обављени су у 

складу са могућностима рада у условима пандемије. 

 

 

 

16.09.2021. 

 

Др Татјана Маринковић, професор струковних студија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


