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У В О Д 

 

 

У овом извештају приказан је рад Академије струковних студија Шабац, за шк.2019/20. годину. 

Академија струковних студија Шабац (у даљем тексту: Академија) је основана Одлуком Владе 
Републике Србије 05 број 02-02-5149/2019-1 од 18.07.2019. године (ступила на снагу 27.7.2019. 
године) и то статусном променом спајања Високе медицинске и пословно-технолошке школе 
струковних студија у Шапцу, Високе пољопривредне школе струковних студија, Шабац и Високе 
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу. 

Академија је основана у циљу промовисања и подизања угледа струковног високог 
образовања.  

Академија је установа која обавља делатност високог образовања кроз остваривање основних, 
специјалистичких и мастер струковних студија, из више научних и стручних области у оквиру 
образовно-научних поља: техничко-технолошке науке, друштвено-хуманистичке науке и 
медицинске науке. 

Академија интегрише функције свих организационих јединица и стручних служби у свом 
саставу и има својство правног лица са свим правима и обавезама у правном промету и према 
трећим лицима. 

Принципи деловања Академије су: 

 академске слободе; 

 аутономија; 

 академски интегритет; 

 јединство наставе, научноистраживачке и иновативне делатности, као и стручног рада; 

 отвореност према јавности и грађанима; 

 уважавање хуманистичких и демократских вредности националне и европске традиције 
и вредности културног наслеђа; 

 поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова 
дискриминације; 

 усклађивање са европским системом високог образовања и унапређивање академске 
мобилности наставног и ненаставног особља и студената; 

 учешће студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која су од 
значаја за квалитет наставе; 

 равноправност високообразовних установа без обзира на облик својине, односно на то 
ко је оснивач; 

 афирмација конкуренције образовних и истраживачких услуга ради повећања 
квалитета и ефикасности високошколског система; 
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 обезбеђивање квалитета и ефикасности студирања; 

 повезаност са предуниверзитетским образовањем; 

 заштита интелектуалне својине у процесима трансфера знања. 

 

У овом извештају је, такође, представљен и рад високошколских јединица у оквиру установе: 
Одсека студија  за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, Одсека за пољопривредно-
пословне студије и туризам и Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије у школској 
2019/2020. години, са свим сегментима њиховог рада. 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

I.   АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

 

1. Профил Академије струковних студија Шабац 

Академија струковних студија Шабац је самостална високошколска установа која оставрује 
основне струковне, специјалистичке и мастер струковне студије у складу са дозволом за рад.  

 

Шифра делатности: 85.42 

Матични број: 

Регистарски број: 

17922734 

ФИ 79/2019 

ПИБ: 111788062 

Адреса: Добропољска 5   15000 Шабац 

Тел/факс: 015/342-171 и 342-172 

Интернет адреса www.akademijasabac.edu.rs 

 

Делатност Академије је утврђена Статутом Академије струковних студија Шабац. 

Основна делатност Академије је високо струковно образовање (85.42) које се реализује на два 
степена струковних студија: 

 Основним струковним студијама ОСС - реализује се 17  студијских програма 

 Мастер струковним студијама МСС - реализују се 2 студијска програма 

Делатност Академије се остварује у организационим јединицама које чине: 

 Одсеци 

 Високошколске јединице ван седишта Академије 

 Катедре 

 Центри 

 Секретаријат 

Одсек је наставна високошколска јединица Академије без својства правног лица, у којој се 
остварује образовна делатност Академије ради остваривања студијских програма који укључују 
теоријску и практичну наставу, стручну праксу и практични рад студената, студије по дуалном 
моделу, кратки програм студија, студије уз рад и студије на даљину). 

Академија у свом саставу има три одсека - високошколске јединице без својства правног лица и то:  

1) Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије са седиштем у Шапцу, ул. Хајдук 
Вељкова  10. 

2) Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам са седиштем у Шапцу  и 
Акредитована високошколска јединица ван седишта, без својства правног лица 
Смедеревска Паланка. 

3) Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, са седиштем у Шапцу, ул. 
Добропољска 5. 
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У оквиру одсека Академије организују се катедре као наставно-стручне организационе 
јединице које имају интегративну функцију у оквиру Академије. Ова функција се остварује кроз 
повезивање, заједнички рад и комуникацију наставника и сарадника са различитих одсека 
Академије у истој или сродним ужим научним, уметничким, односно стручним областима. 

Статутом Академије је утврђена организација девет катедри: 

1) Катедра за општеобразовне предмете, језик и књижевност 

2) Катедра за пословну економију; 

3) Катедра за информационе технологије; 

4) Катедра за биотехничке науке; 

5) Катедра за медицину, фармацију и ветерину; 

6) Катедра за психолошко-педагошке предмете и здравствено васпитање; 

7) Катедра за методике, вештине и праксу; 

8) Катедра за природно-математичке науке; 

9) Катедра за инжењерство и заштиту животне средине; 

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. Служба за финансијско-рачуноводствене послове је посебна служба 
Секретаријата у којој се обавља материјално-финансијско пословање и стручни послови везани 
за рад органа управљања, органа пословођења и стручних органа Академије. 

У Одсецима Академије се организују канцеларије стручних служби за обављање послова 
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 др. 

 

 

2. Студијски програми  

Академија је реализовала студијске програме на основу дозволе за рад коју је издало Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републикe Србије број 612-00-1565/209-06 од 1.10.2019. године. 

1) У Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије реализују се студијски 
програми основних струковних студија: 

 Информационе технологије - акредитовано за 88 студената, 

 Економија - акредитовано за 66 студената, 

 Заштита животне средине - акредитовано за 22 студената, 

 Инжењерски менаџмент - акредитовано за 22 студената, 

 Фармација - акредитовано за 22 студената, 

 Здравствена нега - -акредитовано за 66 студената, 

 Гастрономија - акредитовано за 33 студената, 

У шк.2019/2020. години на именованом Одсеку је акредитован и студијски програм  основних 
струковних студија Прехрамбена технологија – акредитовано за 22 студента. 
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2) У Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам реализују се студијски 
програми основних струковних студија: 

 Биотехнологија два модула: 1) Ратарство и повртарство и 2) Зоотехника 
акредитовано за 40 студената 

 Заштита биља - акредитовано за 40 студената, 

 Менаџмент, са три модула: 1) Агроменаџмент, 2) Предузетништво и                                   
3) Хотелијерство и ресторатерство - акредитовано за 50 студената, 

 Струковна ветерина - акредитовано за 20 студената, 

 Воћарство и виноградарство - акредитовано за 40 студената, 

 Заштита животне средине - акредитовано за 40 студената, 

 Туризам - акредитовано за 50 студената, 

 У шк.2019/2020. години на именованом Одсеку је акредитован и студијски 
програм  мастер струковних студија Менаџмент у агробизнису-акредитован за 
50 студената. 

У организационој јединици Смедервска Паланка акредитовани су следећи студијски програми: 

 Агроменаџмент - акредитовано за 30 студената, 

 Ратраство и повртарство - акредитовано за 30 студената, 

 Заштита животне средине - акредитовано за 15 студената. 

3) У Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче реализују се студијски 
програми основних струковних студија: 

 Струковни васпитач (са 2 модула: Струковни васпитач предшколске деце и 
Струковни васпитач деце раног узраста) - акредитовано за 150 студената,  

 Струковна медицинска сестра васпитач - акредитовано за 30 студената,  

 Струковни мастер васпитач - акредитовано за 110 студената.  

 

 

3. Органи Академије 

3.1. Орган управљања 

Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-02-5149/2019-1 од 18.07.2019. године о оснивању 
Академије струковних студија Шабац дефинисано је да је орган управљања Савет.  

Функцију Органа управљања у периоду од оснивања Академије струковних студија Шабац 
18.07.2019- године до конституисања Новоизабраног Савета Академије вршио је привремени 
Савет Академије именован Одлуком Владе Републике Србије о оснивању Академије 
струковних студија Шабац: 

1. Др Зоран Поповић, председник;  

2. Блажа Кнежевић, члан;  

3. Биљана Ђукнић, члан;  

4. Др Бранко Вујковић, члан;  

5. Верољуб Матић, члан.  
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На конститутивној седници Савета Академије на дан 31.08.2020. године верификовани су 
мандати чланова новоизабраног Савета кога чине представници одсека по принципу 
равномерне заступљености, представници студената и представници оснивача. Укупан број 
чланова Савета је 19, и то: 10 представника Академије - Одсека, 3 представника студената и 6 
представника оснивача. Актуелни састав Савета је следећи: 

Чланови Новоизабраног Савета из редова наставника и сарадника Академије- Одсека: 

I ) Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче: 

1. Јовановић др Ружица, професор струковних студија 

2. Симић др Душко, професор струковних студија 

3. Будимировић Небојша, асистент 

II) Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије: 

1. Јокић др Зоран, професор струковних студија 

2. Дамњановић др Бојан, виши предавач и 

3. Јевтић др Јелена, виши предавач 

III) Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам: 

1. Спасојевић др Саша, професор струковних студија 

2. Глишић спец. Милан, асистент и 

3. Петковић Тамара, асистент. 

IV) Из реда запослених у ненастави: 

1. Драгица Игњевски, самостални стручно-технички сарадник за 

студије и студентска питања. 

Изабрани чланови Савета из реда студената Академије: 

1. Марија Спасојевић, представник студентског парламента са 

Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, 

2. Филип Гвозденић, представник студентског парламента са Одсека 

за медицинске и пословно-технолошке студије 

3. Ивана Андрић, представник студентског парламента са Одсека за 

пољопривредно-пословне студије и туризам. 

Чланови Савета представници оснивача: 

1. проф.др Зоран Поповић, 

2. проф.др Стојан Маркоски, 

3. др Слободан Поповић, 

4. Биљана Ђукнић, дипл. економиста 

5. Соња Мијатовић Јокић, дипл.економиста и 

6. Бранка Милићевић, дипл.инжењер технологије. 

Председник Савета Академије- др Јелена Јевтић 

Заменик Председника Савета- спец. Милан Глишић 
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Надлежности Савета одређене су у члану 76 Статута Академије струковних студија Шабац, 
којим је утврђено да Савет Академије: 

1) доноси Статут Академије на предлог Наставно-стручног 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) доноси годишњи програм рада, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун 

Академије на предлог Наставно-стручног 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 општи акт о школарини; 

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

Наставно-стручног већа Академије; 

11) подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње; 

12) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Академије; 

13) доноси план јавних набавки Академије; 

14) одлучује по жалби против првостепених одлука председника Академије; 

15) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената; 

16) доноси Пословник о раду Савета; 

17) надзире поступање органа пословођења ради извршења аката просветног инспектора из 

члана 135. става 3. тачке 5. и 6. Закона о високом образовању; 

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

У извештајном периоду Привремени Савет Академије одржао је укупно 13 седница: У овом 
периоду спроведена је анализа пословања високошколских установа и донета су акта 
неопходна за обављање делатности и функционисање Академије, спроведен  је поступак 
избора чланова Савета Академије, привремени Савет је донео Одлуку о разрешењу вд 
председника Академије Маријане Исаковић и потврдио одлуку о Владе Републике србије о 
именовању др Светлане Карић, за новог вд председника Академије. 

У извештајном периоду Савет Академије одржао је укупно 2 седнице:Верификовани су 
мандати чланова Новоизабраног Савета односно Конституисан је Новоизаврани савет 
Академије  и донета је Одлука о покретању поступка за избор председника Академије. 

Најважније одлуке Привременог Савета  приказане су у табели: 

 

Ред.бр. Седнице 
Привременог Савета  

Назив одлуке/активности 

1 7. октобар 2019.  

  Донета одлука о изменама и допунама Статута Академије 
струковних студија Шабац 
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2 25. октобар 2019.  

  Усвојен извештај о попису укупне материјалне и 
нематеријалне имовине све три школе 

  Донета одлука о финансирању трошкова организације 
Академије струковних студија Шабац 

  Донета одлука о финансирању трошкова службеног 
путовања председника и чланова Привременог савета и  
Академије  

  Донета одлуке о трошковима превоза у јавном саобраћају и 
трошковима службеног путовања в.д. председника 
Акедемије 

  Донета одлука о висини функционалног додатка за 
руководиоце одсека 

  Донета одлука о висини додатка на плату за секретара 
Академије и руководиоца службе за финансијско-
рачуноводствене послове Академије 

  Донета одлука о исплати једнократне накнаде секретарима 
и шефовима рачуноводства све три школе (одсека); 

  Донета одлука о подели издања наставних публикација 
Високе школе струковних студија за васпитаче студентима у 
школској 2019/20 години на терет сопствених прихода - 
дела прихода од  уписнине 

3 30. октобар  2019.  

  Донета одлука о изменама и допунама Статута Академије 
струковних студија Шабац 

4 5.новембар 2019.  

  Донета одлука о измена и допунама Статута Академије 

5 29.новембар 2019.  

  Усвојен Правилник о интерном финансијском управљању и 
контроли Академије 

  Усвојен Правилник о поступку израде финансијског плана 
Академије 

  Усвајен Правилник о организацији буџетског рачуноводства 
Академије 

  Усвојен Правилник о организацији и поступку пописа 
имовине и обавеза Академије 

  Усвојен извештај о процени вредности вишка опреме у 
Високој медицинској и пословно-технолошкој школи 
струковних студиј; 

  Усвојено образложења о финансирању функционалног 
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додатака руководилаца одсека; 

  Усвојено образложења о финансирању додатка на плату 
секретара академије и руководиоца служб еза финансијско-
рачуноводствене послове 

  Усвојено образложење о исплати једнократне накнаде 
секретарима и шефовима  рачуноводства 

6 26. децембар 2019.  

  Усвојен Годишњи програм рада Академије струковних 
студија Шабац; 

  Усвојене измене и допуне финансијског плана за 2019. 
године све три школе 

  Усвојен Финансијски план Академије струковних студија 
Шабац за 2020. годину 

  Усвојен Правилник о мерилима за утврђивање висине 
школарине 

  Усвојен Правилник о службеним путовањима запослених у 
Академији струковних студија Шабац 

  Усвојен Правилник о условима остваривања права на 
накнаду трошкoва превоза за долазак на рад и одлазак са 
рада; 

  Усвојен Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања;  

  Усвојен Правилник о накнади за рад запослених ван 
седишта Академије и одсека 

7 04.фебруар 2020.  

  Одлука о изменама и допунама Статута Академије  

  Одлука о давању сагласности на Правилник о 
систематизацији 

  Одлука о усвајању годишњег извештаја о раду Академије 

  Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке 

  Одлука о усвајању годишњег извештаја о раду Академије 

  План јавних набавки за 2020. годину и план јавних набавки 
на које се закон не примењује 

  Правилник о канцеларијском пословању 

  Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију   

  Правилника о коришћењу мобил. телефона 

  Одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза у 
2019. години   

8 27. фебруар 2020  
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  Одлука о усвајању годишњег извештаја о раду Академије 

  Одлука о усвајању амортизације 

  Годишњи финансијски извештај за 2019. годину    

  Одлука о давању сагласности на Листу категорија 
регистратурског материјала и давање сагласности на исту 

  Одлука о усвајању извештаја о ревизији библиотечке грађе 
у Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 

9 4. јун 2020  

  
Одлука о висини школарине по студијским програмима у 
школској 2020/2021. години на: 
- Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче 
-Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 

-Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам 

  
Одлука о ценовнику услуга Одсека Академије струковних 
студија Шабац за шк.2020/2021. годину на: 
- Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче 
-Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 

-Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам 

  
Одлука о усвајању Финансијске анализе дефицита са 
узроцима настанка и предлогом мера за                                              
превазилажење истог  по финансијском извештају за 2019. 
годину 
- Високе медицинске и пословно-технолошке школе 
струковних студија у Шапцу  у пословној 2019. години 

- Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац,  
у пословној 2019. години 

  
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета у периоду 
од 01.01.2020 до 31.03.2020. године  са јединственом 
табелом извештаја Академије у поменутом извештајном 
периоду на: 
- Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче 
-Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 
-Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам 

10 13.јул 2020 
 

  
Одлука о расписивању избора за чланове Савета Академије 

11 23.јул. 2020  
 

  
Одлука о висини ауторског хонорара за израду  решења 
знака Аккадемије 

  
Одлука о висини накнаде за рад промотивног тима 
Академије 

  
Одлука о усвајању I (прве) измене и допуне финансијског 
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плана Академије струковних студија Шабац за 2020. годину.  
- Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче 
-Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам 

12 30.јул 2020. 
 

  
Одлука о изменама и допунама Статута Академије 

13 19.август 2020. 
 

  
Одлука о престанку дужности вд председника Маријане 
Исаковић 

  
Одлука о именовању вд председника Академије др 
Светлане Карић 

 

 
 

Најважније одлуке Новоизабраног Савета Академије  приказане су у табели: 

 
 

Ред.бр. Седнице 
Новоизабраног 
Савета  

Назив одлуке/активности 

1 31. августа 2020. 

Конститутивна 
седница 

 

  Одлука o верификацији мандата чланова Новоизабраног  
Савета  Академије 

 08.септембар 2020  

Наставак 
конститутивне 
седнице 

Одлука избору председника Савета  Академије заменика 
председника Савета Академије 

  Одлука о избору лица које ће водити записнике Савета 
Академије 

  Пословник  o раду Савета Академије 

2 08. септембар 2020  

  Одлука о покретању поступка за избор председника 
Академије струковних студија Шабац 

  Одлука о висини накнаде за рад председника Академије и 
чланова Савета из реда оснивача 
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3.2. Председник Академије 

До уписа Академије у судски регистар (25.10.2019.) Маријана Исаковић, именована за вршиоца 
дужности председника Академије одлуком Владе Републике Србије о оснивању Академије,  
обављала је послове органа пословођења (директор школе) Високе медицинске и пословно-
технолошке школе струковних студија, Високе пољопривредне школе струковних студија и 
Високе школе струковних студија за васпитаче. Од дана уписа Академије у судски регистар 
Маријана Исаковић је обављала функцију в.д. председнице Академије, све до 31.јула 2020. 

године  када је Одлуком о  измени Одлуке о оснивању Академије струковних студија 
Шабац од стране Владе Републике Србије за в.д. председницу Академије изабрана 
Светлана Карић. 

Савет Академије струковних студија Шабац на седници одржаној 16.10.2020. донео је одлуку о 
избору председника Академије: за председника Академије изабрана је др Светлана Карић, 
доктор медицинских наука, дотадашњи вршилац дужности председника Академије, на 
мандатни период од 3 године. Именованој је 18.10.2020. престала функција в.д. председника 
Академије, а 19.10.2020. је ступила на функцију председника Академије. 

Овлашћења председника Академије утврђена су Законом о високом образовању, другим  
прописима, чланом  89 Статута и другим општим актима Академије. 

У извештајном периоду орган пословођења Академије - в.д. председника, а потом председник 
Академије, обављале су следеће послове: 

1) представљала и заступала Академију; 
2) била одговорна за законитост рада Академије; 
3) организовала и руководила процесом рада Академије; 
4) координирала послове на изради предлога Статута Академије и других општих аката; 
5) координирала активности запослених на изради годишњег програма рада Академије и 

извештаја о раду Академије; 
6) била наредбодавац за извршење финансијског плана Академије; 
7) закључивала уговоре у име Академије; 
8) потписивала јавне исправе; 
9) руководила седницама Наставно-стручног већа сва три одсека; 
10) донела Правилник о организацији и систематизацији послова у Академији 
11) донела Правилник о употреби печата и штамбиља Академије; 
12) доносила одлуке о заснивању и престанку радног односа;  
13) одлучивала о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених; 
14) именовала руководиоце сва три одсека Академије и редовно одржавала састанке са 

њима; 
15) именовала секретара Академије и руководиоца службе финансијско-рачуноводствених 

послова; 
16) именовала маркетинг тим за промоцију уписа студената у школској 2020/2021. години; 
17) доносила одлуке о објављивању конкурса за избор наставника и сарадника; 
18) расписивала конкурс за упис студената; 
19) закључивала уговоре о раду; 
20) учествовала у све три школе на свечаном пријему генерације студената 2019/2020; 
21) учествовала у раду седница Привременог савета Академије и редовно информисала о  

корацима и предузетим активностима у циљу испуњења задатака постављених на 
седницама; 

22) била активно ангажована на избору логотипа Академије и Дана Академије; 
23) представља Академију у Конференцији академија и високих школа и учествовала у раду 

њених органа;  
24) учествовала на радним састанцима у Министраству просвете науке и техниолошког 

развоја; 
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25) обављала и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима 
Академије. 

 
 
 

3.3 Наставно-стручно веће Академије (Веће Академије) 

Састав Наставно-стручног већа Академије: 

Наставно-стручно веће је највиши стручни орган Академије (у даљем тексту: Веће Академије) 
Наставно- стручно веће Академије струковних студија Шабац  конститисано је 29.09.2020. 
године., у следећем саставу: 
Према  Статуту Академије струковних студија Шабац , Наставно-стручно веће Академије броји 9 
чланова кога чине: 6 представника одсека (3 руководиоца одсека, 3 наставника - по 1 са сваког 
одсека, председник Академије и 2 помоћника председника Академије). 
Чланове Већа Академије, представнике одсека, бирају Већа одсека тајним гласањем из редан 
наставника. 
 
I ) Наставно –стручна већа сва три Одсека законито су спровела  процедуру и изабрала  
представнике  Одсека за чланове Наставно-стручног већа  Академије,  из реда наставника  са 
сваког Одсека у саставу Академије и то: 

 др Милену Ђурковић Пантелић, проф. - представник Одсека студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче, 

 др Снежану Тошковић, проф. - представник Одсека за пољопривредно -пословне 
студије и туризам и  

 Мирјану Антонијевић Николић- представник Одсека за медицинске и пословно-
технолошке студије. 

 
II) Руководици одсека -  по функцији, чланови Већа Академије: 
 
1.  Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче: 

др Сања Вулетић, професор струковних студија 
 

2.  Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије: 
           др Лука Ненадовић, професор струковних студија 
 
3. Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам: 
           др Дејан ГрујиЋ, професор струковних студија. 
 
III) Помоћници председника Академије-  по функцији, чланови Већа Академије: 
1.   др Нада Бузаџић Николајевић, професор струковних студија на Одсеку за пољопривредно-
пословне студије и туризам- Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију и 
 
2.  Ђорђе Алавук, наставник вештина на Одсеку за медицинске и пословно- технолошке 
студије- Помоћник председника Академије за развој и  сарадњу са приврдом. 
 
 
Веће Академије чине представници одсека по принципу равномерне заступљености, 
представници органа пословођења и представници  студената, по позиву. 
Укупан број чланова Веће Академије је 9 и то:  

 6 представника одсека, 

 3 представника органа пословођења и  



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

Представнике одсека у Већу Академије чине руководици одсека и још по један представник 
одсека из реда наставника са сваког одсека у саставу Академије. 

Руководици одсека су, по функцији, чланови Већа Академије. 

Председник и помоћници председника су, по функцији, чланови Већа Академије. 

Председник Академије је, по функцији, председник Већа Академије. 

Председник Студентског парламента је, по функцији, члан Већа Академије.  

При расправљању или одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, 
реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у 
раду Наставно-стручног већа Академије, по позиву, учествују додатни представници студената 
и тада они улазе у састав укупног броја чланова стручног органа и то тако да њихов број 
представља 20% од укупног броја чланова Наставно-стручног већа Академије. 

Мандат чланова Већа Академије је 3 године, осим представнику студената чији је мандат 
ограничен дужином трајања функције на коју је биран. 

Чланове Већа Академије, представнике одсека, бирају Већа одсека тајним гласањем из реда 
наставника. 

Председник Академије је председник Наставно-стручног већа Академије по функцији који 
сазива седнице и руководи радом Наставно-стручног већа Академије. 

Наставно-стручно веће Академије може пуноважно да заседа и одлучује ако седници 
присуствује више од половине чланова. 

Седнице Наставно-стручног већа Академије могу бити редовне и електронске. 

Наставно-стручно веће Академије доноси одлуке из своје надлежности већином гласова 
укупног броја чланова Већа Академије, јавним гласањем ако овим стутом није друкчије 
утврђено. 

Начин рада Наставно-стручног већа Академије уређује се Пословником о раду. 

 

Надлежности Већа Академије: 

1) утврђује предлог Статута и предлог измена и допуна Статута Академије  

2) утврђује предлог кандидата за избор председника Акдемије, 

3) утврђује предлог Финансијског плана и предлог измена и допуна Финансијског плана, 

4) утврђује предлог Плана јавних набавки и предлог измена и допуна Плана јавних 
набавки, 

5) утврђује предлог Годишњег програма рада Академије; 

6) утврђује предлог Извештаја о пословању и предлог Годишњег обрачуна, 

7) утврђује предлог Плана инвестиција, 

8) утврђује предлог одлуке о висини школарине и предлог мерила за утврђивање висине 
школарине, као и износе других накнада за услуге из образовне и профитне делатности 
Академије; 

9) утврђује јединствене стандарде рада служби одсека и јединствене стандарде за 
формирање базе података свих одсека, 

10) доноси Кодекс професионалне етике; 

11) утврђује политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника, 

12) утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, развој и контролу 
квалитета студијских програма, наставе и услова рада, 

13) утврђује уписну политику Академије, 

14) доноси одлуку о предлогу броја студената за упис и одлуку о расписивању конкурса за 
упис студената, 
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15) доноси одлуку о оснивању и гашењу студијских програма свих нивоа студија (основне, 
струковне и мастер),  

16) усваја измене и допуне студијских програма, на предлог већа одсека, 

17) утврђује предлог одлуке о оснивању нових и гашењу постојећих катедри, 

18) даје сагласност и предлаже Савету оснивању нових и укидање постојећих 
високошколских јединица ван седишта одсека, 

19) даје сагласност и предлаже Савету оснивању нових и укидање постојећих профитних 
центара, 

20) утврђује, на предлог председника Академије, јединствену политику квалитета чији је 
циљ стално унапређење квалитета наставе, 

21) даје сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор наставника и сарадника, на 
усаглашени предлог већа одсека и већа катедри, 

22) доноси одлуку о избору у звања наставника и сарадника у складу са статутом и општим 
актом; 

23) одлучује по приговорима кандидата на одлуке о избору у звање наставника и 
сарадника; 

24) даје сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника са других високошколских 
установа, на студијским програмима који се реализују на Академији, на основу 
усаглашеног предлога одсека и катедри, 

25) даје сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој 
високошколској установи, на основу усаглашеног предлога одсека и катедри, 

26) доноси одлуку о плаћеном одсуству наставника ради стручног и научног усавршавања; 

27) подноси захтеве за издавање дозвола за рад, акредитацију установе и акредитације 
студијских програма, 

28) утврђује предлог норматива и стандарда услова рада установе, као и материјална 
средства за њихово остваривање, 

29) утврђује стандарде и поступке за самовредновање и оцењивање квалитета, као и за 
спољашњу проверу квалитета установе,  

30) доноси одлуку о давању сагласности за издавање књига, монографија, приручника, 
практикума, зборника, билтена, итд; 

31) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

Веће Академије доноси општа акта из своје надлежности у складу са Законом и то: 

 Правилник о избору наставника и сарадника;  

 Правилник о упису студената; 

 Правилник о правилима студија; 

 Правилник о стандардима и обезбеђењу квалитета; 

 Правилник о самовредновању; 

 Правилник о доношењу студијских програма; 

 Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника; 

 Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту; 

 Правилник о завршном раду на основним, специјалистичким и мастер струковним 
студијама;  

 Правилник о уџбениима; 

 Правилник о признавању страних високошколских исправа и вредновању старних 
студијских прогарма; 
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 Правилник о раду центара; 

 Пословник о свом раду; 

 Пословник о раду Већа одсека (заједнички за све одсеке) 

 Пословник о раду Већа катедри (заједнички за све катедре)  

као и друга општа акта у складу са законом и овим статутом. 

 

Најважније одлуке Новоизабраног Савета Академије  приказане су у табели: 

 
 

Ред.бр. Седнице Наставно-
стручног- већа 
Академије 

Назив одлуке/активности 

1 29. 09. 2020.године 

Конститутивна 
седница 

 

  Одлука o верификацији мандата изабраних  чланова 
Наставно-стручног већа Академије 

  
Доношење Пословника о раду Наставно-стручног већа 

Академије струковних студија Шабац 

  Одлука о избору лица које ће водити записнике Наставно-
стручног већа Академије 

   

2. 29.09.2020. године 

Прва седница  

 

  
Спровођење поступка за Утврђивање кандидата за 

председника Академије струковних студија Шабац: 

      1) Евидентирање кандидата и утврђивање коначне листе 

кандидата који испуњавају услов за                                                                                                                                                          

           председника Академине струковних студија Шабац; 

      2)  Потписивање изјаве кандидата  о прихватању 

кандидатуре за председника Академије; 

      3)  Јавно излагање програма рада кандидата за 

председника Академије; 

      4) Именовање трочлане комисије за организовање и 

спровођење процедуре тајног гласања                                             

3. 29.09.2020. године 

Друга  седница 
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  Спроведена процедура гласања чланова Већа Академије, за 
утврђивање предлога кандидата за избор председника 
Академије 

  Донета  Одлука – Препорука  Савету Академије о утврђеном 
предлогу кандидата за избор председника Академије 
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3.4. Студентски парламент Академије 

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите 
своје интересе у Академији, у складу са Законом.  

Избори за председника Студентског парламента и чланове Студентског парламента спроводе 
се у априлу, једном у две године непосредним и тајним изборима, поштујући равномерну 
заступљеност по одсецима Академије, студијским програмима и годинама студија. 

Студентски парламент има 21 члана, по седам чланова са сваког одсека.  

Члановима Студентског парламента мандат траје две године. 

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се прве недеље октобра. 

 

3. 5. Правне активности 

У извештајном периоду, у Академији су се одвијале правне активности  
Носилац правних послова био је секретар Академије, уз активно учешће председника 
Академије, председника Привременог савета Академије и секретара одсека. 
У извештајном периоду спроведене су следеће активности:  
 

- руководио радом Секретаријата Академије и координира рад организационих делова у 
оквиру Секретаријата Академије; 

- организовао извршавање послова из делокруга рада Секретаријата Академије; 

- пратио и проучавао законе, прописе и стручну литературу која се односи на делатност и 
пословање Академије; 

- старао се о примени закона, прати измене законских прописа и непосредно их 
примењује у сарадњи са надлежном службом Академије; 

- старао се о доследној примени прописа о јавним исправама које издаје Академије;  

- старао се о извршењу одлука органа Академије;  

- упозоравао председника Академије не незаконите одлуке надлежних органа 
Академије;  

- израђивао нацрте општих и појединачних аката самостално или у сарадњи са 
одговарајућим комисијама; 

- припремао предлоге правилника, одлука, извештаја, захтева према државним и другим 
органима, и других аката из делатности Академије;  

- састављао, односно давао сагласност на законитост форме свих врста уговора и 
споразума са трећим лицима на основу добијених елемената; 

- старао се о унапређењу и ефикасности рада свих служби Академије; 

- старао се о припреми и одржавању седница органа управљања, стручних органа и 
других тела Академије;  

- присуствао седницама Савета, Наставно-научног већа и колегијума Академије; 

- у поступку руковођења и организације послова које обављају запослени у стручним 
службама  издавао налоге за извршење одређених послова; 

- потписивао уверења, потврде и друга акта везана за радне односе запослених, пријаве 
фондовима, заводима, статистичке податке, као и акта студентске службе која се 
достављају ван Академије, по овлашћењу председника Академије;  

- сагледавао проблеме појединих запослених у вези са радом, правима и обавезама које 
проистичу из рада и у вези са тим подноси одговарајуће предлоге; 

- пратио законску регулативу противпожарне заштите и заштите на раду; 
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- давао упутства и одређивсо приоритет и начин рада у извршењу појединих послова 
Секретаријата; 

обављао и друге одговарајуће послове из делокруга рада Секретаријата који су одређени 
законом и општим актима Академије, по налогу председника Академије.Поред наведених 
активности обаљао  је и друге  правне, опште и административне послови на одсеку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

 
 

Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче 

 

1. Увод 

Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче је високошколска наставна јединица 
у саставу Академије струковних студија Шабац.  

У школској 2019/2020. години Одсек је реализовао студијске програме основних и мастер 
струковних студија у складу са Годишњим програмом рада и епидемилошком ситуацијом у 
Републици Србији која је настала увођењем ванредног стања од 15. марта до 6. маја 2020. 
године због ширења заразне болести Covid – 19.  

Рад Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче (у даљем тексту: Одсек) 
одвијао се према утврђеном календару рада увојеном на седници Наставно-стручног већа 
одсека од 24. септембра 2019. године. Редовно одржавање наставе у пролећном семестру 
прекинуто је увођењем ванредног стања у Републици Србији али се настава организовала на 
даљину. 

Током 2019/2020. године, на Одсеку је одржана настава за 513 студента на основним и мастер 
струковним студијама.  

У току 2019/20. године укупно је одбрањено 164 завршна рада: 105 на основним, 15 на 
специјалистичким и 44 на мастер струковним студијама. 

У реализацији наставе на Одсеку су у току 2019/2020. године поред запослених наставника и 
сарадника учествовали и наставници других високошколских установа, један гостујући 
професор као и наставници и сарадници који су уговорно ангажовани у складу са потребама 
наставе.  

Стручни и научни рад наставника и сарадника одвијао се на уобичајени начин.  

У септембру 2020. одштамапано је осам уџбеника и приручника чији су аутори наставници 
Одсека – једно ново и седам поновљених издања.   

Председница Комисије за квалитет припремила је Финални извештај о самовредновању 
квалитета у периоду од почетка школске 2015/2016. до краја школске 2018/2019. године 

 

2. Акредитација 

 

У школској 2019/2020. години у Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче 
(даље: Одсек) реализовала су се три студијска програма на два нивоа високог струковног 
образовања.  

На основним струковним студијама реализовала су се два студијска програма: 

 СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (са два модула: модул 1 Струковни васпитач 
предшколске деце и модул 2 Струковни васпитач деце раног узраста) 
акредитован за упис 150 студената (150х3); 

 СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ, акредитован за упис 30 
студената (30х3). 
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На мастер струковним студијама реализовао се један студијски програм који представља 
заокружен систем образовања струковних васпитача:  

 СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ, акредитован за упис 110 студената (110х2).  

Верификација студијских програма приказана је у табели. 

 

Р. број 

 

 

Назив студијског програма 

 

Одлука и Уверење Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије о акредитацији 
установе и студијских прогарма 

   

1 Студије првог степена  

 1. Основне струковне студије  

 

1.1.Студијски програм 

Струковна медицинска сестра-
васпитач 

Број 612-00-00674/2016-06 од 14.10.2016. 

 

 

1.2. Студијски програм 

Струковни васпитач (са два модула: 
Модул 1 Струковни васпитач 
предшколске деце и Модул 2 
Струковни васпитач деце раног узраста 

Број 612-00-03442/2016-06 од 17.03.2017. 

 

 

2 Студије другог степена  

 2.1.Мастер струковне студије  

 Струковни мастер васпитач Број 612-00-00858/2017-06 од 8.12.2017. 

 

Сви студијски програми који су реализовани и за које је Висока школа струковних студија за 
васпитаче у Шапцу добила дозволу за рад верификовани су и дозволом за рад Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја од 1. октобра 2019. која је издата Академији струковних 
студија Шабац. 

 

3. Организациона структура Одсека  

3.1. Надлежности Одсека 

Статутом Академије Шабац уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење 
Академијиом, као и органи Академије. 

Одсек је наставна високошколска јединица Академије без својства правног лица, у којој се 
остварује образовна делатност Академије ради остваривања студијских програма (теоријска и 
практична настава, стручна пракса и практични рад студената, студије по дуалном моделу, 
кратки програм студија, студије уз рад и студије на даљину). 

Радом Одсека руководи руководилац Одсека. Послове руководиоца Одсека у школској 
2019/2020. години обављала је др Светлана Карић. Од 1. августа 2020. године др Светлана 
Карић је вршилац  дужности председника Академије Шабац. На ову функцију је именовала 
Влада Републике Србије. 
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Одсек је припремао предлоге из области студијских програма за васпитаче и медицинске 
сестре васпитаче за коју је организован, у вези са питањима о којима одлучује Веће Академије. 
На Одсеку су се обављали послови везани за организацију и извођење наставе, а нарочито: 

 Праћење студијских програма који се изводе на одсеку, 

 Праћење покривености предмета студијских програма наставницима и 
сарадницима одсека и дефинисање планова развоја кадровских рерсурса; 

 Разматрање пореба које дефинишу катедре и давање сагласности за иницијативе за 
избор наставника и сарадника које дефинишу катедре; 

 Предлагање броја студената за упис на студијске програме; 

 Предлагање и активно учешће у свим питањима која се односе на обезбеђење и 
контролу квалитета студијских програма, наставе и услова рада; 

 Праћење резултата финансијског пословања одсека, предлагање мера за његово 
унапређење и доношење одлуке о начину расподеле средстава из сопствених 
прихода одсека; 

 Предлагање и спровођење мера за унапређење положаја, угледа и значаја одсека и 
остваривање боље сарадње са привредом и друштвеном заједницом; 

 Одлучивање о питањима која су му стављена у надлежност Статутом Академије; 

 Давање иницијатива и предлога и о другим питањима од значаја за рад одсека и 
Академије. 

Стручни орган Одсека је Наставно-стручно веће Одсека. Чланови Већа Одсека су наставници и 
сарадници Академије у радном односу који изводе наставу на студијским програмима Одсека. 

Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу је у школској 
2019/2020. години имало све ингеренције стручног органа самосталне високошколске установе 
а  према тачки 11 став 2 Одлуке о оснивању Академије струковних студија Шабац. 

 

 

3.2. Представници Одсека у телима Академије Шабац 

На седници Наставно-стручног већа Одсека 16. јула 2020. године за члана Наставно-стручног 
већа Академије струковних студија Шабац, представник одсека из реда наставника изабрана је 
др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија.  

На истој седници, за чланове Савета Академије струковних студија Шабац, представнике 
Академије из реда наставног особља Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче изабрани су: Јовановић др Ружица, професор струковних студија, Симић др Душко, 
професор струковних студија и Будимировић Небојша, асистент. 

Канцеларија стручних служби у Одсеку је на састанку одржаном 16. јула 2020. године за члана 
Савета Академије - представник Академије из реда запослених у ненастави у Канцеларији 
стручних служби Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, изабрала 
Драгицу Игњевски, самосталног стручно-техничког сарадника за студије и студентска питања.   

Наставно-стручно веће Одсека, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, у процедури 
спровођења избора за председника Академије Шабац, једногласно је донело одлуку којом је 
утврђено да је др сци. мед. Светлана Карић, професор струковних студија, кандидат Одсека за 
председника Академије.   

Др Сања Вулетић, професор струковних студија и руководилац одсека је, по функцији, члан 
Наставно-стручног већа Академије Шабац.  
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3.2.Катедрe  

Према Статуту Академије Шабац катедра је наставно-стручна организациона јединица коју 
чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних, уметничких, 
односно стручних области. 

Катедра координира реализацијом студијских програма који су јој делегирани. Катедра 
организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са 
студентима и предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење предавања и вежби 
за наставне предмете у оквиру ужих научних, уметничких и стручних области катедре на 
студијским програмима за које им је делегирана надлежности. 

Према Статуту Академије Шабац у Академији се организује девет катедри, по три на сваком 
одсеку. 

Организација и рад катедри у 2019/2020. години није заживела. 

На Одсеку се задражо принип организације наставе по студијским програмима. 

Др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија била је руководилац Одсека за 
основне струковне студије. 

Др Сања Вулетић, професор струковних студија била је руководилац Одсека за мастер 
струковне студије. 

Др Ружица Јовановић, професор струковних студија била је шеф студијског програма 
Струковна медицинска сестра-васпитач. 

 

 

 

4. Услови у којима је Одсек радио  

4.1 Школски простор 

Делатност високошколског образовања обављала се, као и свих претходних година, у школској 
згради која је изграђена 1967. године и у добром је стању. Од 2011. године непрекидно су улагана 
средства у грађевински објекат. 

Одсек поседује инфраструктуру потребну за наставни рад. Величина, доступност и квалитет 
простора и опреме одговарају стандардима који важе за високошколске установе. С обзиром 
на број студената, наставника, сарадника и ненаставног особља, Одсек располаже 
одговарајућим простором и опремом.  

У остваривању задатака који произилазе из студијског програма, и стандардима услова рада за 
делатности које се финансирају из буџета, Одсек је располагао простором за извођење 
наставне делатности укупне површине 2210,10 м2. 

Према броју акредитованих студената (760) и укупној површини простора намењеног 
студентима – 2210,10 м2, бруто простор по студенту износи 2,91м2. Одсек је користио и простор 
наставних база површине 21.125 м2. Укупна површина простора Одсека и наставних база 
износила је 23.335,1м2, односно 27,13 м2 по студенту.    

Према нормативима и стандардима за акредитацију, обезбеђено је извођење наставе са 
најмање 4м2 буто по студенту, односно 2м2 за извођење наставе по сменама, за укупан број 
акредитованих студената.  

Учионице и амфитеатар су опремљени квалитетним пројекторима и пројекцијским платном 
који се користе у извођењу наставе.  
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Такође, студентима је била на располагању информатичка радионица. Кабинет за информатику 
пседује 14 рачунара који се користе за наставу, сваки са прикључком на интернет 24 сата.  

Студентски рачунски центар је снабдевен са 19 рачунара који имају прикључак на интернет и 
доступни су студентима сваког радног дана од 8 до 20 часова, сваки са прикључком на 
интернет 24 сата. Просторија Студентског парламента има 10 рачунара који имају прикључак на 
интернет и доступни су студентима сваког радног дана од 8 до 20 часова, сваки са прикључком 
на интернет 24 сата. 

Сви наставници и сарадници у својим кабинетима имају рачунар, односно лаптоп те имају 
слободан приступ интернет мрежи.  

Библиотека Одсека организована је и ради према важећим правилима и прописима који се 
односе на библиотечку делатност.  

Према извештају о контроли рада библиотеке који је сачинила Универзитетска библиотека из 
Београда, школска библиотека је добро организована. Библиотеци недостаје програмски пакет 
COBISS који би повезао библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, 
узајамном библиографскокаталошком базом података и локалним базама података 
библиотека чланица Виртуелне библиотеке Србије. У току 2019/2020. године Библиотека је 
наставила са прикупљањем, обрадом, складиштењем, чувањем, представљањем и давањем на 
коришћење расположиве грађе. 

Пратећи стручне области и стандарде, као и потребе наставног процеса, уз конструктивну 
сарадњу са професорима одговарајућих области и предмета, Библиотека је наставила 
богаћење свог фонда.  

Закључно са 2019/2020. годином Библиотека је располагала са укупно 28.066 књига. 

 

Часописа у библиотеци било је укупно 501 примерак са 13 наслова: Педагогија, Педагошка 
стварност, Стил, Свеске, Настава и васпитање,  Синтезе, Кругови детињства, Психологија, 
Педагошка истраживања, Зборник радова Ужице, Иновација у настави, Нова школа и 
Физичка култура.  

 

 

Слика 1: Читаоница Школе 
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4.2 Објекти за педагошку професионалну праксу 

За одржавање стручно-педагошке праксе студената у Шапцу, Одсек је користио објекте 
Предшколске установе „НАШЕ ДЕТЕ“ у Шапцу, са којом има закључен уговор о пословној 
сарадњи. 

Од 2020. године започело је обнављање уговора о пословној сарадњи са предшколским и 
здравственим установама на нов седмогодишњи период.  

 

Табела 1 Наставно-научне и стручне базе 

Редни 
број 

Назив установе 
Број 

уговора 
Место и адреса 

1. Предшколска установа Наше 
дете Шабац 

569/2020 Шабац,Краља Александра 17 

2. ПУ Слава Ковић Богатић 533/2020 Богатић,Јанка Веселиновића бр.3 

3.  ПУ Перка Вићентијевић 
Обреновац 

351/2020 Обреновац,Вука караџића 92 

4. ПУ БАМБИ Београд 12//2020 Београд, Војводе Степе 561  

5. ПУ Ната Вељковић, Крушевац 101/2020 Крушевац, Босанска  21 

4. ПУ Ракила Котаров Вука 
Лазаревац 

868/2013 Лазаревац, Даре Ранђић 1 

5. ПУ Сурчин,Сурчин 296/2014 Добановци, Маршала Тита 20 

6.  ПУ Дечији свет Београд 265/2017 Београд,Браће Јерковић 112Б 

7. ПУ Др Сима Милошевић 
Земун  

810/2015 Земун, капетана Радича Петровића 
26 

8. ППУ Наша друга кућица, 
Београд 

266/2017 Београд, Антифашистичке борбе 23В 

9. ППУ РСД Бајка, Београд 248/2017 Београд, Ђорђа Станојевића 11 

10. ППУ Снупи, Београд 532/2020 Београд, Агостина Нета 80 

11. Дом здравља Лозница 106/2016 Лозница, Болничка 56 

12. Дом здравља Шабац 549/2016 Попа Карана 2/4 

13. Општа болница Шабац 571/2020 Попа Карана 4 

14. Завод за јавно здравље 570/2020 Јована Цвијића 1 

 

Уважаване су жеље студената за обављањем стручно-педагошке праксе у местима њиховог 
пребивалишта, тако да се овај вид наставних активности одржавао и у другим местима. 

 

4.3 Наставна и друга средства 

У протеклој школској години нису улагана средства у набавку опреме.  

Од информатичке опреме која се користила у настави и за потребе рада наставника и служби, 
Школа је располагала са 73 деск-топ рачунара, 22 лап-топ рачунара, 15 пројектора, 26 
штампача и другу потребну опрему.  
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6. Студенти  

6.1 Припреме за упис  

Припреме за упис студената у школску 2020/2021. годину започеле су у фебруару 2020. године.  

На нивоу Академије Шабац је образован маркетинг тим са задатком да креира промо 
материјал и организује промотивне активности Академије струковних студија Шабац у циљу 
спровођења уписа студената у школску 2020/2021. годину.  
Задаци маркетинг тима били су: 

 Израда:  флајера, постера, ролл-уп, билборда  Академије струковних студија Шабац,  
рекламног материјала, креирање једнообразне пптx презентације Академије која 
ће се користити приликом посете средњошколским установама, сајмовима 
образовања и дана отворених врата;  

 Дизајн свих постера који ће се користити као најава свих активности, панел 
дискусија, такмичења на сва три одсека Академије; 

 Након добијене сагласности на дизајн промо материјала маркетинг тим је био у 
обавези да утврди тачну количину потребног промотивног материјала, прикупи 
понуде штампарија (најмање три) и поручи и преузме промотивни материјал;  

 Маркетинг тим је био овлашћен да осмисли и сними промо видео Академије и да у 
договору са управом Академије одреди медије за приказивање као и дужину и 
учесталост приказивања видеа Академије; 

 У периоду до јуна 2020. године било је планирано организовање посете средњим 
школама из: Шапца, Сремске Митровице, Инђије, Руме, Пећинаца, Лознице, 
Ваљева, Обреновца, Уба, Коцељеве, Владимираца, Богатића, Бијељине и 
припремање материјала за промоцију: рекламни материјал креиран за потребе 
Академије (флајери - који ће се делити ученицима и наставном особљу конкретне 
школе; постери који се уз дозволу школе постављају на огласну таблу; званична 
.пптx презентација Академије).  

У промотивну камапњу укључили су се представници Одсека: Кристина Крстић, Марија Лукић и 
Александар Шобић. 

На седници Наставно-стручног већа Одсека од 13.03.2020. договорен је распоред промоције по 
средњим школама и задужења наставног особља приликом посете средњим школама у циљу 
промо кампање за школску 2020/2021. годину. Будући да је 15. марта 2020. проглашено 
ванредно стање у Републици Србији, једина реализована активност предвиђена планом промо 
кампање је посета медицинских сестара из средње медицинске школе „Др Андра Јовановић“ 
Шабац.  

У складу са новонасталом ситуацијом, промо активности су прилагођене постојећим условима 
у режиму ванредног стања. По завршетку вандредног стања, настављен је рад на промоцији 
која је организована следећом динамиком: 

- Информације о конкурсним роковима, припремној настави, пријемном испиту на 
основним студијама за оба студијска програма (I Струковни васпитач са два модула: 
Модул 1 – Струковни васпитач предшколске деце и Модул 2 – Струковни васпитач деце 
раног узраста и II Струковна медицинска сестра васпитач), као и информације које се 
тичу захтева уписа на мастер студије упућене су потенцијалним кандидатима путем 
поште, е-мејлова, телефонским позивима, преко вајбер група, друштвених мрежа, 
рекламирањем у шабачком „Гласу Подриња“(шест огласа) и Лозничким новостима: 
објављена два огласа.  

- Почетком марта и крајем маја 2020. године обавештено је преко 100 предшколских 
установа (укључујући приватне и државне са којима се остварује дугогодишња 
сарадња) о предстојећем упису на основне и мастер струковне студије. Већина установа 
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је добила дописе о важним информацима, везаним за упис. Промоција је обухватила 
предшколске установе са  територије Београда (Нови Београд, Вождовац, Земун, 
Врачар, Савски венац, Чукарица, Раковица ...), затим општину Лајковац, Лазаревац, 
Владимирци, Коцељева, Крупањ, Уб, Бајина башта, Обреновац, Лозница, Ваљево, 
Богатић, Шабац, као и предшколску установу у Новом Саду; 

- Истовремено промоција се одвијала и на инстаграм, фб профилу и интернет страници 
нашег Одсека; 

- Промотивни материјал дистрибуиран је уз помоћ разредних старешина и стручних 
сарадника у појединим средњим школама на територији Шапца и Богатића. 
 

6.2 Студенти у школској 2019/2020. 

У школској 2019/2020. години на оба нивоа студија школовано је 513 студената. 

Студенти основних студија 

Упис на основне струковне студије организовао се у два уписна рока: 

1) Први уписни рок спроведен је у периоду од 20. јуна до 4. јула 2019. године. 

2) Други уписни рок спроведен је у периоду од 2.9. до 14. 9. 2019. године, док је 
други продужени уписни рок одржан од 14. 9. до 26. 9. 2019. године. 

 

Табела 2 - Број студената основних студија-први пут уписани у прву години 

 

Студијски програм Буџет 

 

Плаћају трошкове 

 

Укупно 

 

Струковни васпитач (са 
два модула) 

 

80 

 

13 

 

13 

 

Струковна медицинска 
сестра васпитач 

4 - - 

Укупно 84 

 

13 97 

 

 

Табела 3 – Укупан број студената основних студија 

 

Основне струковне 
студије 

Буџет 

 

Плаћају трошкове 

 
Укупно 

 
1 год. 2 год. 3 год. 1 год. 2 год. 3 год. 

 Струковни васпитач 

(са два модула) 

 

80 

 

93 
112 +16 

обн. 
128 

13+4 
обн. 

20 
9+8Д+ 16 
обн. 33 

371 

Струковна медицинска 
сестра васпитач 

4+1об. 4 - - - - 9 
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Укупно на ОСС     85 97 128    17 20 33 380 

 310 70 380 

 380 

Студенти мастер струковних студија 

Упис на мастер струковне студије организовао се у два уписна рока: 

1) Први уписни рок спроведен је у периоду од 17. јуна до 13. јула 2019. године. 

2) Други уписни рок спроведен је у периоду од 26. 8. до 12. 10. 2019. године, 

док је други продужени уписни рок одржан од 14. 10. до 19. 10. 2019. 

године. 

 

Табела 4 - Број студената (самофинансирајући) на мастер струковним студијама 

 

 

Табела 5 – Укупан број студената на оба нивоа студија 

 

Степен студија  

Буџет 

 

 

Плаћају трошкове 

 

 

Укупно 

 

Основне струковне 
студије 

310 70 380 

Мастер струковне 
студије 

- 
130 

           3 (обнoве) 
133 

Укупно 310 203 513 

 513 

 

6.3 Дипломирани студенти у 2019/2020. 

 У школској 2019/2020. години дипломирало је 164 студената. 

 

Табела 6: Број дипломираних студената на оба нивоа студија у 2019/2020. 

 

Студијски програм 1.год. 2.год. 

Струковни мастер васпитач 80 50+3обн. 

Укупно на ССС  133 
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РБ Студијски програм Број студената 

1 високо образовање – ОСС први ниво  

 
Образовање струковних васпитача 
предшколске деце 

103 

 Струковни васпитач деце јасленог узраста 2 

2. високо образовање – ССС други ниво  

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за физичко васпитање 

4 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за методику реализације 
припремног предшколског програма  

6 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за ликовно васпитање 

3 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за музичко-сценски израз 

2 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за рад са децом раног узраста 

/ 

3. високо образовање – МСС други ниво 44 

 УКУПНО НА ОБА НИВОА 164 

 

6.4 Студентски стандард и награде 

У школској 2019/2020. години осам студената су били корисници студентских кредита и 
стипендија. 

Табела 7: Студентски кредити и стипендије 

 

РБ Садржај Број студената 

1 Студентски кредити 8 

2 Студентска стипендије 8 
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7. Остваривање наставног плана и програма 

7.1 Наставни планови и програми и њихова реализација  

Настава заузима централно место у реализацији студијских програма и остваривању циљева и 
задатака образовно-васпитног рада. Наставни процес у јесењем семестру одвијао кроз 
интерактивност наставе, професионални рад наставника и сарадника, поштовање донетих 
планова рада по предметима, праћење квалитета наставе и предузимањем потребних мера у 
случајевима када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.  

Годишњи календар извођења наставе је усвојило Наставно-стручно веће на седници одржаној 
24. септембра 2019 године. Извођачки планови рада били су доступни јавности/објављени су 
на интернет страници Одсека. 

Настава за студенте основних студија започела је 1. октобра 2019. године и реализовала се у 
јесењем семестру током 15 наставних недеља. 

Настава за студенте мастер студија започела је 19. октобра 2019. године и реализовала се у 
јесењем семестру током 15 наставних недеља. 

Првог октобра су се организовале различите активности које су имале за циљ да се студенти и 
њихови ментори међусобно упознају, као и да студенти добију прве информације о основним 
правилима студирања, обавези испуњавања предиспитних обавеза, начину учења и полагања 
испита, начинима информисања и сл. 

У школској 2019/2020. години свечани пријем студената био је испуњен следећим садржајима: 

 свечани почетак студија /обраћање В.Д. Председника академије Маријане 
Исаковић и председника Већа прве године студија, 

 упознавање са планом и програмом студијских програма, 

 упознавање са наставницима и предметима које слушају у јесењем семестру, 

 упознавање простора и организације Одсека. 

Настава у пролећном семестру школске 2019/2020. године започела је према годишњем 
календару рада али је прекинута 15. марта 2020. године проглашењем ванредног стања у 
Републици Србији због ширења заразне болести COVID-19. 

На основу препорука Министарства просвете науке и технолошког развоја, да се студентима 
обезбеди интерактивна настава и материјал у електронској форми, сви наставници и 
сарадници су добили задужења да осмисле и да се определе за начин реализације наставних 
обавеза (кроз презентације, удаљена предавања, видео записе, да дају смернице са 
препорученом литературом, испитна питања и сл.).  

Оформљена је радна група за реализацију наставе на даљину, коју су чинили наставници и 
сарадници, као и инжењер за рачунарске мреже.  

На интернет страници Одсека преко Гугл диска са директоријумима и линковима са називима 
предмета, постављао се материјал за реализацију наставе на даљину. 

Успостављена је комуникација са свим студентима на основним и мастер струковним 
студијама.   

Свим студентима су дате привилегије за приступ поменутим наставним материјалима. 

Обезбеђена  је информатичка подршка свим наставницима око прослеђивања великих 
материјала и преузимања свих мејл адреса студената.  

Наставници су активно комуницирали са студентима, прослеђиване су наставне области у 
складу са извођачким плановима наставе, даване смернице у вези са наставним садржајем и 
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задацима са циљем бољег разумевања и лакшег савладавања садржаја из општеобразовних, 
стручних и стручно-апликативни предмета. 

Наставници су појединачно давали повратне информације студентима, бележили податке  о 
томе, чували добијене радове. 

Руководилац Одсека др Светлана Карић била је у редовној комуникацији са наставницима на 
Одсеку.  

На основу информација добијених од наставника, може да се констатује да су реализовани сви 
облици наставе који су били могући помоћу удаљеног приступа. 

Према повратним информацијама од стране студената, може се констатовати позитивна 
реакција на овакав начин студирања, бележила се спремност и заинтересованост студената да 
своје обавезе реализују, задовољни су били начином на који се наставне области 
презентоване, јер су сажете и језгровите и подстицале су на даље истраживање.   

 

Др Светлана Карић, руководилац Одсека је седмично обавештавала в.д. председника 
Академије, КАССС и Министарство просвете, науке и технолошког развоја о реализацији 
наставе за време ванредног стања. 

 

7.2 Стручна пракса   

Стручна пракса као обавезан предмет на свим студијским програмима основних и мастер 
струковних студија у јесењем семестру 2019/2020. године се организовала у складу са 
усвојеним календаром рада и програмом стручне праксе за све године студија. 

Стручна пракса се организовала у предшколским установама према календару у првом, трећем 
и петом семестру основних струковних студија и трећем семестру мастер струковних студија.  

Стручна пракса студената на студијском прогарму Струковна медицинска сестра васпитач 
организовала се и у здравственим установама. 

Циљ стручне праксе праксе је да омогући студентима увид у педагошку праксу, негу и 
васпитно-образовни рад са децом различитих узрасних група, васпитача-ментора и других 
васпитача; охрабри студенте да анализирају различите педагошке теорије и њихову примену у 
пракси, као и савремене вредности, уверења и ставове о васпитању; да упознају студенте са 
социјалним, персоналним и просторно-материјалним условима рада у предшколској установи 
и њеним педагошким стандардима; унапреде капацитете студената за интеракцију, критичку 
процену и евалуацију и припрему за самосталну  и интегрисану примену стечених сазнања и 
вештина (стручна пракса 1).  

У току завршне стручне праксе 5 студенти у потпуности учествовали у реализацији планираних 
и других активности деце и васпитача. Студенти су планирали активности, писали и вредновали  
дневне припреме, изводили и вредновали остварене активности и задатке васпитно-
образовног рада. Присуствовали су раду различитих тела предшколских установа. Самостално 
су реализовали  практичне активности уз присуство васпитача-ментора. У сарадњи са 
васпитачем-ментором реализовали су мини-истраживања и мини-пројекте и тако уносили 
промене у постојећу праксу предшколске установе. 

Сви активности у току праксе студенти су уносили у дневник праксе. 

Стручна пракса на мастер струковним студијама организовала се у другој години студија (на 
крају  трећег семестра).   

Стручна пракса у летњем семестру, због ванредне ситуације изазване ширењем болести Covid – 
19 организована је по програму који је усвојило Наставно-стручно веће Одсека на седници 
одржаној 21. маја 2020. године. 
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Наставно-стручно веће је усвојило предлог да се предмети Стручна пракса II и Стручна пракса 
IV, као  и стручна пракса за студенте који студирају по старим студијским програмима на 
основним студијама, реализују на следећи начин: предвиђено је симулирање праксе из 
разлога што студенти не могу физички да присуствују васпитно-образовном раду у вртићу. У 
вези са тим, садржај дневника стручне праксе остао је непромењен, односно студенти су га 
водили према извођачком плану, а начин вођења дневника адаптиран је према могућностима 
студената. Детаљна упутства о измењеним захтевима вођења дневника дали су наставници 
задужени за праксу.  

 

 

8. Људски ресурси 

8.1 Наставници 

Наставници и сарадници су носиоци активности на остваривању циљева образовања 
васпитача. 

Квалитет наставника и сарадника се обезбеђује пажљивим планирањем и избором на основу 
јавног поступка и услова путем којих се оцењује научна, истраживачка и педагошка активност 
наставника и сарадника. 

У току школске 2019/2020. године расписани су конкурси за избор у звање и заснивање радног 
односа наставника и сарадника: 

1) избор у звање виши предавач за ужу уметничку област Ликовна култура, конкурс 
окончан избором у звање и заснивањем радног односа др Драгише 
Маринковића, доктор уметности-ликовне уметности; 

2) избор у звање виши предавач за ужу научну област Педагогија, конкурс окончан 
избором др Кристине Крстић, доктор педагошких наука;  

3) избор у звање асистента за ужу научну област Педагогија, изабрана у звање 
Наташа Старчевић студент докторских академиских студија; 

4) избор у звање сарадника у настави за жу научну област Филолошке науке-страни језици 
– конкурс окончан избором Бојане Бошковић, студент мастер академиских студија;  

5) избор у звање сарадник за ужу научну област Филолошке науке - језик и књижевност, 
није било пријављених кандидата- конкурс поновљен. 

Спец. др Зора Ранковић из Шапца, специјалиста педијатрије са звањем предавача за уже 
научне области Медицина и Здравствена нега стеченим на Академији струковних студија 
Шабац, Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије и закљученим уговором о раду, 
радно је ангажована у звању предавча за ужу научну област Медицина на Одсеку студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче, на основу одлуке Већа Одсека од 17.9.2020. године. 

Наставу су реализовали: 

 19 наставника и 4 сарадника у радном односу, 

 3 наставника других високошколских установа у допунском раду 

 1 гостујући професор, 

 2 предавача ван радног односа 

 2 сарадника практичара.  
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Табела 8: Наставници у радном односу 2019/2020. 

 

Р. 

б. 

Име и презиме Звање Датум избора % 

запослења 

Област за коју је биран 

1 др Светлана Карић професор струк. 
студија 

24.09. 2009. 100 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
И ОБРАЗОВАЊЕ 

2 др Ружица 
Јовановић 

професор струк. 
студија 

16.12.2009. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

3 др Милена  
Ђурковић-Пантелић 

професор струк. 
студија 

16.12. 2009. 100 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

4 др Мирјана  
Марковић 

 

професор струк. 
студија 

06.10.2011. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

5 др Љиљана Станков професор струк. 
студија 

17.01.2012. 100 ПЕДАГОГИЈА 

6 др Сања Вулетић професор струк. 
студија 

31.03.2015. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

7 др Александра  
Максимовић 

професор струк. 
студија 

30.06.2014. 70 ПЕДАГОГИЈА 

8 др Мира Јовановић професор струк. 
студија 

27.01.2017. 100 ПЕДАГОГИЈА 

9 др Петар Гајић професор струк. 
студија 

16.12. 2009. 100 ЛИКОВНА КУЛТУРА 

10 др Мира Видаковић професор струк. 
студија 

17.01. 2012. 50 ФИЛОЗОФИЈА И 
СОЦИОЛОГИЈА 

11 др Душко Симић професор струк. 
студија 

26.07. 2019. 100 ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

12 др Кристина Крстић виши предавач 17.09.2020. 100 ПЕДАГОГИЈА 

13 др Драгиша 
Маринковић 

виши предавач 13.03.2020. 100 ЛИКОВНА КУЛТУРА 

14 др Ивана Јелић наставник 
вештина 

29.11.2018. 100 ВЕШТИНЕ И ПРАКСА У 
ЛИКОВНОМ ВАСПИТАЊУ И 

КУЛТУРИ 

15 мр Бранка Павловић предавач 25.10. 2018. 100 ПСИХОЛОГИЈА 

16 мр Татјана Бајић 

 

предавач 29.11. 2018. 100 МАТЕМАТИЧКО-
ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ 

17 мр Марина Јевтић предавач 18.05.2018. 100 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

18 спец. др Зора 
Ранковић 

предавач 01.09.2020. 90 МЕДИЦИНА  
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19 Марија Лукић наставник 
вештина 

27.01.2017. 100 ПЕДАГОГИЈА 

 УКУПНО 19      

 

Табела 9: Наставници по уговору  

 

 

 

Име, средње слово, презиме Звање Датум избора Област за коју је 
биран 

1 Др Саша Дубљанин доцент 15.03.2016. Дидактика са 
методиком 

2.  Спец. Меланија Илић предавач 12.02.2015. Медицина/Педијатриј
а 

3. Др Вера Милошевић професор 
струковних 
студија 

26.9.2008. Биологија 

4. Др Вјекослав Будимировић редовни 
професор/гостују
ћи професор 

31.5.2018. Математичка анализа 
и примене 

5. Спец. др Драгана Радојичић предавач ван 
радног односа 

15.11.2019. Епидемиологија 

6.  Др Живка Мићановић Цвејић предавач ван 
радног односа 

13.03.2020. Психологија 

           

Структура наставника у радном односу по научном/стручном звању била је следећа: 

 Доктори наука – 14 

 Магистри и специјалисти – 4  

 Без научног звања - 1 

Структура наставника према радном времену. 

 Наставници са пуним радним временом: 16 

 Наставници са непуним радним временом: 3 

У Одсеку су запослена три сарадника у звању асистента и један сараданик у настави. 

 

Табела 10: Сарадници у радном односу 

 

Р.б. Име, средње слово, 
презиме 

Звање Датум 
избора 

% 

запослења 

Област за коју 
је биран 

1. Небојша В. Будимировић асистент 26.12.2017. 100 Математичко-
информатичке 
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науке 

2. Наташа М.Старчевић асистент 17.09.2020. 

 

100 Педагогија 

3. Катарина Р. Пантелић   асистент 24.09.2019. 100 Музичка  
култура 

4.  Бојана Ж. Бошковић сарадник 
у настави 

17.09.2020. 100 Филолошке 
науке- страни 

језици 

 

Табела 11: Сарадници ван радног односа  

 

Р.б. Име, средње 
слово, презиме 

Звање Датум 
избора 

Област за коју је 
биран 

1 Сандра Мићић сараданик практичар 25.10.2019. Педагогија 

2 Миланка Гачевић сараданик практичар 25.10.2019. Педагогија 

 

У школској 2019/2020. одбрањена је једна докторска дисертација: 

 Др Кристина Крстић одбранила је у јуну 2020. године докторску дисертацију на 
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на тему „Улога родитеља током 
преласка детета из предшколске установе у школу“ чиме је стекла научни назив 
доктор педагошких наука. 

 

8.2. Реализација научног и стручног усавршавања наставника и сарадника 

1. Бајић мр Татјана 

У циљу усклађивања садржаја предмета Информатика / Информатика са рачунарством и 
Математика са потребама студијских програма на Одсеку за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче Академије струковних студија Шабац ажурирани су претходно иновирани наставни 
садржаји из поменутих предмета тако да: 

 Кроз теоријске садржаје из Информатике / Информатике 
са рачунарством студенти се упознају са мета-појмом информације, као и основним 
принципом Кибернетике у циљу сагледавања општег значаја струковног васпитача у 
васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста, затим са статистиком у 
ужем смислу, како би савладали основе квантитативног изражавања информације у 
сврхе утврђивања стања и праћења развоја предшколског детета као и свог сопственог 
професионалног рада, затим спровођења мини-истраживања у предшколској установи 
са децом, родитељима/старатељима, васпитачима и слично. Такође, кроз разматрање 
развоја и концепта рада рачунара, као система чијим радом управљају алгоритми, 
студенти се упознају са могућностима савременог рачунара као универзалног техничког 
уређаја за обраду, чување, пренос и презентовање података и информација.  

 У оквиру теоријских садржаја из Математике студентима 
се кроз нешто апстрактнији ниво, али уз адекватне реалне интерпретације, обезбеђује 
освежавање постојећих и усвајање нових сазнања из одређених математичких области 
које представљају подлогу за методику почетног развијања математичких појмова. 
Обрадом појма вероватноће студентима се пружа могућност за интуитивно увођење 
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појма шансе деци предшколског узраста, затим за потпуније поимање квантитативног 
изражавања информације, као и за стварање подлоге за увод у инференцијалну 
статистику на вишем нивоу студија. 

Теоријски садржаји са предавања из Информатике / Информатике са рачунарством и 
Математике студентима су доступни у форми дигиталних слајд презентација (21 презентација 
са око 600 слајдова са оригиналним садржајем из Информатике / Информатике са 
рачунарством и 8 презентација са око 380 слајдова са оригиналним садржајем из 
Математике). Одштампане слајдове презентација студенти могу преузети у скриптарници 
Школе и/или у електронској форми. 

За потребе извођења предавања из Методика почетног развијања математичких појмова 1, 
а на основу препоручене литературе, ажурирано је 20 претходно урађених дигиталних слајд 
презентација са укупно 520 слајдова. 

Припрема домаћих задатака из процентног рачуна, графоаналитичке обраде података и 
статистике у ужем смислу у циљу ефективнијег савлађивања наставног садржаја и припреме 
студената за колоквијум и писмени део испита из предмета Информатика / Информатике са 
рачунарством. Материјал је студентима доступан у електронској форми и може се копирати у 
скриптарници Школе. 

Припрема домаћих задатака разврстаних по областима и тежини за потребе ефективнијег 
савлађивања наставног садржаја и припреме студената за колоквијум и писмени део испита из 
предмета Математика. Материјал од 82 задатка, студентима је доступан у електронској 
форми и може се копирати у скриптарници Школе. 

Припрема домаћих задатака из Математике за 66 запослених студената у циљу њиховог 
ангажовања на часовима вежбања који су спроведени путем електронске кореспонденције. 

Писање и припрема измењеног и допуњеног издања практикума Информатике са 
рачунарством за објављивање под називом Информатика са уводом у примењену 
статистику за потребе извођења практичне наставе у оквиру предмета Информатика / 
Информатика са рачунарством. Укупно 120 страна куцаног текста са одговарајућим 
илустрацијама. 

Стручни, односно уметнички послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

 Доступност садржаја са предавања из предмета 
Информатика / Информатика са рачунарством, односно Математика пружа 
могућност студентима да се унапред упознају са наставним јединицама и 
припреме за часове предавања. 

 Израда и анализа домаћих задатака, студентима 
обезбеђује потпуније разумевање теоријских садржаја из Информатике / 
Информатике са рачунарством и Математике, што је студентима од значаја 
приликом спремања колоквијума и писменог дела испита из предмета 
Информатика / Информатика са рачунарством, односно Математика. 

 Израда вежби са унапред задатим проблемом у оквиру практичне наставе предмета 
Информатика/Информатика са рачунарством, потпомаже студентима у ефикаснијем 
савлађивању решавања задатака помоћу предвиђених корисничких програма. 
 

2. Карић др Светлана 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима1: 
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 Pavle Piperac, Zorica Terzic- Supic; Aleksandra Maksimovic; Jovana Todorovic; Svetlana Karic; 
Branislav Hacko: (2020):  Burnout syndrome among preschool teachers in Serbia, Journal: 
BMC Public Health,  2020. (M21) 

 Карић С., Спаић С., Карић М., (2020): Фактор ризика пушење - трендови. 15.  
Међународна конференција  Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 16-18. 
јануара 2020. (М 33) 

 Милинковић Д., Милошевић М., Карић С., (2020): Процена ризика у Клиничком 
центру Србије за радно место медицинска сестра - техничар 15. Међународна 
конференција  Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 16-18. јануара 2020. 
М (33). 

3. Вулетић др Сања 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће нанаучно-стручним 
конференцијама и скуповима: 

 12. 12. 2019. године – учешће на конференцији – Саопштење штампано у изводу 
и рад прихваћен за објављивање: 

 Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М, Н. Старчевић (2019): ,,Просторно-временска 
структура дечјег вртића као подстицај за бављење физичким активностима на 
предшколском узрасту``.  Девета међународна научна конференција „Ефекти примене 
физичкеактивности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих``.Књига 
сажетака (стр. 80-81). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у 
Београду. (ISBN 978-86-89773-52-1). (М34) 

 Stankov, Lj. , Vuletić S., M. Jovanović (2020): ,,Development of Preofessional 
Competencies of Preschool Student Teachers: Methodological Competencies’’. 
Proceedings of the International Conference”Professional Competences for Teaching 
in the 21st Century“.Pp. 67-78. Jagodina: Faculty of Education in Jagodina, University 
of Kragujevac on May 23−25, 2019. Eds. Vera Savić, Olivera Cekić-Jovanović. (ISBN 
978-86-7604-194-7) (UDK: 373.211.24: 371.3.) (M33) 

Писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Вулетић, Сања (2020): Енглески језик 1. Приручник у 
настави. Шабац: Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче. (ISBN 978-86-7142-059-4, COBISS.SR-ID 
21019913) 

Стручни пројекти 

 Члан тима Академије струковних студија за припрему документације за учешће 
на конкурсу за добијање Erasmus +повеље за установе у високом образовању за 
период 2021-2027. 

Стручни, односно уметнички послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

 10. 12. 2019. године – учешће на Радионици посвећеној предстојећем конкурсу 
за Ерасмус повељу за високо образовање – Фондација Темпус, Београд 

 07. 05. 2020. Erasmus+ Virtual Exchange, Internationalisation and digitalization 
through Virtual Exchange: The Erasmus + Virtual Exchange Initiative 
22. 05. 2020. године – Вебинар ,,Превођење на даљину`` Удружење судских 
преводилаца и тумача Србије. 
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4. Јовановић др Ружица 

Научни  пројекти 

 Ivo Andrić im europäischen Kontext / Иво Андрић у европском/еуропском контексту, 
Forschungsprojekt / Истраживачки пројек(а)т, Karlfranzeus-Universitat Graz –Вишеград, 
(2007-) 

 Ружица Јовановић: Иво Андрић и Махаил Шолохов о животу прекривеном леденом 
белином 12. симпозијум Хладноће и зиме Ива Андрића и руских нобеловаца: 
Истраживачки пројек(а)т, МГУ имени М. В. Ломоносова , Катедра славянской филологии 
Moskva (Rusija), 17–20. Oktobar  2019. (Зборник у припреми) (м45) 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Приручник за методику развоја говора II са дневником евалуације говорних 
активности, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, 2020.  – 
Треће издање 

 Ружица Јовановић: Практикум, Књижевност за децу, Висока школа струковних 
студиј за васпитаче, Шабац, 2020. – Треће издање. 
 

5. Марковић др Мирјана 

Стручни пројекти 

 Учешће у пројекту: Због наше деце – повежимо се: инклузивно предшколско 
образовање и васпитање. Подкомпонента:“ Комуникација са децом и 
породицама из осетљивих друштвених група.“ Београд, општина Вождовац 
(2019-2021). 

Писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 MАРКОВИЋ, М, МИЛОВАНОВИЋ, С, ТОМИЋ, С (2020): Игром од гласа до слова: 
радно-игровни материјал за децу, васпитаче и родитеље. Београд: 
Креативни центар. ISBN 978-86-529-0811-0, COBISS.SR-ID 27110601 

Стручни, односно уметнички послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

 Материјал за потребе студената  допуњен је и 
иновиран актуелним примерима који су презентовани на часовима вежби: 
МАРКОВИЋ, М, ЛУКИЋ,Ж (2019): Савремени српски језик: скрипта са 
примерима за вежбе; МАРКОВИЋ, М, ЛУКИЋ,Ж (2019): Култура говора: 
скрипта са примерима за вежбе. 

 Коаутор и реализатор  акредитованог семинара за програм сталног стручног 
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 
2018/19, 2019/2020,2020/2021. Од гласа до слова: област предшколско 
васпитање и образовање. Под редним бр. 656.Београд: Завод за унапређење 
васпитања и образовања. 

 Активно учешће у Удружењу за подршку и развој стваралаштва „Креатива,“ 
Нови Београд, Милутина Миланковића 150. 
https://kreativabeograd.wordpress.com/ 

 Рецензија монографије ауторкидр Јелена Мићевић Карановић, др Ангела 
Месарош Живков, де Миланка Маљковић, др Роса Шапић,др Драгана 
Малешевић, др Владимир Варађанин, мр Србислава Павлов, Ана Вукобрат 
мастер, Тања Бркљач мастер: Експлорација адаптације студената Високе 
школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на кризну 
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ситуацију изазвану пандемијом вируса Ковид -19. Кикинда: Висока школа  
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2020. 
 

6. Видаковић др Мира 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима 

Саопштење на научној конференцији или другом научном скупу: 

 Видаковић М. (2019), ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ У УСЛОВИМА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ, Међународна  научна конференција ,,Култура и идентитети“, 25 -27 
октобар 2019; Мећавник, Андрићград.ISBN:978-86-81319-15-4; COBISS.SR.ID 280340492. 
(M34) 

 Андевски, М., Банић, Б., Видаковић, М. (2020). НЕОЛИБЕРАЛНА ПЕРСПЕКТИВА  
ОБРАЗОВАЊА И ПИТАЊЕ ДАРОВИТИХ, 26 округли сто о даровитима ,,Комплексност 
феномена даровитости и креативности“, 26 јун 2020. Висока школа струковних студија 
за васпитаче ,,Михаило Палов“, Вршац. (М 34)Научни рад 

 Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2020). . 
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ, У: Тематски зборник, Међународни научни скуп 
"Комплексност феномена даровитости и креативности"  Издавач: Вршац: Висока школа 
струковних студија за васпитаче "Михаило Палов". Стр.61 -70. ISSN.18 20-1911; COBISS 
SR - ID:15815945.УДК:37.О13.77. (М 33) 

 Видаковић, М., Видаковић, Д. (2019). ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ, 
КРЕАТИВНОСТ И МАРКЕТИНГ У ОКВИРИМА САВРЕМЕНЕ ИНСТАНТ КУЛТУРЕ. У: Анали 
Економског факултета у Суботици. Издавач: Економски факултет у Суботици. Стр.131-
144. ИССН: 0350-2120; УДК: 316.774:004 316.774:005. (М 52). 

 Видаковић, М. (2019), СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА: 
уџбеник, Издвач: Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, број стр. 172, 
ISBN: 978-86-7142-036-5; (М42) 

Рецезент у: 

 Часопису за друштвене науке ,,ТЕМЕ“, (M 24), Универзитет у Нишу; 

 Зборник радова ,, Методички дани“, (M 33), Висока школа струковних студија za 
vaspitače, Кикинда. 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима 

 Учешће на пројекту ,,Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне 
промене'', (Пројекат бр. 47020) који реализује и финансира Министарство за 
науку, технолошки развој и образовање Републике Србије. 

7. Јовановић др Мира 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима: 

 Станков, Љ., Јовановић, М. и Старчевић, Н. (2019). Улога васпитача у развијању навике 
бављења спортским активностима код деце предшколског узраста. У: Д. Сузовић, Н. 
Јанковић, Г. Пребег и М. Ћосић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти 
примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, 
Београд 12. децембар 2018. Зборник радова.  Београд: Факултет спорта и физичког 
васпитања Универзитета у Београду, стр. 507-513. (ISBN 978-86-89773-44-6). 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

 Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М. и Старчевић, Н. (2019). Просторно-временска 
структура дечјег вртића као подстицај за бављење физичким активностима на 
предшколском узрасту. У: Ж. Рајковић, Д. Митровић, В. Милошевић и В. Милетић (ур.). 
Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и 
одраслих. Зборник сажетака. Девета Међународна научна конференција (стр. 80-81).   
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитетa у Београду, децембар 2019. (ISBN 
978-86-89773-52-1; COBISS.SR-ID 281612300) 

 Јовановић М., Станков Љ., (2019). Оквири компетенција васпитача-предуслов 
професионализације васпитача за друштво знања , рад прихваћен за објављивање у  
Зборнику конференције „Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и 
образовања деце предшколског узраста“ са међународним учешћем, Алексинац. 

 Пајић О., Јовановић М., (2020). Процене квалитета превенције и смањивања 
агресивности предшколске деце у локалној заједници” у Тематском Зборнику радова 
међународног значаја и учешће на Међународној конференцији Друштвени развој и 
безбедност заједнице са акцентом на  Град Ваљево и Колубарски округ. 

Аутор, коаутор и реализатор следећих акредитованих програма стручног усавршавања 
васпитача, наставника и стручних сарадника:  

 Програм стручног усавршавања: „Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и 
креирању позитивне школскем климе “, акредитован програм стручног усавршавања 
од стране ЗУОВ – a.  

https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=125&action=page%2Fcatalog%2Fview  

доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-
2019-2019-2020-i-2020-2021-godinu/  

 Програм стручног усавршавања: „Компетентан наставник и педагог за инклузију у 
савременој школи“ акредитован програм стручног усавршавања од стране ЗУОВ-a,  

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=315&godina=2014/2015  

 Програм стручног усавршавања: „ Даровито дете у школи и шта са њим“, 
акредитован програм стручног усавршавања од стране ЗУОВ-a.  

https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=194&action=page%2Fcatalog%2Fview  

доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-
2019-2019-2020-i-2020-2021-godinu/  

 Програм стручног усавршавања: „Даровито дете у вртићу – препознавање и  

подстицање даровитости деце предшколског узраста“  

https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=700&action=page%2Fcatalog%2Fview  

доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-
2019-2019-2020-i-2020-2021-godinu/  

 Коаутор и реализатор програма стручног усавршавања Рад са децом проблематичног, 
посебно агресивног понашања, програм акредитован од стране министра за рад  
запошљавање, борачка и социјална питања. 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Јовановић М., Лукић М. ( 2017 ) Методика упознавања околине 1 : први кораци 
у упознавању деце са околином, Висока школа струковних студија за 
васпитаче, Шабац, ISBN:978-86- 7142-042-6, COBISS.SR-ID 243467532., поновљено 
издање. 
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Стручни пројекти 

 Педагошки аспект практичног решавања депопулације -популациона едукација , нови 
правац популационе политике у пројекту Кабинетa министра без портфеља задуженог 
за демографију и популациону политику и Града Ваљева за финансирање мера 
популационе политике јединица локалне самопуправе у Републици Србији . Аутор и 
реализатор програма обуке за руководиоце предшколских установа, основних и 
средњих школа, васпитаче и наставнике. 

 Аутор и реализатор пројекта од јавног интереса под називом Стратегије васпитача за 
подршку инклузивном образовању деце предшколског узраста у Ваљеву у 2019. 
години.  

 Аутор и реализатор пројекта од јавног интереса на конкурсу НВО под називом 

Подршка безбедном и безбрижном детињству у породици и дечјем вртићу у 

Ваљеву у 2019. години. 

8.Ђурковић Пантелић др Милена 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима2: 

 Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Новогодишњи концерт 
Дечјег хора ВиВа-ћи(диригентхора), салаАртстудија у Шапцу, 15.12.2019.  (М108) 

 Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Концерт Дечје гхора ВиВа (диригент хора), Амфитеатар 
Академије струковних студија за васпитаче у Шапцу, 22.12.2019. (М108) 

 Ђурковић-Пантелић, М. (2020): Традиционални годишњи 
концерт „Хора 66 девојака“ и „Шабачког певачког друштва“ – солиста и корепетитор 
хорова, Сала Арт студија у Шапцу. 23.12.2019. (М108) 

 Ђурковић-Пантелић, М. (2020): Осмомартовски концерт 
Дечјег хора Ви-В-ћи (диригент хора),сала Арт студија у Шапцу. 05.03.2020. (М108) 

 Ђурковић-Пантелић, М. (2020): Концерт Дечјег хора ВиВа 
(дириген тхора), сала Арт студија у Шапцу.12.03.2020. (М108) 

 Bužarovski, D., Đurković-Pantelić, M., Jordanoska, T.(2020): Refleksija društvenog i kulturnog 
okruženja u muzici za predstave pozorišta u Šapcu i Bitolju u periodu 1950–1990. 
godine.U: Od mobilnosti do interakcije. Dramsko pismo i kazalište u Bosni i Hercegovini, Crnoj 
Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.Zbornik radova, 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (str 65–93),  urednici Leszek Małczak, 
Gabriela Abrasowicz, DOI: 10.31261/PN.3977.06, ISBN 978-83-226-3978-
8,https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/22603 (М33) 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада 
састудентима 

 Организовање, континуирани рад и реализација 
музичких драматизација са студентима Мастер струковних студија, из предмета 
Музичко сценски израз детета. Приказ драматизација био је 21.и 24. децембра 
2019, 14. јануара и 06. јуна 2020. године у Амфитеатру одсека струковних студија 
за васпитаче у Шапцу. 

 Индивидуални и групни рад са студентима треће 
године у реализацији музичких активности у вртићима „Младост“, „Слобода“ 
„Пчелица и „Бамби“  ПУ „Наше дете“. 

 Рад са хором студената Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу. 

                                                 
 

 

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/22603
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9. Станков др Љиљана 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно- стручним 
конференцијама и скуповима3: 

 Учешће на Међународној научној конференцији"ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ФИЗИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ НА АНТРОПОЛОШКИ СТАТУС ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ 
"Факултет спорта и физичкогваспитања Универзитета у Београду, 12. 12. 2019. 
године Stankov, Lj. (2019).Thecontributionof male andfemaleteachers to 
thefoundationofempiricalpedagogy in Serbia, with reference to 
Serbianassociationforchildpsychology (Srpsko društvo za dečju psihologiju). 15th 
International Symposium on School Life and School History Museums&Collections. 
Šolska kronika revija za zgodovinošolstva in vzgoje,številka 3,letnik 28– LII (pp. 343–
353). Ljubljana: Slovenski šolski muzej. (ISSN 1318-7628) (М33) 

 Станков, Љ., Јовановић, М. и Старчевић, Н.(2019).Улога васпитача у развијању навике 
бављења спортским активностима код деце предшколског узраста. У: Д. Сузовић, Н. 
Јанковић, Г. Пребег и М. Ћосић (ур.). Међународна научна конференцијаЕфекти 
примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, 
Београд 12. децембар 2018. Зборник радова  (стр. 507-513). Београд: Факултет спорта и 
физичког васпитања Универзитета у Београду. (ISBN 978-86-89773-44-6; COBISS.SR-
ID276932876) (М33)  

 Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М. иСтарчевић, Н. (2019). Просторно-
временска структура дечјег вртића као подстицај за бављење физичким 
активностима на предшколском узрасту. У: Ж. Рајковић, Д. Митровић, В. 
Милошевић и В. Милетић (ур.). Ефекти примене физичке активности на 
антрополошки статус деце, омладине и одраслих. Зборник сажетака. Девета 
Међународна научна конференција (стр. 80-81).Београд: Факултет спорта и 
физичког васпитања Универзитетa у Београду. (ISBN 978-86-89773-52-1; 
COBISS.SR-ID 281612300) (М34) 

 Stankov, Lj. Vuletić S. i Jovanović, M. (2020). Development of Professional Competencies of 
Preschool Student Teachers: Methodological Competencies. Eds. Vera Savić, Olivera Cekić-
Jovanović. Proceedings of the International Conference Professional Competences 
forTeachinginthe 21st CenturyPp. 67-78. Jagodina:FacultyofEducationinJagodina, University 
of Kragujevac on May 23−25, 2019. (ISBN 978-86-7604-194-7) (UDK: 373.211.24: 371.3.) 
(M33) 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Станков, Љ. (2020). Методика васпитно-образовног рада. Допуњено издање. 
Шабац: Академија струковних студија Шабац, Висока школа струковних студија 
за васпитаче Шабац. ISBN: 978-86-7142-064-8 

10. Гајић др Петар 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима4: 
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 Гајић, П. (2019): Колективна изложба, Изложба акварела, Културни центар 
Шабац М 112 

 Гајић, П. (2019): Посета самосталној изложби, Марина Абрамовић, Чистач, МСУ, 
Београд М 108 

 Гајић, П. (2020): Колективна изложба, Изложба цртежа, Културни центар Шабац 
М 112 

11. Павловић мр Бранка 

Стручни пројекти 

 Израда Стратегије за остваривање права дјетета у Црној Гори 2019-2023 

 Финална евалуација пројекта инклузивног образовања у Босни и Херцеговини 

12. Крстић др Кристина 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима: 

 Лукић, М. и Крстић, К. (2019). Лутка као посредник у грађењу односа између детета, 
васпитача и родитеља. У Д. Столић (ур.), Зборнику радова: Допринос предшколства 
остваривању циљева образовања и васпитања,  стр. 139-146. Алексинац: Висока 
школа за васпитаче струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-755-5, COBISS.SR-ID 
274587404 УДК 373.21.691:688.721 

 Крстић, К. Лукић, М. (2019). Подстицај целовитог развоја детета у средини усмереној на 
повезивање различитих садржаја. Рад представљен на Конференцији учешћем 
„ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“: Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања 
и образовања деце предшколског узраста, Књига резимеа, 29. и 30. март  2019., 
Алексинац (стр. 15-16). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија 
Алексинац. (Рад прихваћен за обjaвљивање.) 

 Зуковић, С. и Крстић, К. (2020). Спремност детета за школу: значај спремности и 
интеракције микросистемских развојних окружења. Теме, XLIV, бр. 1, 231-249  ISSN- 
Print: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804 UDK 159.922.6/.7  316.356:37.014  

 
Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе  

 Обилазак студената на стручно-педагошкој пракси током јесењег семестра 
2019/2020. године 

 Заједно са Маријом Лукић учествовала у прилагођавању захтева који се тичу 
стручне праксе према препорукама Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја које се односе на разматрање могућности савладавања 
испитног градива на одговарајући начин и могућности прилагођавања начина на 
који ће се одржати практичне вежбе током месеца маја 2020. године током 
пандемије. 

 Одбранила докторску дисертацију под насловом „Улога родитеља током 
преласка детета из предшколске установе у школу“ 23.06.2020. 

 Тренер обуке за примену нових нових Основа програма - Концепција основа програма; 
Развијање реалног програма, организоване за групу запослених ПУ „Бамби“ у Лозници 
у периоду 5-6.10.2019; 19-20.10.2019. 

 Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма – Документовање, 
организоване за групу запослених ПУ „Бамби“ у Лозници у периоду 4-10.12.2019. 

 Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма - Концепција основа 
програма, организоване за групу запослених васпитача ПУ „Наше дете“ из Врања у 
периоду 28.09.-11.10.2020.  
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 Учешће у обуци за менторе – Конструктивна комуникација – Јачање капацитета за 
менторски рад, одржаној у Београду 21.10.2020. године. 

 Ментор у једном од три вртића језгра промене „Ђурђеваку“ у ПУ „Наше дете“ у 
Шапцу; пружање менторске подршке започето је октобру 2020 и траја наредних 
шест месеци. 

13. Јевтић мр Марина 
Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима: 

 

 Јевтић, М. (2019): Музичка радионица на тему „Нова 
година“ за децу из ПУ „Радосно детињство“ из Новог Сада (организатор, 
модератор и корепетитор); Вртић „Вилењак“, Нови Сад, 13.12.2019. (М112) – 2 
сата припреме и 1 сат реализације. 

 Јевтић, М. (2019): Музичка радионица на тему „Нова 
година“ за студенте Високе школе струковних студија за васпитаче Шабац и децу 
из ПУ „Наше дете“ из Шапца (организатор, диригент и корепетитор), Амфитеатар 
Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, 23.12.2019. (М112) - 2 
сата припреме и 2 сата реализације. 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима: 

 Јевтић, М. (2019): Наступ солиста, женског хора и 
инструменталног камерног ансамбла студената Високе школе струковних 
студија за васпитаче на јавној манифестацији организованој за децу из ПУ „Наше 
дете“ Шабац, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац – 
организатор, диригент и корепетитор, 23.12.2019. (М112) – 6 сати припреме 
(пробе са солистима и ансамблима) и 2 сата реализације. 

 Јевтић, М. (2019): Наступ солиста, женског хора и 
инструменталног камерног ансамбла студената Високе школе струковних 
студија за васпитаче у оквиру представе за децу из ПУ „Наше дете“ Шабац 
(организатор, диригент и корепетитор), Вртић „Младост“, Шабац, 24.12.2019. 
(М112) – 6 сати припреме (пробе са солистима и ансамблима) и 3 сата 
реализације. 

Стручни, односно уметнички послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

 Рад на развијању вокално-инструменталних способности студената треће године 

основних студија и мастер студија, у оквиру секција за хорско певање (12 

студената – Марјановић Вања 14/17, Ранковић Бојана 67/17, Новаковић Јована 

124/17, Ђурковић Јована 79/17, Муцић Ивана 49/17, Макевић Марина 50/17, 

Стојковић Бојана 3/17, Станисављевић Кристина 4/17, Радосављевић Катарина 

36/17, Рудић Невена 77/17, Вукадиновић Александра, Вркљан Катарина, мастер) 

и камерно музицирање (2 студента – Симић Срђан 53/17, Дамњановић Алекса, 

мастер). 

14. Лукић Марија 
Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима: 
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 Лукић, М. и Крстић, К. (2019). Лутка као посредник у грађењу односа између детета, 
васпитача и родитеља. У Д. Столић (ур.), Зборнику радова: Допринос предшколства 
остваривању циљева образовања и васпитања,  стр. 139-146. Алексинац: Висока 
школа за васпитаче струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-755-5, COBISS.SR-ID 
274587404 УДК 373.21.691:688.721 

 Крстић, К. Лукић, М. (2019). Подстицај целовитог развоја детета у средини 
усмереној на повезивање различитих садржаја. Рад представљен на 
Конференцији учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“: Значај компетентности 
васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског 
узраста, Књига резимеа, 29. и 30. март  2019., Алексинац (стр. 15-16). 
Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац. (Рад 
прихваћен за обjaвљивање.) 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе  

 Обилазак студената на стручно-педагошкој пракси током јесењег семестра 2019/2020. 
године 

 Заједно са Кристином Крстић учествовала у прилагођавању захтева који се тичу стручне 
праксе према препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 
односе се на разматрање могућности савладавања испитног градива на одговарајући 
начин и прилагођавање практичних вежби из овог предмета у месецу мају 2020. године 
током пандемије. 

 Тренер обуке за примену нових Основа програма – Концепција основа програма; 
Развијање реалног програма, организоване за групу запослених ПУ „Бамби“ у Лозници 
у периоду 5-6.10.2019. год. и 19-20.10.2019. год. 

 Oн-лајн обука за модераторе – примена нових Основа програма „Године узлета“ – 
Документовање у периоду од 11-15.11. 2019. год. 

 Модератор он-лајн обуке за примену нових Основа програма – Документовање, 
организоване за групу запослених ПУ „Бамби“ у Лозници у периоду 4-10.12.2019. год. 

 Модератор он-лајн обуке за примену нових Основа програма − Концепција основа 
програма, организоване за групу запослених васпитача ПУ „Вукица Митровић“ из 
Лесковца у периоду 28.09.-11.10.2020. год.  

 Учешће у обуци за менторе – Конструктивна комуникација – Јачање капацитета за 
менторски рад, одржаној у Београду 21.10.2020. године. 

 Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма 
„Године узлета“ ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу, у Централном објекту као језгру 
промене; пружање менторске подршке почиње у новембру 2020. године и траје 
наредних шест месеци. 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Аутор скрипте за предмет Дидактичко-игровна 
средства 

 Коаутор у изради Смерница за вођење дневника 
стручне праксе 

 Јовановић, Мира и Марија Лукић (2017): Методика упознавања околине: први 
кораци у упознавању деце са околином. Шабац: Висока школа струковних 
студија за васпитаче (поновљено издање). 

15. Јелић др Ивана 
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Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима5: 

 Јелић, И. (2020): Самостална изложба, Abaeterno, Градска галерија Милан Туцовић, 
Пожега (М108)  

 Јелић, И. (2020): Participation in 7th International Burullus Symposium for painting on walls 
and boats,  Cairo, Egypt, 1-14.10.2020.(М105) 

 Јелић, И. (2020): Participationingroupexhibition, The First 
InternationalContemporaryArtGlobalExhibition, online exhibition by 

InternationalAllianceofYoungArtists (IAYA国际青年艺术家联盟, 22.08.2020: 

https://mp.weixin.qq.com/s/omLMI8g9pesATQbf9LpExg)(М105) 

 Јелић, И. (2020): Излагање на колективној изложби 33. традиционална светосавска 
изложба, Библиотека Шабачка, Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2020): Излагање на колективној изложби 27. Изложба цртежа, Галерија 
Културног центра Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2020): Излагање на колективној изложби 26. Изложба акварела, Галерија 
Културног центра Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2019): Излагање на колективној изложби Годишња изложба 2019, 
Удружење ликовних стваралаца Шапца, Галерија народног музеја Шабац(М112) 

 Јелић, И. (2020): Излагање на колективној изложби Пролећна изложба 2020, 
Удружење ликовних стваралаца Шапца, Галерија културног центра Шабац(М112) 

 
16. Будимировић Небојша 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова и учешће на научно-стручним 
конференцијама и скуповима: 

 Budimirović V., Budimirović N.,: Fuzzy Varieties, IRASA Second International Scientific 
Conference SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION SETI II 2020, 
Republic of Serbia, Belgrade, 2-3 October 2020 

 
17. Пантелић Катарина 
Стручни пројекти 

 Пантелић, К. (2019): Новогодишњи концерт Дечјег 
хора ВиВа-ћи (асистент диригента хора и корепетитор), сала Арт студија у Шапцу, 
15.12.2019.  (М108) 

 Пантелић, К. (2019):Концерт Дечјег хора ВиВа (асистент диригента хора и 
корепетитор), Амфитеатар академије струковних студија за васпитаче у Шапцу, 
22.12.2019. (М108) 

 Пантелић, К. (2020): Традиционални годишњи концерт 
„Хора 66 девојака“ и „Шабачког певачког друштва“ – (диригрнт хорова), Сала 
Арт студија у Шапцу. 23.12.2019. (М108) 

 Пантелић, К. (2020): Осмомартовски концерт Дечјег 
хора Ви-В-ћи (асистент диригента хора и корепетитор), сала Арт студија у Шапцу. 
05.03.2020. (М108) 

 Пантелић, К. (2020): Концерт Дечјег хора ВиВа (асистент диригента хора и 
корепетитор),сала Арт студија у Шапцу.12.03.2020. (М108) 

                                                 
 

https://mp.weixin.qq.com/s/omLMI8g9pesATQbf9LpExg
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Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима 

 Индивидуални и групни рад са студентима треће 
године у реализацији музичких активности у вртићима „Пчелица и „Бамби“  ПУ 
„Наше дете“. 

 Рад са хором студената Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу. 
8.3. Ненаставно особље 

Ненаставно особље обављало је послове дефинисане Правилником о организацији и 
систематизацији послова, које је донела Висока школа струковних студија за васпитаче, и 
уговореним условима рада. Поменути Правилник је усклађен са Уредбом о Каталогу радних 
места и Уредбом о шифарнику послова, а на исти је, у прописаној процедури, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја у августу 2018. године дало сагласност. 

У фебруару (4. фебруара) 2020. године Савет Академије Шабац је дао сагласност на Правилник 
о организацији и системати послова у Академији струковних студија Шабац. 

Свим запосленима у Одсеку (наставном и ненаставном особљу) достављено је писано 
обавештење о промени досадашњег послодавца претходника Високе школе струковних 
студија за васпитаче Шабац као и новом послодавцу - Академији струковних студија Шабац. 
Позвани су запослени да се писаним путем изјасне о преношењу уговора о раду на новог 
послодавца, што су запослени и учинили. 

Уговори о раду који су пренети на послодавца следбеника по својој садржини остали су 
истоветни и у њима се по питању права, обавеза и одговорности запослених ништа не мења.  

Запослени су писменим путем обавештени да услед промене послодавца неће доћи до 
правних, економских и социјалних последица у погледу положаја запослених.  

Послодавац претходник и послодавац следбеник су потписали записник о преузимању уговора 
о раду поводом статусне промене и промене послодавца. 

За време ванредног стања ненаставно особље радило је према свом распореду, у складу са 
донетим одлукама на нивоу Академије и појединачних одсека. 

Административни, технички и други послови редовно су обављани: пријем поште, отпремање 
поште, електронска комуникација са студентима и наставницима (слање потврда, информација 
о новонасталом стању, постављање материјала за наставу и обавештења на сајтове), 
телефонска комуникација са студентима и наставницима, провера веродостојности стечених 
диплома, архивирање завршених предмета, издавање решења запосленима и евиденција о 
доласцима на посао. 

Поједини запослени обављали су рад од куће док су други дежурали у Одсеку. 

У 2019/2020. години било је 17 запослених у Секретаријату Одсека од који су 15 у радном 
односу на неодређено време а два запослена су у радном односу на одређено време.  

 

Табела 12: Запослено ненаставно особље 

 

 
Р.Б. 

Звање, радно 
место 

Име и презиме Квалификација број 

1 Секретар Школе/ 

секретар 

Ана И. Пејић дипл. правник 1 
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Академије  

2 Руководилац 
финансијско-

рачуноводствених 
послова Школе/  

руководилац 
финансијско-

рачуноводствених 
послова 

Академије 

Љубинка Р. Поповић дипл. економиста 1 

3 Библиотекар Мирјана Ж. Лукић проф. разредне 
наставе 

1 

4 Инжењер за 
рачунарске 

мреже 

Александар Т. Шобић дипл. 
инг.електротехнике 

1 

5 Службеник за 
безбедност, 
здравље и 

заштиту на раду 

Вук М. Јовановић дипл. економиста 1 

6 Самостални-
стручно-технички 

сарадник за 
студије и 

студентска 
питања 

(организатор 
наставе и праксе) 

Драгица Б. Игњевски специјалиста  
струковни васпитач за 

физичко васпитање 

1 

7 

 

Самостални-
стручно-технички 

сарадник за 
студије и 

студентска 
питања  

Адријана С. Станић 

 

специјалиста  
струковни васпитач за 
методику релаизације 
прип. пред. програма 

 

1 

 

8 Виши стручно-
технички 

сарадник за 
студије и 

студентска 
питања 

Радмила М. Андрић наставник разредне 
наставе 

1 

9 Стручно-технички 
сарадник за 

остале 
делатности 

Срђан В. Јовановић ССС 1 

10 Референт за фин. 
рач. послове 

Биљана С. Пантелић ССС 1 
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11 Стручно-технички 
сарадник за рад у 

библиотеци 

Радина Ж. Лукић ССС 1 

12 Домар-мајстор 
одржавања 

Слободан Б. Павловић ССС 1 

13  

 

Чистачица 

 

Стана С. Дервишевић НСС 1 

Рада В. Косанић НСС 1 

Јасна А. Ђорђевић НСС 1 

Слађана Игњатовић НСС 1 

Данијела Б. Пајић НСС 1 

 
У току 2019/2020. године два запослена су отишла у старосну пензију. 

 

9. Остале активности   

Пријем студенатa 

Свечани пријем студента прве године обављен је 01.10.2019. Срдачну добродошлицу новој 
генерацији студената пожелели су в.д председника Академије Маријана Исаковић, председник 
студентског парламента проф. др Сања Вулетић и проф.Татјана Бајић која је упознала студенте 
са студијским програмима и њиховим обавезама. 
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Студенти Одсека студија за васпитаче и сестре васпитаче настављају да показују хуманост и 
велико срце у духу позива којим ће се бавити и ове године од новца који је прикупљен у оквиру 
хуманитарне продајне изложбе обрадовати деца са Косова и Метохије у виду пакетића који ће 
им бити уручени за српску Нову годину. 

 

 

  

 

Новогодишња представа и радионице 2019. 

Већ неколико година за редом, група студената која је сада на трећој години основних студија, 
показала је умеће у музичко-сценском извођењу представа и радионица посвећених 
новогодишњим празницима. Овог пута, поред свих компетенција које чине успешног будућег 
васпитача - неког ко добро влада сценом, пева, исказује креативност у раду са децом кроз 
покрет, цртеж, говор, игру са различитим материјалима, студенти су и овог пута показали вољу, 
ентузијазам, мотивисаност и спремност да улепшају долазеће празнике деци запослених на 
Академији.  

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2482666372054653&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAo7O3j2qiA24NLHvILb1Uk-yZq3UeEezDrtDdjNuWTr7PlVXkqdE57dALYyDv8wk6iOubzki8E8ET6GaGSaKAE2JXJ-M81GdwGCumKkD28BGC0zyhjjU4FOE-ttTietODVVvPnKolD6Wm_YJ_3gLy6viQsuDByDZln1gwF-S7nQrfAQA4Mu-AAZleeehsVEVOlvcdMrHH5j06FrBFMXJ-JZATRu75-PKAXUtvFG1E-4EOGgVyYqk9lRvRkEONalqB_w0EApWg3JX60bW2z3rnUEW4as1FGokmkR9aaq10MD8j1k5XL9uzrzvzs9cmidFMLhQVhOoCVzEiVUthrjJL7s6JFVoGs8FYvz3H41avUmBLvBkrSRT_PdZQQk8hePkcLTlNYhiqzd-9DDhyTRhLUZpYio9MzRTkd0FTkvRGIzjNazPKGeQkI3gMM4Q_RWMzIYlSrv72ILmjKuaP_ZHytRA&__tn__=-UC-R


АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

  

  

 

Такође, малишани из вртића „Младост“ и деца запослених на нивоу установе „Наше дете“, 
радо су угостили студенте с којима су заједно стварали новогодишњу чаролију тако што су 
бодрили вештицу Цицу да постане добра и добије новогодишњи пакетић, као и песмом 
подржале Деда Мраза и вилењака да испуни жеље девојчицама које су биле добре током целе 
године. 

 

 

  

 

 

10. Наставно-стручно веће Одсека 

У току школске 2019/2020. године Наставно-стручно веће је одржало 8 седница на којима је 
разматрана проблематика из домена наставно-образовне делатности Одсека и друга текућа 
питања. 

Наставно-стручно веће је пуноважно радило и одлучивало о свим питањима која су му 
стављена у надлежност законом и Статутом Школе. 

Седнице су биле добро посећене и није било проблема са кворумом за одлучивање. 
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Преглед најважнијих тема о којима је одлучивало Наставно-стручно веће: 

Седницама је руководила др Светлана Карић, руководилац одсека.  

Поједина питања из своје надлежности Наставно-стручно веће је обављало преко комисија. 
Предмет овог извештаја је рад сталних комисија Наставног већа које своје активности обављају 
у континуитету - Комисије за издавачку делатност. 

Најважније теме о којима је одлучивало наставно-стручно веће Одсека биле су: разматрање и 
усвајање реферата за избор у звања наставника и сарадника; разматрање и усвајање плана 
издавачке делатности за 2020. годину; разматрање и усвајање годишњег програма рада 
Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у школској 2019/2020. години; 
разматрање и усвајање друге измене финансијског плана за 2019. годину; разматрање и 
усвајање Финансијског плана одсека за 2020. годину; расписивање избора за једног члана 
Наставно-стручног већа Aкадемије и спровођење избора;  разматрање и усвајање распореда 
наставе у пролећном семестру школске 2019/2020. години; расподела предмета на наставнике 
и сараднике у школској 2019/2020. години; одлучивање о расписивању конкурса за избор у 
звања сарадника за области Физичка култура и Филолошке науке-језик и књижевност; 
доношење одлуке о ангажовању предавача ван радног односа за област Психологија; 
доношење одлуке о ангажовању наставника у допунском раду у пролећном семестру школске 
2019/2020. године; разматрање извештаја о пријављеном кандидату за избор у звање вишег 
предавача за ужу област Ликовна култура; усвајање тема за мастер радове студената; 
расписивање конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија и мастер 
струковних студија у школској 2020/2021. години;  утврђивање предлога одлуке о висини 
школарине и ценовника услуга; разматрање и усвајање извештаја о пролазности студената на 
ОСС и МСС студијама у школској 2018/2019. години; одлучивање о начину организовања 
стручне праксе студената у летњем семестру школске 2019/2020. године (за време ванредног 
стања); спровођење избора за члана Наставно-стручног већа Академије - представник Одсека; 
спровођење избора за чланове Савета Академије, представници одсека из реда наставника и 
сарадника (кандидовање и поступак избора); предлагање и утврђивање кандидата за 
председника Академије струковних студија Шабац; разматрање и усвајање Правилника о 
измени правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова; организација другог 
продуженог уписног рока за упис студената на основне струковне студије у школскoј 2020/2021. 
години; разматрање и усвајање одлуке о еквиваленцији студијских програма Образовање 
струковних васпитача и Струковни васпитач са два модула (модул 2 Струковни васпитач деце 
раног узраста); разматрање и усвајање одлуке о броју буџетских студената у 2. и 3. години 
студија школске 2020/2021. године; усвајање предлога распореда наставе за основне 
струковне студије у jeсењем семестру школске 2020/2021. години: редовни распоред, за 
студенте уз рад и распоред по вртићима; усвајање извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање виши предавач за ужу научну област Педагогија; усвајање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање асистент за ужу научну област Педагогија; 
усвајање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадник у настави за ужу 
научну област Страни језици-енглески језик; усвајање извештаја о пријављеном кандидату за 
избор предавача ван радног односа за стручно-апликативне предмете уже научне области 
Психологија; усвајање извештаја о пријављеном кандидату за избор предавача ван радног 
односа за стручно-апликативне предмете уже научне области Медицина; усвајање одлуке о 
радном ангажовању предавача за ужу научну област Mедицина; усвајање одлуке о ангажовању 
гостујућег професора у школској 2020/2021. години; усвајање извештаја о пријављеном 
кандидату за избор сарадника практичара за ужу област Педагогија и друго. 
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11. Комисија за издавачку делатност у школској 2019/2020. години 

Комисија за издавачку делатност, са председницом др Ружицом Јовановић, у току 2019/2020. 
године одржала је више електронских консултација у вези различитих одлука које се тичу 
издавачке делатности Одсека. 

На састанцима су као главне теме разматрана питања у вези са планирањем и реализацијом 
издавaчке делатности јер издавање наставне литературе спада у приоритетне активности 
Комисије за издавачку делатност. 

Комисија за издавачку делатност утврдила је предлог плана издавачке делатности у 2019/2020. 
години. 

Наставно-стручно веће је на седници одржаној 16. јуна 2020. године донело одлуку о 
штампању издања утврђених планом издавачке делатности:   

1) Приручник Енглески језик 1 (ново издање), аутор др Сањa Вулетић, професор струковних 
студија, рецензент др Нада Бузаџић Николајевић, професор струковних студија. Тираж 
300 примерака. 

2)  Приручник Како подстицати говорни развој деце, аутор др Мирјанa Марковић, 
професор струковних студија, поновљено издање, тираж 300 примерака.  

3) Приручник Информатика са уводом у примењену статистику (измењено и допуњено 
издање) аутора мр Татјане Бајић, предавач, тираж 300 примерака.  

4) Уџбеника Хигијена (основни уџбеник) аутора др Светлана Карић, професор струковних 
студија,  поновљено издање, тираж од 300 примерака. 

5) Приручник Методика развоја говора 2 - Приручник са дневником евалуације говорних 
активности - допуњено издањe, аутор др Ружица Јовановић, професор струковних 
студија, тираж 300 примерака. 

6) Приручник Књижевност за децу - практикум за вежбе, поновљенo издање, аутора др 
Ружица Јовановић, професор струковних студија, тираж 300 примерака. 

7) Приручник Методика васпитно-образовног рада - поновљено и допуњено издање, 
аутор др Љиљанa Станков, професор струковних студија, тираж 300 примерака.   

8) Практикум из Методике упознавања околине I: Први кораци у упознавању деце са 
околином, поновљено издање, аутори др Мира Јовановић, професор струковних студија 
и Марија Лукић, наставник вештина, тираж 300 примерака.  
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Такође, за потребе стручне праксе одштампани су дневници стручне праксе: ДНЕВНИК 1 и 2, 
ДНЕВНИК 3и 4 као и ДНЕВНИК МАСТЕР. Тираж ових дневника био је 300 примерака. 

Трошкови штампања наведених издања износили су 393.600 динара без ПДВ-а, односно 
432.960 динара са ПДВ-ом. Добављач је био ДОО СВЕН, Ниш, ул. Стојана Новаковића 10 са 
понудом заведеном код Наручиоца под бројем од 362/2 од 7.9.2020. године и са најнижом 
понуђеном ценом. 

 

 

 

12. Квалитет 

Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби 
и услова рада именована је одлуком Наставно-стручног већа Високе школе струковних студија 
за васпитаче у Шапцу 14.12. 2016. године, на период од три године.  

Председница Комисије за квалитет, мр Бранка Павловић, предавач, на основу спроведених 
редовних провера квалитета у периоду од почетка школске 2015/2016. до краја школске 
2018/2019. године припремила је Финални извештај о самовредновању, полазећи од усвојених 
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принципа  садржаних у Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколских установа. 

Извештај о резултатима самовредновања садржи информације о свим релевантним аспектима 
школских функција и операција, значајних за стандарде и квалитет нових студијских програма, 
њихову имплементацију, потребне процедуре и надзор остварених ефеката. Области 
обезбеђења квалитета, су: студијски програм, настава, истраживање, вредновање студената, 
уџбеници и литература, ресурси, ваннаставна подршка, управљање, финансирање. У вези са 
областима обезбеђења квалитета, утврђени су субјекти обезбеђења квалитета (наставници; 
Наставно веће; Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада 
наставника, служби и услова рада – у даљем тексту: Комисија за квалитет; Савет; директор; 
студенти; ваннаставно особље; екстерне институције), као и њихова улога у том процесу 

Извештај садржи све предвиђене стандарде које је утврдио Национални савет за високо 
образовање.  

За вредновање испуњености сваког појединачног стандарда коришћене су три описне оцене: 
остварен у целини, делимично остварен и није остварен. На основу извршеног вредновања, 
дефинисане су и посебне мере, у циљу постизања оптималног нивоа квалитета који 
подразумева испуњеност свих дефинисаних стандарда у целини. Завршни део Извештаја 
садржи прилоге који материјално поткрепљују донете оцене и предложене мере. 

Извештај о самовредновању је у прилогу. 

 

13. Студентски парламент 

На састанку одржаном 29. 10. 2020. године, у складу са Пословником о раду Студентског 
парламента Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу и Планом рада за протеклу 
школску годину, а на основу реализације планираних активности предложен је и усвојен 
следећи Извештај о раду за школску 2019/20. годину: 
На конститутивној седници 21. 10. 2019. године образован је сазив Студентског парламента за 
школску 2019/20. годину. Такође, именовани су представници студената у раду органа 
управљања Школом – Савету и Наставном већу, као и Комисији за вредновање квалитета рада 
Школе.  

Сазив Студентског парламента чине: 
- Јоветић Дијана, студент друге године  
- Ђукић Слађана, студент друге године  
- Којић Маријана, студент друге године  
- Симић Срђан, студент треће године  
- Живановић Јелена, студент треће године  
- Спасојевић Марија, студент треће године  
- Пимић Лука, студент треће године  
- Панић Милица, студент треће године  
- Негић Јасна, студент друге године  
- Адамовић Тијана, студент треће године  
- Тимотић Николија, студент треће године  

 

Студенти друге и треће године основних студија припремили су интерактивне радионице и 
новогодишњу представу која је изведена у амфитеатру Школе 24.12. 2019. године за неколико 
група предшколске деце из ПУ ,,Наше дете`` из Шапца.  

Поред активности у Школи, студенти прве, друге и треће године вредно су радили на изради 
новогодишње декорације. Производи су били намењени учешћу на Новогодишњем базару 
који је одржан у центру Града, а новчана средства су прикупљена у хуманитарне сврхе.  
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Представници Парламента су учествовали на састанку представника студената сва три одсека 
Академије струковних студија Шабац на тему избора представника студената у раду Савета 
Академије и организовања избора за Студентски парламент Академије, а који је одржан 15. 01. 
2020. године у седишту Академије.  

У складу са Правилником о избору чланова Студентског парламента расписани су избори за 
нове чланове, а  које је требало спровести у априлу месецу текуће године, те су и објављени 
услови за подношење кандидатуре. Међутим, услед проглашења ванредног стања у Републици 
Србији због пандемије вируса Корона и прекида редовне наставе, избори нису одржани, већ је 
Парламент наставио да функционише у саставу који је изабран претходне године /горе 
наведено /. Очекују се упутства Студентске конференције академија струковних студија у вези 
са процедуром одржавања нових избора.  

Прослава Апсолвентске вечери организована је за студенте завршне године студија Одсека за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче 27. јуна 2020. године у Хотелу ,,Еуфорија`` у Шапцу.  

Чланови Студентског парламента су редовно одржавали састанке, те учествовали у раду органа 
Одсека, а након проглашења ванредног стања комуникација са колегама и наставницима је 
одржавана онлајн, односно, путем друштвених мрежа, те су на тај  начин пружали подршку и 
потребне информације колегама студентима.  

На основу Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Академије струковних студија 
Шабац, број: 2-20/2020 од 13.07.2020. године и чланова 65-69 Статута Академије струковних 
студија Шабац, број: 01-35/2019 од 6.11.2019. године и Одлуке о изменама и допунама Статута 
Академије струковних студија Шабац, број: 2-02/2020 од 04. 02. 2020. године, као и Правилника 
о раду Студентског парламента oд 18. маја 2018. године, Студентски парламент Одсека студија 
за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у Шапцу је на електронској седници одржаној 15. 
07. 2020. године једногласно донео Одлуку да се за представника Студентског парламента 
Одсека за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у Савету Академије  струковних студија 
Шабац у Шапцу изабере Марија Спасојевић. 

 

4 Јавне набавке  
У 2020. години није било јавних набавки на које се примењује Закон о јавним набавкама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ 
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Статус, назив, седиште и делатност Одсека 

 
Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије је део Академије струковних 

студија Шабац (у даљем тексту Одсек) који остварује основне струковне студије из области 
здравствене неге, фармације, заштите животне средине, економије, инжењерског менаџмента, 
гастрономије и  информационих технологија у складу са дозволом за рад. 

Осим наведеног пуног назива Академије користи и скраћени назив "Академија Шабац”. 
Седиште Академије је у Шапцу, ул. Добропољска бр.5, а седиште Одсека је у Шапцу, ул. 

Хајдук Вељкова бр. 10. 
У односима са физичким и правним лицима у иностранству, као и на двојезичним 

издањима, Академија може, поред пуног или скраћеног назива, да користи и превод назива на 
енглеском језику: “Academy od Professional Studies Šabac”. 

Оснивач Академије је Влада Републике Србије. Академија је основана Одлуком о 
оснивању Академије струковних студија Шабац број 02-02-5149/2019-1 од 18. јула 2019. 
године.  

Академија је уписана у судски регистар Трговинског суда у Ваљеву. 
Академија има јавна овлашћења утврђена Законом. 
Академија послује средствима у државној својини. 
У правном промету са трећим лицима Академија иступа у своје име и за свој рачун и за 

своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
Академија има основни рачун код Управе за трезор, подрачун за промет сопствених 

средстава и рачун за посебне намене.  
Академија организује и изводи студијске програме у оквиру регистроване делатности.

  
  

Краћа ретроспектива  
  

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије je део Академије струковних 
студија Шабац. Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник‟ број 51, од 19.07.2019. 
године) формирана је Академија струковних студија Шабац коју чине: Висока медицинска и 
пословно-технолошка школа струковних студија, Висока пољопривредна школа струковних 
студија и Висока школа струковних студија за васпитаче.  

Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија у Шапцу је 
државна школа чији корени сежу до давне 1960. године, кад је основана Виша хемијскo-
технолошка школа да би образовала инжењере хемијске технологије за потребе тадашње 
привреде. Ови инжењери су се показали као веома успешни у хемијској и сродним 
индустријама тадашње Србије и Југославије.  

Кроз деценије свог постојања, Виша хемијско-технолошка школа је расла, прилагођавала 
се потребама времена, и упорно истрајавала на квалитету својих свршених студената. На захтев 
Школе, 1998. године, Министарство просвете Републике Србије одобрило је Школи оснивање 
смера Прехрамбена технологија, који је школовао инжењере технологије за прехрамбену 
технологију. У оквиру проширења области рада Школе и прилагођавања новој реалности, у 
којој значај некада моћне хемијске индустрије опада, 2003. године Виша хемијско-технолошка 
школа је, после прихватања наставних планова и програма за трогодишње студије, од стране 
Министарства просвете, увела четири нова смера: Технологија фармацеутских и козметичких 
производа, Информациона технологија, Производни менаџмент и Заштита животне средине. 
Одмах потом, исте године, Школа је добила ново име: Виша технолошка школа.  

Законом о Високом образовању из 2005. године високошколски систем Србије усаглашен 
је са високим школством земаља Европске Уније увођењем познатог Болоњског модела 
високог образовања. Ова, као и друге више школе, стављене су тиме пред сложен задатак, да 
свој рад усагласе са веома захтевним прописаним стандардима, што је Виша технолошка школа 
успешно обавила и тиме се трансформисала у Високу технолошку школу струковних студија. 
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Акредитацијом, Школи је одобрен упис студената на три студијска програма: Производне 
технологије (са модулима: Хемијска технологија, Фармацеутска технологија и Прехрамбене 
технологије) Заштита животне средине и Информационе технологије, тако да од школске 
2007/2008. године, Школа изводи наставу по новим, акредитованим, студијским програмима. 

Имајући у виду заинтересованост свршених студената за даље усавршавање, а и своју 
законску обавезу, Школа је почетком 2010. акредитовала студијски програм Специјалистичке 
студије Инжењерског менаџмента.  

Због увођења нових студијских програма: 2011. године: Инжењерског менаџмента,  2013. 
године: Фармације и Гастрономије и  2014. године: Здравствене неге и Економије јавила се 
потреба да Школа промени назив. Одлуком Владе Републике Србије назив Високе технолошке 
школе струковних студија Шабац, мења се и гласи: "Висока медицинска и пословно-
технолошка школа струковних студија".  

Одлуком Владе Републике Србије број 02-02-5149/2019-1 од 18. јула 2019. године 
основана је Академија струковних студија коју чине Висока медицинска и пословно-
технолошка школа струковних студија, Висока пољопривредна школа струковних студија и 
Висока школа струковних студија за васпитаче. 

Данас Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије на свим годинама и 
студијским програмима има више од 700 студената од којих половина долази из других 
региона Србије и БиХ.  

Основни задаци Одсека су у складу са задацима и циљевима високог образовања у 
Србији, а односе се на допринос укупном развоју друштва кроз активност Академије у 
високошколском образовном систему Србије, у оквиру Европског образовног простора, кроз 
савремени наставни процес чији је циљ образовање компетентних студената струковних 
студија. 

Циљеви Одсека су: организовање и реализација савременог наставног процеса чији се 
квалитет непрекидно унапређује, а чији резултат су, по Европским стандардима образовани, 
компетентни свршени студенти струковних студија у областима здравствене неге, фармације, 
економије, инжењерског менаџмента, гастрономије, заштите животне средине и 
информационих технологија, који су опредељени за стално усавршавање и способни да 
укључивањем у радни процес, самостално, или у тиму, дају свој пуни стручни и етички 
допринос просперитету у радном окружењу и друштву. 

  

Организација Одсека, наставни планови и програми Одсека 
 

Одсек је организован у складу са Законом и Статутом Академије. 
Послови из делатности Одсека врше се у оквиру посебне организационе целине, у 

оквиру којих су систематизовани послови по врсти. 
Одсек има наставну јединицу и ненаставну јединицу - секретаријат. 
У наставној јединици наставници и сарадници врше послове припреме и извођења 

наставе. Осим послова на непосредној припреми и извођењу наставе, наставници и сарадници 
се баве и стручним радом, тј. стручно се усавршавају у циљу одржавања и постизања вишег 
квалитета наставе. 

У ненаставној јединици - Секретаријату Одсека обављају се правни и општи послови, 
послови рачуноводства, студентске службе, библиотечке делатности и послови одржавања 
информационих система. 

Одсеком управљају Савет Академије, Председник Академије и Руководилац Одсека. 
Њихове надлежности и одговорности у организацији и управљању утврђени су Законом и 
Статутом Академије.  

Савет Академије као орган управљања у Академији конституисан je први пут у септембру 
2020. године са укупно 19 чланова, од којих су по 3 представника из сваког од три Одсека који 
чине Академију (укупно 9 чланова), по 1 представник студената из сваког од три Одсека (укупно 
3 члана), 1 представник ненаставног особља са Академије и 6 представника оснивача 
именованих од стране Владе Републике Србије. 
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    Стручни органи Одсека је Наставно-стручно веће Одсека. Његове надлежности уређене 
су Законом о високом образовању, Статутом и другим општим актима Академије. 

Академија има Студентски парламент чије чланове бирају студенти. Правилником о 
Студентском парламенту уређен је састав, организација, начин избора, права и дужности 
чланова, надлежности, начин рада и финансирање Студентског парламента. 

Студентски парламент Академије је орган преко којег студенти остварују своја права и 
штите своје интересе у Академији. 

Сваки сазив Студентског парламента, сагласно одредбама Статута Академије и 
Правилника о Студентском парламенту, именује своје представнике за Савет Академије, 
Наставно-стручно веће Академије и Одсека и Комисију за обезбеђење квалитета, ради учешћа 
у раду тих органа када су на дневном реду питања од значаја за права и обавезе студената. 

У школској 2019/20. години настава се изводила на 7 акредитованих студијских програма 
и то: 

- на првој, другој и трећој години основних струковних студија на 2 студијска програма 
акредитована 2014. године:  

o Здравствена нега, 
o Економија, 
- на првој, другој и трећој години основних струковних студија на 1 студијском програму 

реакредитованом 2020. године: 
o Гастрономија,  

- на првој, другој и трећој години основних струковних студија на 2 студијска програма 
реакредитована 2018. године: 

o Заштите животне средине,  
o Фармација, 
- на првој, другој и трећој години основних струковних студија на 1 студијском програму 

реакредитованом 2017. године: 
o Информационе технологијe, 
- на првој, другој и трећој години основних струковних студија на 1 студијском програму 

реакредитованом 2015. године: 
o Инжењерски менаџмент,   

 
Стручни називи који се стичу 
 

Кључни задатак Академије струковних студија Шабац и Одсека за медицинске и 
пословно-технолошке студије је образовање кадрова за обављање сложених послова у 
областима здравствене неге, фармације, економије, инжењерског менаџмента, гастрономије, 
заштите животне средине и информационе технологије.  

Студент који је уписао основне студије закључно са школском 2006/07. годином, који 
положи све предметне испите и дипломски испит, стиче више образовање и стручни назив 
зависно од завршеног одсека, односно смера и то: 

-смер Информационе технологије „инжењер информационе технологије“, 
-смер Заштите животне средине „инжењер заштите животне средине“, 
-смер Прехрамбене технологије „инжењер прехрамбене технологије“,  
-смер Хемијске технологије „инжењер хемијске технологије“, 
-смер Фармацеутске технологије „инжењер фармацеутске  технологије“. 
 
Студент који је уписао основне струковне студије почев од школске 2007/08. године па на 

даље, који положи све предметне испите и завршни испит, стиче високо струковно образовање 
и стручни назив зависно од завршеног студијског програма (СП) и то: 

- СП Здравствене неге „струковна медицинска сестра“,  
- СП Фармације „ струковни фармацеут“,  
- СП Економије „струковни економиста“, 
- СП Инжењерски менаџмент „струковни инжењер менаџмента“, 
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- СП Гастрономије „струковни менаџер“, 
- СП Заштите животне средине „струковни инжењер заштите животне средине“, 
- СП Информационе технологије „струковни инжењер електротехнике и рачунарства“. 
 
Студент који је уписао специјалистичке струковне студије на студијском програму 

Инжењерски менаџмент који положи све предметне испите и специјалистички испит, стиче 
стручни назив “ специјалиста струковни инжењер менаџмента“. 

  
Просторни услови рада, опремљеност 

 
Активности  Одсека се одвијају у Шапцу односно у школској згради у ул. Хајдук Вељкова 

бр. 10.  
За потребе Студијских програма, Одсек у потпуности поседује примерене просторне 

капацитете: учионице, лабораторије, библиотеку, читаоницу и остале просторе за квалитетно 
обављање своје делатности. Одсек континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете 
и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

Наставни процес одвија се у две смене и сходно броју студената на свим нивоима и 
укупном простору за извођење наставе (2000.22 m2) по студенту, Одсек располаже са 2.80 m2 
бруто простора. Одсек располаже и одговарајућом техничком опремом за савремено 
извођење наставе у складу са потребама постојећих Студијских програма. У амфитеатрима су 
уграђени стационарни уређаји за презентацију предавања (видео-бимови). У 3 рачунарске 
лабораторије Одсека, налази се 68 рачунара који су искључиво на располагању студентима. 
Осим рачунарске опреме, Одсек има лабораторије и слушаонице-кабинете за савремени 
наставни рад са студентима, који су доступни за реализацију наставног процеса на свим 
Студијским програмима Одсека. 

Наведени капацитети по структури и обиму задовољавају потребе процеса рада на 
постојећим Студијским програмима са режимом рада у две смене. 

Све просторије за наставу, вежбе и испите опремљене су школским намештајем који је у 
врло добром стању. 

Одсек располаже и одговарајућом техничком и другом специфичном опремом за 
савремено извођење наставе у складу са потребама постојећих Студијских програма.  

Опрема за експериментална истраживања споро се обнавља, што у неким случајевима 
представља лимитирајући фактор за сложеније истраживачке подухвате. 

 
             Табела 1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени 

простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, наставне базе, 
организационе јединице, службе) 

 

Р.бр. 
ЗГРАДА 

(Власништво) 
Просторија Површина 

/m2/ 
Слушалачких 

места 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Одсек за 
медицинске и 

пословно – 
технолошке 

студије 
 

ИТ 

Кабинет за информатику 1 59.22 23 

Кабинет за информатику 2 49.34 21 

Кабинет за информатику 3 45.78 21 

Слушаоница-амфитеатар  72.78 72 

Интернет - Сервер 13.14  

Кабинет професора 1 21.86 - 

Кабинет професора 2 44.21 - 

Ходници са степеништем 25.69 - 

Остава 3.56 - 

Ходник 21.68 - 
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Ходник испред ИТ 28.88 - 

  Укупно 386.13 137 

 
 
 
 
 
 

2 

 
Одсек за 

медицинске и 
пословно – 
технолошке 

студије 
 
 

УЛАЗ А 

Лабораторија за произ. 
технологије 

76.81 
22 

Кабинет професора 24.89 - 

Ходник код лаб. и кабинета  13.31 - 

Слушаоница-амфитеатар 1 120.00 112 

Слушаоница-учионица  71.39 48 

Слушаоница-амфитеатар 2 86.06 84 

Ходник 78.07 - 

  Укупно 470.54 266 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Одсек за 

медицинске и 
пословно – 
технолошке 

студије 
 
 

УЛАЗ Б 

Слушаоница-амфитеатар 96.61 84 

Кабинет за здравствену негу 73.27 22 

Кабинет за фармацију 66.45 30 

Кабинет заштите животне ср. 66.93 30 

Кабинет професора 1 10.86 - 

Кабинет професора 2 10.50 - 

Кабинет професора 3 15.24 - 

Кабинет професора 4 13.35 - 

Клуб студената 69.65 - 

Магацин 5.93 - 

ВЦ мушки 1.87 - 

ВЦ женски 2.02 - 

Ходник 114.09 - 

 Укупно 546.75 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Одсек за 
медицинске и 

пословно – 
технолошке 

студије 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

Студентска служба 31.18 - 

ВЦ за инвалиде 2.76 - 

ВЦ мушки 19.47 - 

ВЦ женски 20.22 - 

ВЦ студентска служба 2.11 - 

Остава 3.85 - 

Ходник са степеништем 24.07 - 

Кабинет-директора 17.29 - 

Кабинет-секретар 10.90 - 

Кабинет-пословни секретар 8.45 - 

Рачуноводство и благајна 10.80 - 

Библиотека 26.45 - 

Читаоница 40.65 24 

Студентски парламент 6.41 - 

Чајна кухиња 4.34 - 

Ходник 24.44 - 

ВЦ 5.10 - 

Киоск 6.00 - 

  Укупно 264.50 24 
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5 

 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРИЈЕ 
(Средња школа) 

Ходник 49.30 - 

Лабораторија за хемију 1 77.00 22 

Кабинет за физику 63.80 30 

Лабораторија за хемију 2 79.40 22 

Магацин хемикалија 16.70 - 

ВЦ мушки 2.20 - 

ВЦ женски 1.70 - 

Котларница 30% (СХШ–70%) 17.20 - 

  Укупно 307.3 74 

 
 
 
 

6 

Одсек за 
медицинске и 

пословно – 
технолошке 

студије 
 

СТУДЕНТСКИ ДОМ 

         Простор који је Одсек купио властитим средствима од ХИ 
Зорка-Центар за истраживање.  

2017. године купљени простор од ХИ Зорка преименован је из 
индустријске зоне у зону образовања.  

 Овај простор је веома добром стању и могао би се преуредити 
у студентски дом. 

 Укупно (793) - 

7  Радионица домара 24.0  - 

 Укупно 24.0 - 

8 

Одсек за 
медицинске и 

пословно – 
технолошке 

студије 
 

СТУДЕНТСКИ 
ЦЕНТАР 

         Простор који је Одсек купио властитим средствима од ХИ 
Зорка-Центар за истраживање. Објекат је био у веома лошем 
стању, због чега је порушен и уклоњен. 
         Овај простор би се могао искористити за изградњу 
студентског центра који би обухватао простор за исхрану 
студената (ресторан са кухињом) и практичне вежбе студената 
Гастрономије, Библиотеку са читаоницом и просторије за рад 
Студентског парламента и задруге. 

  Укупно (149) - 

Укупно простора и места 2000.22 
 

667 

Укупно простора и студената 2000.22 715 

Укупно m2 по студенту: 2000.22/715  2.80 

  
Рачунари у стручним службама су функционално повезани. На основу уговора са два 

Интернет сервис проваједера „SBB“ и „mts“ омогућен је константан приступ интернету велике 
брзине, како запосленима, тако и студентима Одсека. 

Сходно закљученом Уговору о коришћењу школског простора бр.175 од 15.4.2008. 
године и Анекса уз тај Уговор бр.656 од 14.9.2016. године Одсек за извођење наставе користи и 
просторије Стручне хемијске и текстилне школе у Шапцу и то: 2 хемијске лабораторије, кабинет 
за физику и магацински простор за хемикалије. 

Ради остваривања практичне наставе студената са студијског смера гастрономија Одсек 
има Уговор о пословној сарадњи са Хотелом Слобода, ул. Трг шабачких жртава бб, Шабац, са 
рестораном Стари мост, ул. Савска бб, Шабац, са рестораном Естрада, ул. Карађорђева 39, 
Шабац, и Специјалном болницом за рехабилитацију, ул. Парк 4, Бања Ковиљача.   

Ради остваривања практичних вежби студената са студијског смера Здравствена нега  
Одсек има Уговор о пословној сарадњи са Општом болницом др Лаза Лазаревић Шабац, ул. 
Попа Карана 1, Домом здравља Др Драга Љочић, Шабац, ул. Попа Карана 2-4, удружењем 
Caritas, ул. Јанка Веселиновића 18, Шабац, Центром за социјални рад, Шабац, ул. Мачванска 76, 
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Заводом за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића 1, Домом здравља Сремска Митровица, 
ул. Стари шор 65, Домом здравља Владимирци, ул. Светог Саве 17, Специјалном болницом за 
рехабилитацију, ул. Парк 4, Бања Ковиљача,  Општом болницом Лозница, ул. Болничка 65 и 
Специjaлистичком педијатријском ординацијом ”Нест”, ул. Гаврила Принципа 22, Шабац. 

Из наведеног произлази да Одсек има обезбеђен простор и опрему, те наставне базе,  
неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе и стручну праксу. Квалитет простора и 
опреме за квалитетно одвијање наставног процеса Одсек је обезбедио кроз њихов адекватан 
обим, структуру, одржавање и осавремењавање. Просторни капацитети и опрема 
континуирано се усклађују са потребама наставног процеса и бројем студената, уз поштовање 
усвојених стандарда за акрeдитоване студијске програме у оквиру образовно-научних поља из 
којих се остварује настава.  

Одсек стално улаже напоре да се наставни процес у Одсеку унапреди и реализује у 
оптималним условима. У том смислу Одсек је у протеклих десетак година сопственим 
средствима реновирао и савремено опремила 1.200 квадратних метара лабораторија и 
учионица. За одржавање наставе на Студијском програму Информационе технологије 
изграђено је и потпуно опремљено нових 800 m2 слушаоница и лабораторија у чему је држава 
помогла са око 10 % средстава. У току школске 2015-16 године, једно крило зграде је 
реновирано, укупне површине око 400 m2 и тако је обезбеђен један амфитеатар са 98 места, 
три кабинета и Клуб студената.  

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије настоји да студентима који долазе 
са стране створи оптималне услове за студирање у Шапцу. У ту сврху, Одсек је 2015. године на 
аукцији купио две зграде површине 950 m2 која су припадале ХИ „Зорка“, а које се налазе 
непосредно поред Одсека. План је да се од ових зграда формира Студентски центар Академије 
струковних студија Шабац. Ради се о згради од 800 m2 простора за студентски дом и згради 400 
m2 у којим би били смештени: студентски ресторан, библиотека и читаоница. Изградњом 
студентског центра, био би за дуже време решен низ актуелних питања студентског стандарда. 
Оваква организација студија се показала као веома добар начин да се ефикасност студирања 
значајно повећа, што се догађа и у развијеном земљама запада (САД, Велика Британија,...), али 
и у неким државама у региону које су следиле овај модел (нпр. у Хрватској и Мађарској).  

Одсек свим студентима и запосленима обезбеђује неометан приступ различитим врстама 
информација у штампаном и електронском облику и информационим технологијама – 
неопходне информатичке ресурсе за савлађивање градива (рачунаре и другу информатичку 
опрему, приступ Интернету итд.), како би се те информације користиле у научно-образовне 
сврхе и за унапређење наставног процеса, све у циљу подизања квалитета наставе на потребан 
ниво, као и подизања квалитета рада стручних служби. 

Библиотека Одсека за медицинске и пословно - технолошке студије је смештена у две 
просторије, магацински простор за књиге и читаоницу са 25 места за кориснике. Читаоница је 
опремљена столовима, рачунарима, телевизором за индивидуални и колективни рад. 
Библиотека има рачунар за библиотекара, два апарата за копирање, штампач и скенер. 

Закључно са 05.10.2020.године, библиотека поседује 3037 наслова књига, 314 примерака 
серијских публикација, 125 специјалистичка рада и 1430 дипломских радова. Библиотека 
Одсека има укупно 4906 библиотечких јединица. Од наведеног, у току школске 2019/20., 
библиотека је стекла 105 нових наслова књига. Запремљено је и 25 примерака серијских 
публикација, од чега је 10 примерака часописа "Техника", 5 примерка часописа "Science in 
school", 10 примерака часописа "Хемијски преглед". Библиотека не поседује магистарске и 
докторске радове наставника.  

Увећање библиотечког фонда, током школске 2019/20. године, било је у складу са 
потребом реакредитације студијских програма Здравствена нега и Економија. Сходно томе, 
како би се обезбедила нова литература за предмете предвиђене студијским програмима, 
највећи број књига набављен  је из области медицине, фармације и економије. Купљено је 105 
уџбеника и стручних књига. 
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Фонд библиотеке Одсека користе подједнако студенти свих студијских програма где могу 
пронаћи основну литературу за припрему испита, али и допунску литературу за израду 
семинарских и завршних радова. Фонд библиотеке, такође користи и наставно особље Одсека. 

У школској 2019/20. години у библиотеци Одсека за медицинске и пословно-технолошке 
студије извршена је ревизија библиотечке грађе која је трајала у периоду од 20. јануара до 14. 
фебруара 2020. године. Методом ревизије помоћу инвентара монографских и серијских 
публикација утврђено је бројчано стање фонда и извршен је отпис библиотечких јединица које 
нису враћене или нису нађене на лицу места. Извештај о ревизији усвојио је Привремени савет 
Академије струковних студија Шабац на седници одржаној 27. фебруара 2020. године. 

Годишњи извештај о раду библиотеке Одсека за 2019. годину депонован је у нову базу 
Народне библиотеке Србије путем Апликације за Мрежу библиотека Србије која је намењена 
за прикупљање, обраду и презентацију статистичких података о библиотекама у Републици 
Србији.  

Библиотека Одсека је приступила платформи Српски УДК Онлајн која садржи потпуну 
верзију Матичног референсног фајла УДК на српском језику чиме ће рад на стручној 
класификацији и каталогизацији публикација бити олакшан.  

Као и до сада библиотека Одсека сарађује са Универзитетском библиотеком „Светозар 
Марковић“ и Библиотеком шабачком.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ РАДА  
 

Настава 
 
 У школској 2019/20. години у Одсеку се настава остваривала на основним струковним 

студијама, и то на следећим студијским програмима: Заштита животне средине, 
Информационе технологије, Инжењерски менаџмент, Гастрономија, Фармација, Економија и 
Здравствена нега.  

Часови предавања и вежби одвијали су се по унапред утврђеном распореду. 
Колоквијуми и друге предиспитне обавезе (осим редовне наставе) из предмета за које су 
наставним програмом утврђене као обавеза одржавали су се по плановима рада за наставне 
предмете које је усвојило Наставно-стручно веће пре почетка семестра. 

Присутност студената на предавањима и вежбама наставници и сарадници уредно су 
евидентирали, јер се уредно похађање наставних активности бодује и улази у завршну оцену 
на одређеном предмету, са чиме се студенти упознају из одговарајућих планова рада на 
почетку семестра. 

Одсек је обезбедио све услове за одвијање свих облика савремене наставе у складу са 
важећим стандардима. 

Од 16.03.2020. године када је уведено ванредно стање изазавано COVID19 вирусом до 
краја школске године настава је реализована on-line. 

 Настава у зимском семестру школске 2019/20. године почела је 01.10.2019. године за 
студенте прве године студија, а 07.10.2019. године за другу и трећу годину основних струковних 
студија и трајала до 17.01.2020. године.  
 

Календар наставе, испита и распуста 
 

      Настава и испити одвијали су се у складу са усвојеним Календаром наставе. У 
зимском семестру за студенте прве године почела је 01.10.2019. године и трајала до 
17.01.2020. године, а за студенте друге и треће године основних почела је 07.10.2020. године и 
трајала до 17.01.2020. године.  
                У летњем семестру настава је почела 18.02.2020. године и трајала до 13.03.2020. 
године редовно према утврђеном распореду а од 16.03.2020. године настава се реализовала 
On-line. Летњи семестар је трајао до 29.05.2020. године.  
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         У току школске године студентима је обезбеђен зимски распуст (31.12.2019.-07.01.2020. 
године),  пролећни - у време васкршњих празника (26.04.- 30.04.2019. године) и летњи распуст 
(01.07.-23.08.2019. године). 

 За време државних и других празника за које је Законом утврђено да су нерадни дани 
Школа није радила (Дан примирја у Првом светском рату 11. Новогодишњи празници 1. и 2. 
јануара, први дан Божића - 7. јануара,  васкршњи почев од Великог петка, па закључно са 
трећим даном Ускрса, првомајски празници, Свети Сава - Дан духовности 27. јануара, Дан 
сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. 
Априла, Дан победе 9. маја, Видовдан - спомен на Косовску битку - 28. јуна и Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском рату 21. октобра, празновани су радно. 

 
Испити  

 
Провере знања дефинисане су тако да се може проценити испуњеност циљева и 

задатака (исхода) наставе и извршити коректно оцењивање студената. Полагање испита у свим 
фазама и поступцима везаним за полагање испита, од пријављивања испита до евидентирања 
укупних резултата на предмету, дефинисано је Правилником о полагању испита и оцењивању. 
Оцењивање студената врши се непрекидно праћењем рада студената и на основу извршења 
предиспитних и испитних обавеза.  

Признавање испита са других школа, са других студијских програма и у поступку 
отклањања недостатака у службеној евиденцији коју води Одсек описано је у Правилнку о 
студирању које је доследно спровођено. 

Испити су у школској 2019/20. години организовани, у складу са Статутом Академије, у 
6 испитних рокова: јануарском, априлском, јунском, септембарском и октобарском и 
накнадном октобарском који је утврђен одлуком Наставног већа (редовни рокови за све 
студенте и све предмете зимског, осим за предмете из којих се испит полаже само по 
завршетку наставе), односно јунском, септембарском и  октобарском и накнадном 
октобарском који је утврђен одлуком Наставног већа (редовни рокови за све студенте и све 
предмете летњег семестра, осим за предмете из којих се испит полаже само по завршетку 
наставе). 

    Априлски испитни рок је одржан након укидања ванредног стања у другој половини 
маја. 
          
   Термини пријављивања и трајање испитних рокова  у школској 2019/20. години су били: 

        

Р. бр Испитни рок 
Термин 

пријављивања 
испита 

Трајање испитног 
рока 

Напомена 

1. ЈАНУАРСКИ 18.12.-21.12. 20.01.-14.02. 

Испите су могли да пријављују 
студенти акредитованих студијских 
програма који су стекли право за 
полагање испита у зимском 
семестру и  апсолвенти. 

2. АПРИЛСКИ 11.03.-14.03. 25.05.-31.05. 

Испите су могли да пријављују 
студенти акредитованих студијских 
програма који су стекли право за 
полагање испита у зимском 
семестру и апсолвенти. 

3. ЈУНСКИ 07.-09.06. 15.06.-05.07 
Испите су могли да пријављују сви 
студенти 

4. СЕПТЕМБАРСКИ 08.07.-09.07 31.08.-.13.09. су могли да пријављују сви студенти 

5. ОКТОБАРСКИ 1 14.09.-15.09. 1709.-27.09. 
Испите су могли да пријављују сви 
студенти 

6. ОКТОБАРСКИ 2 28.09. 30.09.-06.10. 
Испите су могли да пријављују сви 
студенти 
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        Консултације 

 
Консултације студената са предметним наставницима су одржаване такође према 

унапред утврђеном распореду за целу школску годину. Сваки наставник је одржавао 
консултације са студентима у трајању од најмање 60 минута седмично. Термин одржавања 
консултација за одређене предмете одређен је распоредом сачињеним на предлог 
предметних наставника на почетку семестра. У протеклој школској години наставници су 
редовно држали планиране консултације. 

 
Стручна пракса 

 
Школске 2019/2020. године се стручна пракса реализовала континуирано током школске 

године у складу са наставним програмом, све до 15. 3. 2020. када је у Србији проглашено 
ванредно стање због корона вируса. У оквиру стручне праксе, али и у оквиру практичне наставе 
из предмета који имају посебан стручни карактер, у сарадњи са болницама, домовима 
здравља, угоститељским предузећима, омогућено је студентима да практичном реализацијом 
тема савладавају садржаје наставних програма. У том циљу Академија је закључила уговоре о 
сарадњи тј. остваривању практичне наставе, са тзв. наставним базама са којима иначе 
остварује трајну и успешну сарадњу. 

 
Уџбеници 
 

 Одсек је, сагласно потребама, односно уписаном броју студената, обезбедио уџбенике 
и другу литературу неопходну за савладавање градива. У току 2019/20120. године обезбеђено 
је укупно 92 уџбеника, скрипти, практикума, збирки задатака, за наставни процес. Настава из 
сваког предмета покривена је одговарајућим уџбеницима и другим училима који су унапред 
познати и објављени, што олакшава рад студентима и подиже квалитет наставе. 

Наставници Одсека припремају скрипте и практикуме, како би унапредили квалитет 
образовног рада, олакшали студентима савладавање садржаја утврђених наставним 
програмима, и допринели стручној афирмацији Академије и Одсека, њених наставника и 
сарадника. 

Одсек систематично прати и оцењује квалитет помоћних учила током њихове употребе 
са аспекта садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова). Периодичним анкетирањем студената у циљу 
утврђивања квалитета наставног процеса обухваћена су и питања о квалитету наставног и 
испитног материјала. Њиме се утвђује подобност, мањкавост или неподобност наставног 
материјала. Анкетирање студената током школске 2019/20. године није извршено због 
увођења ванредног стања због корона вируса. 
 

НАСТАВНИ  И  НЕНАСТАВНИ  КАДАР 
 
Наставна јединица 

 
За остваривање образовног процеса у Одсеку у 2019/2020. години обезбеђен је 

неопходан наставни кадар. У школској 2019/2020. години наставу је остваривало укупно 39 
наставникa од којих 30 запослених наставника (26 са пуним радним временом, 1 са 95% од 
пуног радног времена, 1 са 50% од пуног радног времена, 1 са 37.5 % и 1 са 10% пуног радног 
времена) и 9 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе. 

Од 30 запослена наставника 19 наставника су доктори наука, 2 наставника су магистри, 2 
наставника има завршену специјализацију, 2 наставника има завршене мастер студије и 5 
наставника основне студије. 
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Од 9 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе, 7 су 
доктори наука, а 2 наставника су специјалисти. 

Посматрано по звањима, структура укупног наставног кадра је: 1 редован професор, 2 
ванредна професора, 2 доцента, 19 професора струковних студија, 3 виша предавача, 4 
предавача, 5 наставника вештина и 2 наставника страног језика. 

Осим наставника, у настави учествују и запослени стручни сарадници и то: 5 сарадника са 
пуним радним временом. 

У настави, поред наведених наставника и стручних сарадника са пуним и непуним 
радним временом, односно по уговору,  учествују и 10 клиничких асистената и 2 сарадника 
практичара. 

 
Табеларно приказана наставна јединица по пословима, броју извршилаца, врсти радног 

ангажовања и радном времену: 
 

Ред.бр. Назив послова Бр.извр. 
Основ 
рад. Анг. 

Радно време 

1.  
Наставник 30 

радни 
однос 

26 са пуним радним временом, 
1 са 95% од пуног радног 
времена, 1 са 50% од пуног 
радног времена, 1 са 37.5 % и 1 
са 10% пуног радног времена 

2.  
Наставник 9 

уговор о  
извођењу 

наставе 
(допунски 

рад) 

до 1/3 радног времена 

3.  
Асистент 5 

радни 
однос 

пуно радно време 

4.  

Сарадник ван 
радног односа 

(клинички 
асистент, 
сарадник 

практичар) 

12 
Уговор о 

извођењу 
наставе 

до 1/3 радног времена 

             
Квалитет наставника и сарадника, као један од услова квалитета наставе, обезбеђује се 

пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за 
перманентну едукацију и развој наставника и сарадника (едукација и усавршавање путем 
студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима) и провером 
квалитета њиховог рада у настави.  

Одсек се приликом избора наставника и сарадника у звања придржавала прописаних 
поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност 
наставника и сарадника.  

Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђени су Правилником о 
условима, начину и поступуку стицања звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника, доступни су оцени стручне и шире јавности и предмет су периодичне провере и 
усавршавања. Овим Правилником дефинисани су и заснивање радног односа наставника и 
сарадника, рад на другим високошколским установама, мировање изборног периода и радног 
односа и престанак радног односа.  

У Одсеку се систематски прати, оцењује и подстиче научна, истраживачка и педагошка 
активност наставника и сарадника, што се види из бројних објављених научних и стручних 
радова у еминентним часописима и учествовања на научним и стручним скуповима.  
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Квалитет наставника испољава се и њиховим ангажовањем у другим високошколским 
установама. Услови и поступак давања сагласности за рад наставника и сарадника школе, који 
су у радном односу са пуним или непуним радним временом, у другој високошколској 
установи, регулисани су Статутом високошколске установе. При томе се води рачуна да 
наставни, научни  и стручни рад наставника изван школе, укључујући и ангажман у комисијама 
за избор у звања, не буде у сукобу са интересима школе.  

Одсек је, преко Комисије за обезбеђење квалитета, систематски пратио спровођење 
плана наставе, као и планова рада на појединачним предметима, обезбеђење наставног 
материјала (уџбеника и приручника) који се користе у настави и испитног материјала за 
проверу знања, оцењивала квалитет наставе на појединачним предметима  (анкетирање 
студената – евалуација предмета по завршетку сваког семестра) (анкетирање је у школској 
години 2019/20 спроведено само за зимски семестар, док за летњи семестар није извршено 
због проглашења ванредног стања) и предузимала корективне мере за његово унапређење. На 
основу извештаја Комисије за обезбеђење квалитета, в.д. руководиоца Одсека је упозоравао 
наставнике, који се не придржавају плана рада на предмету, не обезбеђују потребан наставни 
материјал или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, на потребу побољшања 
и обезбеђивао им је потребне услове за побољшање квалитета наставе и усавршавање. 
Поступак вредновања квалитета наставе и оцене педагошког рада наставника спровођен је 
периодично, путем анкетирања студената, само за зимски семестар школске 2019/20. 

 

Ненаставна  јединица 
 

У ненаставној јединици, у којој се обављају стручно-административни и технички 
послови, у школској 2019/2020. год. било је укупно 20 радника са пуним радним временом. 
Ненаставно особље је  распоређено у организационој јединици Секретаријата Одсека. 

 

Р.бр. Назив послова Број извршилаца и радно време 

1. Секретар 1 (пуно радно време), 

2. Технички секретар 1 (пуно радно време) 

3. Дипломирани библиотекар 1 (пуно радно време) 

4. 
Самостално стручнотехнички сарадник за 

студије и студентска питања 
1 (пуно радно време) 

5. 
Самостални стручнотехничких сарадник за 

рад у библиотеци 
1 (пуно радно време) 

6. 
Виши стручнотехнички сарадник за студије и 

студентска питања 
1 (пуно радно време) 

7. Софтвер инжењер 1 (пуно радно време) 

8. 
Администратор информационих система и 

технологија 
1 (пуно радно време) 

9. Шеф рачуноводства 1 (пуно радно време) 

10. Финансијски аналитичар 1 (пуно радно време) 

11. 
Виши стручнотехнички сарадник за рад у 

лабораторијама 
2 (пуно радно време) 

12. 
Стручнотехнички сарадник за рад у 

лабораторијама 
1 (пуно радно време) 

13. Домар 1 (пуно радно време) 

14. Чистачица 3 (пуно радно време) 

15. Чувар 3 (пуно радно време) 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

 
 
 
УПИС СТУДЕНАТА 
 

У складу са својим ресурсима Одсек уписује студенте на одговарајуће студијске програме 
на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности. 
Број студената за упис у прву годину студија (на буџету) утврђује се Одлуком Владе Републике 
Србије за сваку школску годину и та Одлука је испоштована и у претходној школској години. 

Укупан број студената  (на буџету и самофинансирајућих) уписаних у прву годину студија 
школске 2019/2020. године је у оквиру броја студената утврђеног у дозволи за рад. 

У протеклој школској 2019/2020. години студенти су уписивани на све акредитоване 
студијске програме основних струковних студија. 

У циљу уписа предвиђеног броја студената, као и афирмације установе, у околним 
општинама, спроведене су промотивне активности које су се одвијале током 2018. и 2019. 
године, а које се односе на следеће: 

- Промоција Академије, Одсека и студијских програма;  
- Циљне групе: ученици завршних разреда свих средњих стручних школа и Гимназија у 

Шапцу и градовима у окружењу: Ваљеву, Обреновцу, Лозници, Сремској Митровици, Богатићу,  
Владимирцима,  Руми, итд.; 

- Начин презентације: присуство часовима, групне презентације у школама и 
предузећима, оглашавањем преко електронских и штампаних медија, интернет кампања, 
контакт емисије на локалним ТВ и радио страницама, личним контактима; 

- Циљеви презентације: упознавање са наставним плановима и програмима, историјатом 
и развојним перспективама школе, кроз видео презентације, разговор, поделу промотивног 
материјала;   

- Промоције које су реализовали в.д. руководиоц Одсека, наставници и сарадници, као и 
студенти; 

- Припремна настава: у  циљу лакшег савладавања градива за пријемни испит, одржана је 
у месецу јуну, изводили су је наставници и сарадници при чему је била и бесплатна.  

Конкурс за упис студената у прву годину студија спровела је Комисија за упис коју 
именује Наставно-стручно веће. Пријемни испит је организован, у роковима које је оквирно 
дефинисало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Одсек је, у складу са Законом, и школске 2019/2020. године омогућио студентима који су 
студије уписали по старим наставним плановима и програмима да, сопственим избором, 
студије заврше по тим програмима или по акредитованим студијским програмима струковних 
студија. Број и структура уписаних студената по студијским програмима и према начину 
финансирања – на буџету (б) и самофинансирајући (сф) приказани су у табели која је саставни 
део овог Извештаја. Сви кандидати за упис у Одсек полагали су пријемни испит. Поступак 
спровођења пријемног испита, описан у Правилнику о упису студената на основне струковне 
студије, доследно је спроведен. 

У школској 2019/2020. години дипломирало је укупно 141 студента, од којих 138 по 
новим програмима основних струковних студија, 1 студента који су дипломирали на 
специјалистичким струковним студијама, а 2 по старим наставним плановима и програмима. 
Просечно трајање студија студената који су завршили основне струковне студије износи 4,2 
годинa.              

Одсек има традицију да одржава контакте са бившим студентима који су и у школској 
2019/2020. години остваривани на више начина: приликом додела диплома, анкетирањем о 
намерама даљег школовања, при пружању помоћи при запошљавању студентима који затраже 
помоћ.  

У 2019/2020. години није било ни једног програма размене студената.  
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Остале активности студената 

 
Одсек је у школској 2019/2020. години организовала бројне стучне праксе, као и 

организоване посете студената значајним стручним институцијама. Студенти студијског 
програма Фармација били су у оквиру стручне праксе у радној посети велепродаји „Lin“ и 
Hemofarm-у a.d., Шабац, док планиране посете Заводу за јавно здравље Шабац и Агенцији за 
лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), нису реализоване због новонастале 
епидемиолошке ситуације.  

Поводом светског Дана менталног здравља,на иницијативу студената студијског 
програма Здравствена нега,организован је низ предавања и радионица из области промоције 
менталног здравља, депресије и превенције самоубиства. Акцију су подржали запослени 
Центра за промоцију здравља. Светски дан борбе против дијабетеса обележен је израдом два 
постера који су изложени у Дому здравља “ Др Драга Љочић”, а у просторијама наше Школе 
одржано је предавање. Поводом светског дана борбе против сиде, који се сваке године 
обележава 01. децембра, студенти треће године студијског програма Здравствена нега 
одржали су предавање под називом "Воли сигурно! Буди победник!" у ОШ "Николај 
Велимировић. Предавање је организовано у сарадњи са Домом здравља "Др Драга Љочић”. 
Студенти здравствене неге су у оквиру предмета Основи биофизике и радиологије посетили 
Службу радиологије Опште болнице Шабац. У оквиру стручне праксе, студенти студијског 
програма Здравствена нега су демонстрирали технике неге новорођенчета трудницама, које 
похађају Школу родитељства у Служби поливалентне патроназе дома здравља "Др Драга 
Љочић". У истој служби, одржано је и предавање на тему превенција ХИВ-а од стране наших 
студената. 

Студенти смера Заштита животне средине и Индустријски менаџмент, су у оквиру вежби 
из предмета Индустријски објекти и постројења, посетили постројење за пречишћавање 
отпадних вода у Шапцу и ЈКП "Топлана- Шабац". Иницијативу “Плућа града Шапца” подржали 
су студенти студијског програма Заштита животне средине учествујући у садњи садница 
лишћара на локацији некадашње депоније, у близини шабачког Старог града,  

У сарадњи са Црвеним крстом Шабац и Студентским парламентом, Одсек  је организовао 
акцију добровољног давања крви као и хуманитарну акцију прикупљања новогодишњих 
пакетића “Пакетић на дар”. Том приликом студенти су донирали играчке, школски прибор, 
гардеробу и играчке деци са територије Шапца. 

У Центру за стручно усавршавање Шабац одржан је Дечији научни камп са темом КАКО 
ЗВУЧИ НАУКА. Наши студенти учествовали су у реализацији кампа као научни демонстратори. 

Традиционално, трећу годину за редом представници Студентског парламента Академије 
струковних студија Шабац, посетили су Косово где су присуствовали конференцији подршке 
студентима у Звечану. 

За време трајања првог таласа пандемије COVID 19 и забране изласка за старија лица, 
наши студенти су волонтерским радом помагали старијим суграђанима, тако што су 
достављали маске, заштитне рукавице, лекове и намирнице. 

На велике симпатије и позитивне реакције наишао је пројекат ОКТОБАР ДВА. У оквиру 
пројекта група студената снимила је више анкета и подкастова кроз које је представила 
студентски живот на духовит и занимљив начин. Октобар два има свој Youtube канал, Facebook  
и Instangram страницу, Viber стикере и веома је популаран међу студентима. 

Поред горе наведеног, представници Студентског парламента су чланови Наставног-
стручног већа, као и Савета Академије. На седницама Наставног-стручног Већа и Савета 
равноправно са осталим члановима учествују у разматрању и одлучивању о питањима везаним 
за студентски живот. 

Своје представнике у Студентском парламенту студенти бирају сваке године, како би сви  
активно учествовали, како у наведеним дешавањима, тако и у новим иницијативама. 
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА И САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

 
Статутом Академије дефинисани су органи Одсека, њихов избор и надлежности. 

Правилником о раду уређен је начин рада органа Одсека. Правилник о  раду дефинише 
поступање запослених у спровођењу свих активности у свим сегментима Одсека: правне и 
опште службе, студентске службе, рачуноводства са благајном, библиотеке, присутност на 
послу, одржавање хигијене и остале активности. 

Стручни органи Одсека као и органи пословођења и управљања бавили су се и ове 
школске године питањима из своје надлежности утврђене Законом, Статутом Акадмеије и 
другим општим актима Школе. 

Седнице Наставно-стручног већа Одсека одржавале су се по потреби. У школској 
2019/2020. години одржано је укупно 13 седница. Тематска разматрања као и одлучивања су 
била превасходно из области наставе, провере знања студената, анализирање, 
осавремењавање, усавр-шавање наставних планова и програма и наставног процеса, анализа 
успеха студената итд, избор у наставна звања у циљу обезбеђења кадрова за наставу. 
Наставно-стручно веће Одсека је ове године посебну пажњу посветило преиспитивању 
квалитета наставних програма и наставног процеса и иновирању досадашњих студијских 
програма.  
          В.д. руководиоца Одсека, као руководилац Одсека, се ове године интензивно ангажовао 
на стварању бољих услова за рад Одсека, промоцији студијских програма, повезивању Одсека 
са другим високошколским установама, болницама, домовима здравља… 
 

Стручно усавршавање наставника 
 

Одсек спроводи дугорочну политику селекције квалитетних младих кадрова и њиховог 
даљег напредовања, као и различите врсте усавршавања, што је дефинисано Правилником о 
стручном оспособљавању и усавршавању запослених. Предвиђено стручно оспособљавање и 
усавршавање се спроводи у складу са потребама наставно-научног рада, променама процеса 
рада, техничко-технолошким унапређењима и потребама послова који се обављају у Одсеку. 
Запослени на пословима наставника и сарадника имају право и обавезу да се током рада у 
Одсеку стручно оспособљавају и усавршавају ради обнове знања, праћења научно-
технолошких и других промена и стицања нових знања, као и одговарајућих академских 
назива. Одсек ствара потребне материјалне, организационе и друге услове за стручно 
оспособљавање и усавршавање запослених у настави.  

Као облици стручног оспособљавања и усавршавања у Одсеку се примењују: 
- учешће на семинарима, симпозијумима, стручним саветовањима, сајмовима 
- полагање стручних испита, 
- постдипломске студије за стицање академских назива, 
- докторске студије за стицање академског назива доктора наука. 
У школској 2019/2020. години било је неколико учешћа на семинарима, симпозијумима, 

стручним саветовањима и сајмовима, као и обилазака установа, фабрика, сајмова. Према 
анкети запослених, тих активности би требало да буде много више у наредном периоду. 

Усавршавање се спроводи у складу са наведеним Правилником и према финансијским 
могућностима Одсека. Одсек подржава и прати стручно и научно усавршавање у циљу стицања 
академских назива и научних звања, јер је стратешки интерес Одсека да се квалитет наставе 
подигне на виши ниво – више наставника са вишим звањима.  

 
СИСТЕМ КВАЛИТЕТА 

 
Како је Одсек увек изложен надзору и критици од стране корисника услуга – студената, 

оснивача-државе, органа управе, државних инспекција и медија, у Одсеку постоји потпуна 
мотивисаност и опредељење запослених за примену стандарда, како би квалитет услуга из 
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области образовања био на високом нивоу. Руководство Одсека и Комисија за квалитет 
систематски и континуирано прати рад на програмима и новитете у науци и пракси, а по 
потреби врши корекције, како би што успешније и квалитетније задовољила потребе тржишта 
рада. 

Систем квалитета пружа велику помоћ руководству Одсека да има потпуну контролу у 
свим сегментима пословања. Истовремено, дефинисаним процедурама и упутствима, 
прописан је и олакшан свакодневни посао свих запослених. Носилац посла на увођењу система 
квалитета био је тим из Одсека, који поседује потребна знања из ове области. У изради 
процедура, упутстава и записа учествовао је велики број запослених у својству чланова 
комисија, тако да је практично велики део колектива учествовао у изради потребне 
документације и показао високу мотивисаност за позитивне промене и тимски рад.  

У Одсеку су постојали добри предуслови који су омогућили да се приступи изради 
документације из система квалитета, обучи кадар и развије систем квалитета у складу са 
постојећим стандардима, препорукама и захтевима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Националног савета за високо образовање и Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета. У Одсеку је систем квалитета уређен следећом документацијом: 
Стратегијом обезбеђења квалитета, Мерама и субјектима обезбеђења квалитета, Акционим 
планом за спровођење стратегије и Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета 
високошколске установе којима се детаљно уређује организовање, рад и контролисање 
процеса у Одсеку. Систем квалитета у Одсеку је успостављен током 2007. године и 
континуирано се усавршава.  
 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ   
 

 Као корисник буџетских средстава Одсек је у току школске 2019/20. године располагао 
средствима одобреним из буџета као и сопственим средствима у складу са финансијским 
планом за 2019, односно 2020. годину. 

 Одсек самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да 
обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.  

  На основу истраживања потреба за студијскимпрограмима информационе технологије, 
здравствене неге, гастромоније и економије процењује се да ће се у дужем периоду студенти 
уписивати на ове студијске програме што ће доприносити финансијској стабилности Одсека. 

 
 Савет Академије је разматрао пословање Одсека и завршни рачун за пословну 2019. 

годину и донео одлуку о усвајању Извештаја о финансијском пословању за ту пословну годину 

по којем су: 

Приходи: 

          остварени приход из буџета износи ..................................................  60.685.530,04 динара  
          остварени сопствени приход износи .................................................. 22.403.067,00 динара 
          укупно остварени приход износи ….....…………….…….......….......83.088.597,04 динара 

 
Расходи: 

 
           укупно ангажована средства за  бтуто плате ………….……............. 61.751.733,04 динара 
           порези и доприноси на терет послодавца ............................................10.573.716,85 динара 
           остали трошкови пословања...................................................................11.907.029,48 динаpа   
           остварени укупан расход износи .......................................................... 84.232.479,37 динара 
           дефицит текућег периода .....................................................................    1.143.882,33 динара 
           стање на почетку године ....................................................................... 20.216.735,12 динара 
           суфицит на крају године ......................................................................  19.072.852,79 динара 
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Остварени суфицит (приходи - расходи) износи 19.072.852,79 динара. Упоредном 

анализом финансијског плана за буџетску 2019. годину и финансијског пословања за исту 
годину може се закључити да је Одсек средства трошио наменски. 

 Одсек обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања  и начина 

употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи рачун који усваја 

Савет Академије. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ 
 
 

 
 

Р Е З И М Е 
 
У овом извештају су представљени карактеристични елементи извештаја о раду једне 
високошколске установе: простор, опремљеност наставним средствима, студенти, 
наставно особље, њихов стручни и научни рад, ненаставна подршка, ваннаставне 
активности, рад стручних органа и органа управљања, као и смернице за даљи рад 
Школе. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
Одлуком владе Републике Србије формирана је академија струковних студија Шабац, у 
оквиру које се налази Oдсек за пољопривредно пословне студије и туризам.   

У школској 2019/2020. години Одсек је реализовао студијске програме основних у складу са 
Годишњим програмом рада и епидемилошком ситуацијом у Републици Србији која је настала 
увођењем ванредног стања од 15. марта до 6. маја 2020. године због ширења заразне болести 
Covid – 19.  

Рад Одсек се одвијао према утврђеном календару рада увојеном на седници Наставно-
стручног већа одсека. Редовно одржавање наставе у пролећном семестру прекинуто је 
увођењем ванредног стања у Републици Србији али се настава организовала на даљину. 

 
У Академији струковних студија Шабац, Одсеку за пољопривредно-пословне студије и 
туризам са седиштем у Шапцу, на основу Дозволе за рад Академије бр.612-00-
1565/2019-06 од 01.10.2019. год.)  настава се изводила на седам студијских програма 
основних струковних студија. 
У  шк.2019/2020. години акредитован је и студијски програма мастер струковних  
студија Менаџмент у агробизнису. 
 
Основне струковне студије: 
 

1. Воћарство и виноградарство, основни струковни студијски програм 
акредитован школске 2013/2014.год. Број уверења за рад наведеног студијског 
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програма је 612-00-00560/2014-04 издатог 09.05.2014.год. од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 40  (3х40) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 
2. Туризам, основни струковни студијски програм акредитован школске 

2015/2016.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-
00623/2015-06 издатог 08.04.2016.год. од стране Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 50 (3х50) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 
3. Заштита биља, основни струковни студијски програм акредитован школске 

2016/2017.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-
03423/2016-06 издатог 24.03.2017.год. од стране Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 40  (3х40) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 
4. Струковна ветерина, основни струковни студијски програм акредитован 

школске 2016/2017.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 
612-00-03423/2016-06 издатог 24.03.2017.год. од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 20  (3х20) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 
5. Заштита животне средине, основни струковни студијски програм акредитован 

школске 2016/2017.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 
612-00-03423/2016-06 издатог 15.09.2017.год. од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 40  (3х40) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 

6. Биотехнологија са два модула: Ратарство и повртарство и Зоотехника, основни 
струковни студијски програм акредитован школске 2016/2017.год. Број уверења 
за рад наведеног студијског програма је 612-00-03423/2016-06 издатог 
29.09.2017.год. од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије. 
Акредитован број студената – 40  (3х40) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 

7. Менаџмент са три модула: Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство и 
ресторатерство, основни струковни студијски програм акредитован школске 
2016/2017.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-
03423/2016-06 издатог 29.09.2017.год. од стране Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 50  (3х50) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 
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У високошколској јединици  ван седишта установе, без својства правног лица, 
Смедеревска Паланка (Решење о допуни дозволе за рад 612-00-01033/2014-04 од 
20.10.2014.год.)  настава се изводила на три студијска програма основних струковних 
студија и то: 

1. Заштита животне средине, основни струковни студијски програм акредитован 
школске 2012/2013.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 
612-00-00867/2013-04 издатог 21.06.2013.год. од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 

 

2. Ратарство и повртарство, основни струковни студијски програм акредитован 
школске 2012/2013.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 
612-00-00867/2013-04 издатог 21.06.2013.год. од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 

 

3. Агроменаџмент, основни струковни студијски програм акредитован школске 
2012/2013.год. Број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-
00867/2013-04 издатог 21.06.2013.год.од стране Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије. 

 
Школске 2019/2020 године акредитоване су и мастер струковне студије, за образовање  
Мастер струковних менаџера.  
Академија струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам 
Шабац, правни следбеник Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац 
акредитовао је студијски програм мастер струковних студија Менаџмент у агробизнису, на 
основу Уверења бр. 612-00-00033/9/2019-03 од 28.09.2020. године и Одлуке о акредитацији 
наведеног студијског програма 612-00-00033/8/2019-03 од 28.09.2020. године. 

Акредитован број студената – 50  (2х50) 
Студије трају 2 године, у обиму од 120 ЕСПБ бодова. 
Сви наведени студијски програми успешно функционишу и на њима се школују 
буџетски и самофинасирајући студенти. 
 
Својим досадашњим радом, кадровском и просторном опремљеношћу и 
опремљеношћу училима, Одсек је ушао у развојни процес образовне реформе и 
реструктурације. 
 
 
I УСЛОВИ У КОЈИМА ЈЕ OДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ  
РАДИО У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 
 
1.1.     Материјално технички услови рада 
 
1.1.1.  Школски простор  
 
За остваривање годишњег програма у школској 2019/2020. години школа у Шапцу и 

Смедеревској Паланци располаже са укупном површином од 2759,31м2. Укупна 

површина у зградама школе је 2350,51 м2. 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

 
Шабац 
 
Простор у коме се обавља настава из свих студијских програма чини зграда Одсека у 
улици Војводе Путника бр. 56 и она је укупно површине 1961,81 m2. Такође, Одсек има 
хангар у коме се налазе пољопривредне машине: трактори, аутоматска кука, леђна 
прскалица, дрљача-тракторска, двобразни плуг, тањирача, тракторске бочне грабуље, 
бочна траво косачица, стабилизатор полуге, потезница, растурач минералних  ђубрива, 
тракторска прскалица, кукурузна сејалица, житна сејалица, утоваривач стајњака са 
вилама, растурач стајњака, самоутоварна приколица, ротациони скупљач сена, 
повишене странице за силажни прикључак, силосечка, прекрупач–агрегат, уређај за 
вршидбу луцерке, вадилица за репу, секач главе шећерне репе, кардан, томос мотор са 
каблом, модел мотора са СУС уређајем, дизел мотор, батеријско паљење – модел, 
пресек дизел мотора – модел, генератор – учило, пресек пумпе уређаја за хлађење, 
пресек пумпе ниског притиска, пречистач за гориво, дизел бризгалица, компесор, и  
друга пољопривредна механизација. 

 
Смедерeвска Паланка  
 
Простор за остваривање годишњег програма у школској 2019/2020. години,  Школа 
располаже са уговором о коришћењу простора на 5 година у укупној површини од 

797,5 м2.   

            
  
                        Прикључне машине               Мотокултиватор 
 

1.1.2.  Школски простор у коме се обавља настава 
 
Расположиви простор по намени и квадратури, основна средства и опрема Школе. 
За остваривање годишњег програма у школској 2019//2020. години Школа располаже 

са укупном површином од 2759,31 м2. Укупна површина у згради школе је 2350,51 

м2. 
 
У Шапцу: за остваривање годишњег програма у школској 2019/2020. години, Школа 

располаже са укупном површином од 1961,81 м2. Укупна површина у згради школе је 

1553,01 м2. 

 
У Смедервској Паланци: за остваривање годишњег програма у школској 2019//2020. 
години, Школа располаже са уговором о коришћењу простора на 5 година у укупној 
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површини од 797,5 м2.     

 
Табела 1. Школски простор у коме се обавља настава 
Шабац 

Укупна бруто површина у установи  m
2
 

Ред. 
бр. 

Просторија 
Број 
места 

Површ. 
m

2
 

Навести адресу на којој се 
налази просторија 

  Ознака    
1. Амфитетар Амфитеатар 209 207,00 Војводе Путника 56, Шабац 

2. Учионице 

Сала 1 30 54,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Сала 2 46 78,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Сала 3 36 57,04 Војводе Путника 56, Шабац 

Мала сала 24 34,10 Војводе Путника 56, Шабац 

3. 
Компјутерске 
лабораторије 
 

Кабинет за информатику 20 31,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Интернет кабинет 3 5,30 Војводе Путника 56, Шабац 

4. Лабораторије Машинска лабораторија 30 54,00 Војводе Путника 56, Шабац 

  

Лабораторија за млекарство 16 37,52 Војводе Путника 56, Шабац 

Сточарско-ветеринарска 
лаб. 

16 36,91 
Војводе Путника 56, Шабац 

Микробиолошка 
лабораторија 

6 12,24 
Војводе Путника 56, Шабац 

Лабораторија за ратарство 30 57,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Лабораторија за педологију 
и агрохемију 

10 36,00 
Војводе Путника 56, Шабац 

Лабораторија за хемију 30 76,90 Војводе Путника 56, Шабац 

Микроскопска лабораторија 32 56,70 Војводе Путника 56, Шабац 

5. Библиотека Библиотека 2 27,50 Војводе Путника 56, Шабац 

6. Читаоница Читаоница 30 52,50 Војводе Путника 56, Шабац 

7. 
Наставнички 
кабинети 

Кабинет  24 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  25 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  26 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  27 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  30 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  31 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  32 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  33 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  34 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

Кабинет  35 4 12,60 Војводе Путника 56, Шабац 

8. 
Студентска 
служба 

 4 16,50 Војводе Путника 56, Шабац 

9. Секретаријат 

Директор 22 36,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Секретар 2 17,70 Војводе Путника 56, Шабац 

Благајна 4 16,80 Војводе Путника 56, Шабац 

Архива - 9,60 Војводе Путника 56, Шабац 

10. 

  Друге 
просторије 
намењене 
запосленима 

Просторија за спремачице 3 7,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Ложионица  60,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Комуникациони простор  294,00 Војводе Путника 56, Шабац 

Мокри чвор  36,50 Војводе Путника 56, Шабац 

11. 
 Студентски 

парламент 
Студентски парламент 15 18,24 Војводе Путника 56, Шабац 

Укупно за наставно и друго особље у установи 660 1553,01  

 
Смедеревска Паланка 
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Укупна бруто површина у установи  

Р.б. Просторија 
Број 
места 

Површ. 
м

2
 

Навести адресу на којој се 
налази просторија 

  ознака    

1. 
Свечана сала - 
слушаоница 

С 
48 77 

Вука Караџића 18  С. Паланка 

2. 

Учионице У1 44 60,2 Вука Караџића 18  С. Паланка 

У2 44 60,2 Вука Караџића 18  С. Паланка 

У3 25 38,1 Вука Караџића 18  С. Паланка 

У4 25 38,1 Вука Караџића 18  С. Паланка 

 
Информатичка 
лабораторија 

ИЛ 10 40,6 Вука Караџића 18  С. Паланка 

 
Информатичка 
лабораторија 

ИЛ 10 35,8 Вука Караџића 18  С. Паланка 

3. 
Библиотека са 
читаоницом 

Б 2+12 38,8 + 21,5 Вука Караџића 18  С. Паланка 

Укупно за извођење наставе    

 Наставнички кабинет НК 25 46,2 Вука Караџића 18  С. Паланка 

 Студентска служба СС 2 16 Вука Караџића 18  С. Паланка 

 Студентски парламент  СП 5 20 Вука Караџића 18  С. Паланка 

 Ходници ХО - 250 Вука Караџића 18  С. Паланка 

 Хол Х - 55 Вука Караџића 18  С. Паланка 

Укупно за наставно и друго особље у 
установи 

252 797,5 
 

  
Школа је у 2019/2020. запослила новог предавача, др Немању Стошић. 
 
У 2019/2020. години није било већих инвестиција на текућем одржавању зграда и 
објеката школе. 
                
                      
                            
II  БРОЈ СТУДЕНАТА 
 
2.1.  Упис студента у прву годину студија 
 
Упис у прву годину студија у школској 2019/2020. години обављен је у два рока,  

јунском и септембарском уписном року. 

Број студената уписаних у прву годину основних струковних студија у Високој 

пољопривредној школи струковних студија у Шапцу у школској 2019/2020. години 

приказан је табелом: 

Табела бр.2: Број студената уписаних у прву годину основних студија по конкурсу 

 

Из 

буџета 

Плаћају 

школовање 

Укупно 

Број студената примљених по конкурсу за школску 

2019/2020 
99 30 129 

 

2.2.    Студенти у школској 2019/2020. 
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2.2.1. Укупан број студената уписаних на основне студије у школској 2019/2020. 

 
У школској 2019/2020. школује се 319 студената и 43 студента која су стекла статус 
апсолвента. 
 
Број студената по годинама студија приказан је у следећој табели: 
 
Табела  бр.3:  Број студената по годинама основ. студија за школску 2019/2020. 
год. 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.2.2.  Дипломирани студенти 
 
У школској 2019/2020. дипломирало је 155 студената на десет студијских програма и 17 
студената на два специјалистичка студијска програма. 
 
Табела бр.5:  Број дипломираних студената на основним студијама по студијским 

програмима за школску 2019/2020. Годину 
 

Рб. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената 

1. Ратарство и повртарство 6 

2. Заштита биља 30 

3. Сточарство 16 

4. Агроменаџмент 41 

5. Струковна ветерина 15 

6. Воћарство и виноградарство 6 

7. Заштита животне средине 17 

8. Биотехнологија 7 

9. Менаџмент  6 

10. Туризам 11 

 
 
Графички приказ бр.1 
 

Година студија Буџет Плаћају школовање Укупно 

I година 99 30 129 

II година 58 35 93 

III година 64 33 97 

Укупно: 221 98 319 
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Табела бр.6:  Број дипломираних студената на специјалистичким студијама по   

студијским програмима за школску 2019/2020.  Годину 
 

Рб. СПЕЦ. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената  

1. Инжењерски менаџмент у пољопривреди 16 

2. Биљна производња 1 

 
 
Табела бр.7: Однос броја уписаних у прву годину и броја дипломираних студената 
2019/2020. године 
 

Број уписаних 

студената 

Број дипломираних 

студената 

Проценат дипломираних у односу на 

број уписаних студената у прву годину 

129 172 133% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Студентски стандард 
 
2.3.1. Студентска исхрана 
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У школској 2019//2020. години у Шапцу је организована студентска исхрана у 
просторијама Средње пољопривредне школе са домом ученика која се налази у 
заједничком дворишту са Високом пољопривредном  школом струковних студија. 
 
2.3.2. Студентски кредити и стипендије   
 
У школској 2019//2020. години, 11 студената су били корисници студентских кредита и 
стипендија. 

 
Табела  бр.8:  Студентски кредити и стипендије 
 

Рб. САДРЖАЈ Број студената 

1. Студентски кредити 5 

2. Студентске стипендије 6 

 
Табела  бр.9:  Студентски кредити и стипендије (мушко/женско) 
 

Рб. САДРЖАЈ Број студената 

1. Студентски кредити 2+3 

2. Студентске стипендије 2+4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
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3.1. Наставни планови и програми и њихова реализација 
 
Школа је у току школске 2019/2020. године остварила 7 студијских програма на 
основним струковним студијама, и то: 

Основне стуковне студије 

1. Биотехнологија: 

 модул: Зоотехника 

 модул: Ратарство и повртарство 

2. Менаџмент 

 модул: Агроменаџмент 

 модул: Предузетништво 

 модул: Хотелијарство са ресторатерством 

3. Струковна ветерина 

4. Заштита Биља 

5. Воћарство и виноградарство 

6. Туризам 

7. Заштита животне средине  

 
Настава се одвијала према следећем календару: 

 
Упис студента на све године студија трајао је до 30. септембра  2019. године. 
 
Настава у школској 2019/2020.. години, извођена је током тридесет радних односно 
наставних  недеља. 

 
 
ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
 
- 01.10.2019.године, трајао је до 17.01.2020. године, односно 15 недеља 

континуираних наставних активности. 
 
 
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
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- 18.02.2020., трајао је до 04.06.2020. године, односно 15 недеља континуираних 
наставних активности. 

 
ЗА ДРУГУ  ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 
- 01.10.2019.године, трајао је до 17.01.2020. године, односно 15 недеља 

континуираних наставних активности. 
 
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 18.02.2020., трајао је до 04.06.2020. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
ЗА ТРЕЋУ  ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
 
- 01.10.2019.године, трајао је до 17.01.2020. године, односно 15 недеља 

континуираних наставних активности. 
 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 18.02.2020., трајао је до 04.06.2020. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 

Стручна пракса у трајању од 15 радних дана, организована је у току 6. семестра и 
обавља се у институцијама са којима школа има потисане Уговоре о пословној 
сарадњи. 

 
Табела бр.10:Списак фирми са којима Школа има потписане уговоре о сарадњи 
 

1. ВИША ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УНИВЕРЗИТЕТА У СЕГЕДИНУ      HODMEZEVAŠARHEJU, РЕПУБЛИКА 

МАЂАРСКА 

2.    КОНЦЕРНА „ ФАРМАКОМ“ МБ, ПИК „7 ЈУЛИ“ АД – ДЕБРЦ 

3. „ ДАВИДОВИЋ COMPANY“ Д.О.О. , БОГАТИЋ 

4.  „ПОТЕЗ“  ДОО – ШИД 

5.  „ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА – РУМА“ ДОО – РУМА 

6.  „АГРОНОМ“ ДОО ПОЉПРИВРЕДНА АПОТЕКА – ЗЕМУН 

7.  „АГРОНОМ“ ДОО ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА – ОБРЕНОВАЦ 

8.    С.Т.Р. „ОРАЧ“ – ОБРЕНОВАЦ 

9.    ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ВЕДБОЛ КЛИНИКА“ ДОО – БОГАТИЋ 

10.  ВЕТЕРИНАРСА АМБУЛАНТА „КРСТИЋ“ – ШАБАЦ 

11.  СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА –  ШАБАЦ 

12.   ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ШАБАЦ“ А.Д. – ШАБАЦ 

13.  „НАРЦИС ПОПОВИЋ“ ДОО – ШАБАЦ 

14.  „ФАРМАКОМ“ МБ АД „МЛЕКАРА“ -  ШАБАЦ 

15.   ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ – ШАБАЦ  
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16.   ЈКП „СТАРИ ГРАД“- ШАБАЦ 

17.  „ЕЛИКСИР АГРОДИСКОНТ“ – ШАБАЦ 

18.   С.Т.Р. „МЛАДАР“ – ВАРНА 

19.  ЗЕМЉОРДНИЧКА ЗАДРУГА „ЗООН“ – ВАЉЕВО 

20.  ЗЕМЉОРДНИЧКА ЗАДРУГА „РАТАР“ – ШИД 

21.  ЈКП „ГРДСКА ЧИСТОЋА“ – БЕОГРАД 

22.  ТРГОВИНСКА РАДЊА „АГРОНОМ“ – ЉУБОВИЈА 

23.  ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ – ШАБАЦ 

24.  ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА “ФЛОРА“ – ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ 

25.  ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО „АБЕЛА КОП“ – ШАБАЦ 

26.  ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ ДОО – СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

27.  С.Т.Р. „МИЈАТОВИЋ“ – УЗВЕЋЕ 

28.  „ТОМСИН“ ДОО – ШАБАЦ 

29.   ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ – УПРАВА Г. О. ОБРЕНОВАЦ 

30.   С.Т.Р. „ЗМАЈ“ ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА – ШЕВАРИЦЕ 

31.   ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ „ПРОТЕИНКА“ ДОО – ШАБАЦ 

32.   ДОО  „АГРО ЋИРА“ – ШЕВАРИЦЕ 

33.  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  ДОО  

       „ ЈУ   ПЕТРОЛ“ – ЗВЕЗД 

34.  ДОО ЗА ПРОМЕТ, ПОСРЕДОВАЊЕ, УВОЗ, ИЗВОЗ „АГРО ТРАДЕ“ – ШАМАЦ 

35.  ВЕТРИНАРСКА СТАНИЦА „МИНИЋ“ ДОО  – СТАРЧЕВО 

36.  ЗЕМЉОРДНИЧКА ЗАДРУГА „АГРОНОМ“ – ШИД 

37.  ПРИВАТНА ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА „ЉУБАВЕТ“ – РАЧА 

38.  ЗЕМЉОРДНИЧКА ЗАДРУГА „ГРАНИЧАР“ – ШИД 

39.   ДОО ЕXСПОР-ИНПОРТ „ДАН“ – СЕНТА 

40. МИНИСТАРСТВО  ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД 

41.  С.Т.Р. „305“ ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА – БОГАТИЋ 

42.  Т.З.Р. „ТС-БОБАН“ – ЛОЗНИЦА 

43.  „АРСЕНОВИЋ“ ДОО – ШАБАЦ 

44.  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ИНТЕРМАКС-АУТО“– ЗЕМУН 

45.  ПОСЛОВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ „АГРОСЕМБЕРИЈА“ – БИЈЕЉИНА 

46. АД ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

47.  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ „ДПС КЛАС ГРОУП“ ДОО – КЛЕЊЕ 

48.  САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА „ТОЛЕ“ – БОЈИЋ 

49.  ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА „БРАЗДАКОМ МС“ – ШАБАЦ 

50.  „PODGORINA FRUCHT“ ДОО ОСЕЧИНА 

51. ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ „МАКСИМОВИЋ“ – ТРШИЖ – ЗВОРНИК 

52.  ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „АУТО ШАБАЦ“ – ШАБАЦ 

53.  ИНДУСТРИЈА МЕСА ДОО „ЗП КОМЕРЦ“ – ВРШАНИ 

54.  ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ, ПРИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ  „ТАНДЕМ 065“ ДОО – ШАБАЦ 

55.  КОМПАНИЈА „БИГ БУЛ“ ДОО – БАЧИНЦИ 

56. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО „БЕЛЛА 9“ - ШАБАЦ  

57.  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ПОЉОПРИВРЕДА“ – СЕНТА 

58.  ДОО ВИНОПРОДУКТ ЧОКА – СУБОТИЦА ПЈ ЧОКА 

59.  ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА СЛУЖБА ДОО ШАБАЦ 

60. „ЖИТНИЦА“ ОЗЗ, БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 

61.  ЈП „ХИПОДРОМ БЕОГРАД“ 

62. ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“ БЕОГРАД 
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63. FOUVPO “IVANOVSKA GSXA IMENI AKADEMIKA D.K. BELAJEVA” 

 
Настава за студенте на диференцијалном програму за усклађивање стечених стручних 
назива утврђена је по посебном распореду. 
 
Испити у школској 2019/2020. години обављени су у шест испитних рокова. Испитни 
рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски I и октобарски II : 
 
 

 Јануарски испитни рок траје, oд 20. jaнуара до 14. фебруара. 

 Априлски испитни рок траје од 01. до 16. априла. 

 Јунски испитни рок траје од 5. јуна до 10. јула.  

 Септембарски испитни рок траје од 24. августа до 13. септембра. 

 Октобарски I испитни рок траје од 14. до 30. септембра. 

 Октобарски II испитни рок траје од 01. до 07. октобра 

Испите могу полагати студенти који су испунили све прописане обавезе утврђене 
наставним планом за одређени предмет. 
 
 
Распоред полагања испита у школској 2019/2020.  години по студијским програмима: 
 
р.б. Назив предмета Јануарски Априлски Јунски Септембарски Октобарски 

1 Општа фитопатологија 10.02. у 09 
часова 

13.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

21.09. у 09 
часова 

2 Посебна фитопатологија 03.02. у 09 
часова 

08.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

3 Општа ентомологија 12.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

26.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

4 Посебна ентомологија 05.02. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

03.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

28.09. у 09 
часова 

5 Општа фитофармација са 
токсикологијом 

24.01. у 11 
часова 

03.04. у 09 
часова 

26.06. у 09 
часова 

28.08. у 09 
часова 

18.09. у 09 
часова 

6 Посебна фитофармација 24.01. у 11 
часова 

03.04. у 11 
часова 

26.06. у 11 
часова 

28.08. у 11 
часова 

18.09. у 11 
часова 

7 Корови и њихово сузбијање 04.02. у 09 
часова 

16.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

8 Воћарство 06.02. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

9 Виноградарство 13.02. у 09 
часова 

16.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

10 Фитопатологија 03.02. у 09 
часова 

08.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

11 Ентомологија 05.02. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

03.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

28.09. у 09 
часова 

12 Агроекологија и заштита 
животне средине 

30.01. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

13 Заштита ратарских и 
повртарских биљака 

03.02. у 09 
часова 

08.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

14 Заштита воћа и винове лозе 10.02. у 09 
часова 

13.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

21.09. у 09 
часова 

15 Заштита поврћа 07.02. у 09 03.04. у 09 26.06. у 10 28.08. у 10 18.09. у 10 
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часова часова часова часова часова 

16 Инвазивни организми 23.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

11.06. у 09 
часова 

11.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

17 Хемија 28.01. у 09 
часова 

03.04. у 12 
часова 

15.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

18 Технологија чувања и прераде 
воћа 

20.01. у 09 
часова 

01.04. у 12 
часова 

10.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

30.09. у 09 
часова 

19 Обновљиви извори енергије 30.01. у 09 
часова 

06.04. у 12 
часова 

10.06. у 09 
часова 

01.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

20 Мониторинг животне средине 29.01. у 09 
часова 

03.04. у 12 
часова 

17.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

21 Санитарна хигијена туристичких 
објеката 

20.01. у 09 
часова 

01.04. у 12 
часова 

10.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

30.09. у 09 
часова 

22 Менаџмент храном и пићем 20.01. у 09 
часова 

01.04. у 12 
часова 

10.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

30.09. у 09 
часова 

23 Биохемија 20.01. у 09 
часова 

06.04. у 12 
часова 

17.04. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

24 Стратегијско пословно 
планирање 

11.02. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

25 Агробизнис 29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

26 Пословна економија 24.01. у 10 
часова 

03.04. у 10 
часова 

10.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

16.09. у 10 
часова 

27 Монетарна економија 22.01. у 10 
часова 

01.04. у 10 
часова 

08.06. у 10 
часова 

24.08. у 10 
часова 

14.09. у 10 
часова 

28 Хотелијерство 11.02. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

29 Економија 22.01. у 10 
часова 

01.04. у 10 
часова 

08.06. у 10 
часова 

24.08. у 10 
часова 

14.09. у 10 
часова 

30 Ловна привреда 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

31 Саобраћај у туризму 04.02. у 10 
часова 

14.04. у 12 
часова 

23.06. у 10 
часова 

01.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

32 Туризам у специјалним 
резерватима прир. 

06.02. у 09 
часова 

02.04. у 09 
часова 
23.06. у 09 
часова 

 23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

33 Односи с јавношћу 27.01. у 09 
часова 

06.04. у 12 
часова 

08.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

18.09. у 09 
часова 

34 Пословање туристичких и 
хотелских пред. 

21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

35 Савремене тенденције у хотел. и 
туризму 

21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

36 Тржиште и маркетинг пољоп. 
производа 

29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

37 Економика туризма и 
угоститељства 

21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

38 Вински туризам 21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

39 Основи рачуноводства 29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

40 Понашање и заштита потрошача 29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

41 Пчеларство 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

42 Коњарство 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

43 Неконвенционална сточарска 
производња 

13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

44 Говедарство 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

45 зоохигијена 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

46 Рибарство 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

47 Свињарство 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

48 Анимални и генетички ресурси 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

49 Опште сточарство 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

50 Биолошке основе сточарства 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

51 Ситно сточарство 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

52 Специјална исхрана домаћих 
животиња 

10.02. у 12 
часова 

13.04. у 
13часова 

22.06. у 13 
часова 

07.09. у 14 
часова 

28.09. у 
12:30 час 

53 Исхрана домаћих животиња 10.02. у 12 
часова 

13.04. у 12 
часова 

22.06. у 12 
часова 

07.09. у 12 
часова 

28.09. у 
10:30час 

54 Млекарство 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

55 Производња и познавање млека 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

56 Анимални производи 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

57 Практична обука у сточарству 23.01. у 10 
часова 

02.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

03.09. у 10 
часова 

17.09. у 10 
часова 

58 Репродукција 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

59 Нове технологије у сточарству и 
акваприв. 

13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

60 Генетика са оплемењивањем 
дом.живот. 

13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

61 Сточарство са генетиком 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

62 Органска сточарска производња 23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

63 Очување генетских ресурса дом. 
и гај.жив. 

23.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

09.06. у 10 
часова 

25.08. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

64 Информатика са статистиком 29.01. у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

17.06. у 10 
часова 

02.09. у 10 
часова 

16.09. у 10 
часова 

65 Интернет 05.02. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

24.06. у 10 
часова 

09.09. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

66 Електронско пословање 05.02. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

24.06. у 10 
часова 

09.09. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

67 Пословни информациони 
системи 

05.02. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

24.06. у 10 
часова 

09.09. у 10 
часова 

23.09. у 10 
часова 

68 Менаџмент иновација 23.01. у 10 
часова 

14.04. у 12 
часова 

09.06. у 10 
часова 

01.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

69 Ботаника 04.02. у 09 
часова 

16.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

70 Биологија 04.02. у 09 
часова 

16.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

71 Екологија 30.01. у 09 14.04. у 09 23.06. у 09 08.09. у 09 23.09. у 09 
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часова часова часова часова часова 

72 Микробиологија 29.01. у 09 
часова 

13.04. у 09 
часова 

22.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

73 Микробиологија земљишта 29.01. у 09 
часова 

13.04. у 09 
часова 

22.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

74 Пољопривредна зоологија 03.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

75 Физиологија биљака 29.01. у 09 
часова 

13.04. у 09 
часова 

22.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

76 Заштита биодиверзитета 03.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

77 Управљање у еколо.осетљивим 
подручј. 

03.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

78 Агроменаџмент 21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

79 Аграрни менаџмент 06.02. у 09 
часова 

02.04. у 09 
часова 
23.06. у 09 
часова 

 23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

80 Менаџмент 06.02. у 09 
часова 

02.04. у 09 
часова 
23.06. у 09 
часова 

 23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

81 Пословно планирање 11.02. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

82 Управљање финансијама 24.01. у 10 
часова 

03.04. у 10 
часова 

10.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

16.09. у 10 
часова 

83 Управљање људским ресурсима 22.01. у 10 
часова 

01.04. у 10 
часова 

08.06. у 10 
часова 

24.08. у 10 
часова 

14.09. у 10 
часова 

84 Управљање пројектом  11.02. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

85 Управљање квалитетом 31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

86 Кризни менаџмент и 
предузетништво 

31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

87 Управљање инвестицијама 31.01. у 09 
часова 

10.04. у 12 
часова 

12.06. у 09 
часова 

11.09. у 09 
часова 

21.09. у 09 
часова 

88 Принципи исхране са 
планирањем менија 

21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

89 Међународно хотелијерство и 
туризам 

21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

90 Основи агроменаџмента 06.02. у 09 
часова 

02.04. у 09 
часова 
23.06. у 09 
часова 

 23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

91 Стратегијски менаџмент 11.02. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

92 Менаџмент у пољопривреди 21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

93 Менаџмент финансија и 
рачуноводства 

24.01. у 10 
часова 

03.04. у 10 
часова 

10.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

16.09. у 10 
часова 

94 Управљање пројектима у 
области зжс 

11.02. у 09 
часова 

14.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

95 Рурални развој и туризам 22.01. у 09 
часова 

08.04. у 09 
часова 

10.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

96 Предузетништво у туризму 31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 
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97 Менаџмент у туризму и 
угоститељству 

06.02. у 09 
часова 

02.04. у 09 
часова 
23.06. у 09 
часова 

 23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

98 Ресторатерство 21.01. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 09 
часова 

25.08. у 09 
часова 

15.09. у 09 
часова 

99 Предузетништво 31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

100 Посебно ратарство 1 10.02. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

17.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

101 Посебно ратарство 2 10.02. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

17.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

102 Опште ратарство 23.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

17.09. у 09 
часова 

103 Лековито биље 23.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

17.09. у 09 
часова 

104 Ратарство 24.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

30.08. у 09 
часова 

18.09. у 09 
часова 

105 Метеорологија са 
климатологијом 

10.02. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

17.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

106 Агротехника ратарских култура 10.02. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

17.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

107 Педологија 03.02. у 09 
часова 

07.04. у 12 
часова 

24.06. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

108 Агрохемија 05.02. у 09 
часова 

08.04. у 12 
часова 

22.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

109 Мелиорације 30.01. у 09 
часова 

02.04. у 12 
часова 

15.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

110 Наводњавање у биљној 
производњи 

30.01. у 09 
часова 

02.04. у 12 
часова 

15.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

111 Управљање земљишним и 
водним ресурс. 

30.01. у 09 
часова 

01.04. у 12 
часова 

16.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

112 Загађење и заштита земљишта 04.02. у 09 
часова 

01.04. у 12 
часова 

23.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

22.09. у 09 
часова 

113 Одржива пољопривреда 23.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

17.09. у 09 
часова 

114 Међународни маркетинг 29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

115 Маркетинг у хотелијерству 29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

116 Маркетинг   29.01. у 10 
часова 

15.04. у 10 
часова 

12.06. у 10 
часова 

26.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

117 Повртарство 22.01. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

118 Производња поврћа на 
отвореном пољу 

22.01. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

119 Производња поврћа у 
заштићеном прост. 

22.01. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

120 Органска производња воћа и 
поврћа 

30.01. у 09 
часова 

16.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

121 Еколошка биљна производња 30.01. у 09 
часова 

16.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

122 Пољопривредне машине 04.02. у 10 
часова 

14.04. у 12 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

123 Машине и уређаји 04.02. у 10 
часова 

14.04. у 12 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

124 Практична обука на машинама и 28.01. у 10 07.04. у 12 09.06. у 10 01.09. у 10 22.09. у 10 
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уређајима часова часова часова часова часова 

125 Пољопривредне машине 2 23.01. у 10 
часова 

14.04. у 12 
часова 

09.06. у 10 
часова 

01.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

126 Технички аспекти заштите 
животне сред. 

28.01. у 10 
часова 

07.04. у 12 
часова 

09.06. у 10 
часова 

01.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

127 Здравствена заштита домаћих 
животиња 

20.01. у 12 
часова 

01.04. у 12 
часова 

08.06. у 12 
часова 

31.08. у 11 
часова 

14.09. у 11 
часова 

128 Анатомија домаћих животиња са 
физиол. 

03.02. у 12 
часова 

06.04. у 13 
часова 

15.06. у 13 
часова 

07.09. у 
10:30час 

21.09. у 12 
часова 

129 Паразитске болести 21.01. у 13 
часова 

06.04. у 12 
часова 

15.06. у 12 
часова 

31.08. у 13 
часова 

21.09. у 
10:30час 

130 Патологија 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

131 Заразне болести 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

132 Амбулантна клиника 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

133 Болести копитара и месоједа 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

134 Болести папкара 28.01. у 10 
часова 

07.04. у 10 
часова 

16.06. у 10 
часова 

08.09. у 10 
часова 

22.09. у 10 
часова 

135 Болести живине и птица 23.01. у 10 
часова 

02.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

03.09. у 10 
часова 

17.09. у 10 
часова 

136 Фармакологија 23.01. у 10 
часова 

02.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

03.09. у 10 
часова 

17.09. у 10 
часова 

137 Хирургија 23.01. у 10 
часова 

02.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

03.09. у 10 
часова 

17.09. у 10 
часова 

138 Хигијена и технологија меса 23.01. у 10 
часова 

02.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

03.09. у 10 
часова 

17.09. у 10 
часова 

139 Породиљство 13.02.у 10 
часова 

09.04. у 10 
часова 

11.06. у 10 
часова 

27.08. у 10 
часова 

25.09. у 10 
часова 

140 Законска регулатива у области 
зжс 

31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

141 Заштита од буке 31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

142 Енергетска ефикасност 27.01. у 09 
часова 

06.04. у 12 
часова 

15.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

143 Загађење и заштита вода и 
ваздуха 

27.01. у 09 
часова 

06.04. у 12 
часова 

15.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

144 Управљање жив.сред. и 
природним ресурс. 

29.01. у 09 
часова 

01.04. у 09 
часова 

17.06. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

145 Отпад 31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

146 Практична обука на 
пољопривредним маш. 

11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

147 Практична обука у биљној 
производњи 1 

11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

148 Практична обука у биљној 
производњи 2 

11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

149 Радна пракса  11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

150 Производна пракса 11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

151 Практична обука у области зжс 11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

152 Енглески језик 07.02. у 10 
часова 

08.04. у 12 
часова 

22.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 
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153 Пословни енглески 1 03.02. у 10 
часова 

07.04. у 12 
часова 

24.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

28.09. у 09 
часова 

154 Пословни енглески 2 03.02. у 10 
часова 

07.04. у 12 
часова 

24.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

28.09. у 09 
часова 

155 Енглески језик у хотелијерству и 
ресторат. 

07.02. у 10 
часова 

08.04. у 12 
часова 

22.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

156 Италијански језик 04.02. у 10 
часова 

15.04. у 12 
часова 

15.06. у 09 
часова 

08.09. у 09 
часова 

21.09. у 09 
часова 

157 Опште воћарство 06.02. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

158 Посебно воћарство 1 30.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

159 Посебно воћарство 2 30.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

160 Помологија 30.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

161 Специјално воћарство 06.02. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

25.06. у 09 
часова 

10.09. у 09 
часова 

24.09. у 09 
часова 

162 Чување и прерада воћа 20.01. у 09 
часова 

01.04. у 12 
часова 

10.06. у 09 
часова 

02.09. у 09 
часова 

30.09. у 09 
часова 

163 Опште виноградарство 24.01. у 09 
часова 

06.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

164 Посебно виноградарство 24.01. у 09 
часова 

06.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

165 Ампелографија 24.01. у 09 
часова 

06.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

166 Специјално виноградарство 24.01. у 09 
часова 

06.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

167 Винарство са подрумарством 24.01. у 09 
часова 

06.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

168 Нове технологије у биљној 
производњи 

22.01. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

169 Крмно биље 23.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

17.09. у 09 
часова 

170 Агротехника крмног биља 23.01. у 09 
часова 

09.04. у 09 
часова 

18.06. у 09 
часова 

29.08. у 09 
часова 

17.09. у 09 
часова 

171 Туристичка географија 20.01. у 09 
часова 

06.04. у 09 
часова 

08.06. у 09 
часова 

07.09. у 09 
часова 

14.09. у 09 
часова 

172 Опште повртарство 22.01. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

173 Посебно повртарство 22.01. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

24.06. у 09 
часова 

26.08. у 09 
часова 

16.09. у 09 
часова 

174 Менаџмент квалитета 
пољопр.производа 

31.01. у 09 
часова 

10.04. у 09 
часова 

19.06. у 09 
часова 

04.09. у 09 
часова 

25.09. у 09 
часова 

175 Практична обука у заштити биља 11.02. у 09 
часова 

15.04. у 09 
часова 

01.07. у 09 
часова 

09.09. у 09 
часова 

23.09. у 09 
часова 

 
 

 

 

Распоред полагања испита у Смедеревској Паланци - 2019/2020. 

Распоред полагања испита у Смедеревској Паланци - 2019/20. 

Предмет Јануарски Априлски Јулски рок Септембарски Октобарски 
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рок рок рок рок 

Mаркетинг                                         22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Агробизнис 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Агроменаџмент 01.02.2020. 16.04.2020. 10.07.2020. 13.09.2020. 25.09.2020. 

Агрохемија 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Анимални производи 
6
 08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Биологија 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Ботаника 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Виноградарство                        22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Воћарство                                 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Екологија 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Економија 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Електронско пословање 
2
 08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Енглески језик 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Ентомологија 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Законска регулатива у области  
животне средине 

01.02.2020. 16.04.2020. 10.07.2020. 13.09.2020. 25.09.2020. 

Заштита биодиверзитета 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Заштита од буке 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Заштита поврћа 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Интегрална заштита 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Интернет 
5
 08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Информатика са статистиком 08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Коњарство 
2
      29.01.2020. 05.04.2020. 28.06.2020. 03.09.2020. 24.09.2020. 

Корови и њихово сузбијање 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Крмно биље 
1
                       22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Лековито биље 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Маркетинг 
1
 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Машине и уређаји 30.01.2020. 19.04.2020. 11.07.2020. 10.09.2020. 27.09.2020. 

Међународни    маркетинг 
1
 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Мелиорације 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Менаџмент 28.02.2020. 15.04.2020. 05.07.2020. 02.09.2020. 20.09.2020. 

Метеорологија са 
климатологијом 

22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Микробиологија 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Мониторинг животне средине 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Обновљиви извори енергије 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Односи с jавношћу 10.02.2020. 15.04.2020. 05.07.2020. 02.09.2020. 20.09.2020. 

Одржива пољопривреда 01.02.2020. 16.04.2020. 10.07.2020. 13.09.2020. 25.09.2020. 

Општа 
ентомологија                            

28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Општа 
фитопатологија                        

28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Општа 
фитофар.  са токсик. 

6
           

29.01.2020. 05.04.2020. 28.06.2020. 03.09.2020. 24.09.2020. 

Општа ентомологија 
4
 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Опште ратарство 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Органска производња воћа и 
поврћа 

22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 
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На почетку школске године на седници Наставног већа утврђују се нерадни дани, 
водећи рачуна да сваки семестар има 15 недеља. 
 
Нерадни дани у школи су били: 
 

 Дан примирја у I светском рату 11.11.2019 do 12. 11.2019. 

 Нова година 01. и 02.01. 2020. 

 Православни Божић  07.01.2019. 

 Дан државности  Сретење 15.02.2020 до 17.02.2020. 

 Велики петак, Васкрс по Јулијанском календару  17.04.2020. до 
20.04.2020.  

 Празник рада  01.05.- 02.05. 2020. 
  

 

О свим евентуалним променама у распореду рада, студенти и наставници су били 
благовремено обавештени преко сајта  www.vpssa.edu.rs 
 
Настава се одвијала у седишту Школе, по унапред утврђеном распореду часова, 
донетом на седници Наставног већа. 

Органска сточарска производња 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Педологија 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Повртарство 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Пољопривредна 
зоологија                 

28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Пољопривредне машине 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Посебно ратарство I 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Посебно ратарство II 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Пословна економија 
5
               29.01.2020. 05.04.2020. 28.06.2020. 03.09.2020. 24.09.2020. 

Практична обука на пољоприв. 
машинама 

08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Практична обука у биљној 
производњи   II 

08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Практична обука у биљној 
производњи I 

08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Пчеларство 
2
                       01.02.2020. 16.04.2020. 10.07.2020. 13.09.2020. 25.09.2020. 

Рибарство 
1
 08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Сточарство са генетиком 08.02.2020. 03.04.2020. 03.07.2020. 28.08.2020. 18.09.2020. 

Технички аспекти заштите 
животне средине 

01.02.2020. 16.04.2020. 10.07.2020. 13.09.2020. 25.09.2020. 

Управљање инвестицијама 10.02.2020. 15.04.2020. 05.07.2020. 02.09.2020. 20.09.2020. 

Управљање људским  
ресурсима 

2
 

25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Управљање пројектом 28.02.2020. 04.04.2020. 27.06.2020. 12.09.2020. 26.09.2020. 

Управљање финансијама 22.01.2020. 01.04.2020. 01.07.2020. 26.08.2020. 16.09.2020. 

Фитопатологија 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 

Хемија 25.01.2020. 10.04.2020. 08.07.2020. 06.09.2020. 23.09.2020. 
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Настава вежби одвијала се у групама. За основне студије група за вежбе, до 60 
студената и група за лабораторијске вежбе до 20 студената.  
 
Вежбе из појединих предмета, с обзиром на њихов карактер, организоване су у 
институцијама, са којима Школа има Уговор о сарадњи. 
 

У летњем семестру, због актуелне ситуације са КОВИД 19, надокнада вежби 
обављена је по укидању ванредног стања. 
 

 

 

IV  КАДРОВИ 

4.1. Наставници 

У школској 2019/2020. години, у Школи, теоријску наставу, вежбе и остале наставне 
обавезе реализовали су наставници и сарадници. 
 
Исте године настава се одржавала по утврђеном распореду и усвојеној подели 
предмета по научним областима. 
 

Списак научних области донет на седници Наставног већа 26.09.2019. године: 

 

 

 
1. Заштита биља 

 

Предмети Професори Сарадници у настави 

Општа фитопатологија Наставник изабран по 
конкурсу 

Војислав Томић 

Посебна фитопатологија Наставник изабран по 
конкурсу 

Војислав Томић 

Општа ентомологија Наставник изабран по 
конкурсу 

Војислав Томић 

Посебна ентомологија Наставник изабран по 
конкурсу 

Војислав Томић 

Општа фитофармација са 
токсикологијом 

Злата Живковић Војислав Томић 

Посебна фитофармација Злата Живковић Војислав Томић 

Корови и њихово сузбијање Вера Милошевић Војислав Томић 

Воћарство Милисав Митровић Милисав Митровић 

Виноградарство Милисав Митровић Милисав Митровић 

Фитопатологија  Наставник изабран по 
конкурсу 

Војислав Томић 

Ентомологија Наставник изабран по 
конкурсу 

Војислав Томић 

Агроекологија и заштита животне Вера Милошевић Вера Милошевић 
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средине 

Заштита ратарских и повртарских 
биљака 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Заштита воћа и винове лозе Наставник изабран по 
конкурсу 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Заштита поврћа Злата Живковић Војислав Томић 

Стручна пракса   

Завршни рад   

Специјалистички рад   

*** Наставник изабран по конкурсу је др Немања Стошић 
 

1. Хемија и технологија 
 

Хемија Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Teхнологија чувања и прераде воћа Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Обновљени извори енергије Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Мониторинг животне средине     Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Санитарна хигијена туристичких 
објеката 

Љиљана Танасић  Љиљана Танасић 

Менаџмент храном и пићем Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Биохемија  Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Завршни рад   

Специјалистички рад   

   
 

2. Економске науке 
 

Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Агробизнис Драгана Симић 
Антонијевић 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Пословна економија Дејан Грујић Ивана Владимировић 

Монетарна економија Дејан Грујић Ивана Владимировић 

Хотелијерство  Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Економија  Дејан Грујић Ивана Владимировић 

Ловна привреда   

Саобраћај у туризму Васо Комненић Васо Комненић 

Туризам у специјалним резерватима 
природе 

Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Односи с јавношћу Teoдор Симеуновић Teoдор Симеуновић 

Пословање туристичких и хотелских 
предузећа 

Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић 

Савремене тенденције у 
хотелијерству и туризму 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Тржиште и маркетинг 
пољопривредних производа                 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Економика туризма и угоститељства Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић 

Вински туризам Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић 

Основи рачуноводства Драгана Симић Драгана Симић 
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Антонијевић Антонијевић 

Понашање и заштита потрошача Драгана Симић 
Антонијевић 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Стручна пракса   

Завршни рад   

Специјалистички рад   

 
 

3. Сточарство 
 

Ловна привреда Владимир Млађан Владимир 
Млађан 

Пчеларство Владимир Млађан Владимир 
Млађан 

Коњарство Владимир Млађан Владимир 
Млађан 

Неконвенционална сточарска производња Горан Станишић  Горан 
Станишић  

Говедарство Горан Станишић Горан 
Станишић 

Зоохигијена Горан Станишић  Биљана 
Делић 
Вујановић 

Рибарство Горан Станишић  Биљана 
Делић 
Вујановић 

Свињарство Сретен Митровић Горан 
Станишић 

Анимални и генетички ресурси 
Сретен Митровић Горан 

Станишић 

Опште сточарство Сретен Митровић Горан 
Станишић 

Биолошке основе сточарства Сретен Митровић Горан 
Станишић 

Ситно сточарство Сретен Митровић Горан 
Станишић 

Специјалана исхрана домаћих  животиња Иван Бошњак Иван 
Бошњак 

Исхрана домаћих животиња Иван Бошњак Иван 
Бошњак 

Млекарство Драган Вујадиновић Биљана 
Делић 
Вујановић 

Производња и познавање млека Драган Вујадиновић Биљана 
Делић 
Вујановић 

 
Анимални производи 

Драган Вујадиновић  Горан 
Станишић 
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Практична обука у сточарству Предавач по завршеном 
конкурсу 

 

Репродукција Горан Станишић Биљана 
Делић 
Вујановић 

Нове технологије у сточарству и 
аквапривреди* 

Горан Станишић Владимир 
Павловић 

Генетика са оплемењивањем домаћих 
животиња 

Горан Станишић Владимир 
Павловић 

Сточарство са генетиком Горан Станишић Владимир 
Павловић 

Органска сточарска производња Горан Станишић Владимир 
Павловић 

Очување генетских ресурса домаћих и 
гајених  животиња 

Горан Станишић Владимир 
Павловић 

Стручна пракса Предавач по завршеном 
конкурсу 

 

Завршни рад   

Специјалистички рад   

 
 

4. Рачунарство и информатика 
 

Информатика са статистиком Петар Павловић Тамара Петковић 

Интернет Петар Павловић Тамара Петковић 

Електронско пословање Петар Павловић Тамара Петковић 

Пословни информациони системи Петар Павловић Тамара Петковић 

Менаџмент иновација Васо Комненић Васо Комненић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
5. Биологија 

 

Ботаника Вера  Милошевић Милан Глишић 

Биологија Вера  Милошевић Милан Глишић 

Екологија Вера  Милошевић Милан Глишић 

Микробиологија Вера  Милошевић Милан Глишић 

Микробиологија земљишта Вера  Милошевић Милан Глишић 

Пољопривредна зоологија Вера  Милошевић Милан Глишић 

Агроекологија и заштита животне 
средине 

Вера  Милошевић Милан Глишић 

Физиологија биљака Вера  Милошевић Милан Глишић 

Заштита биодиверзитета Вера  Милошевић Милан Глишић 

Управљање у еколошки осетљивом 
подручју 

Вера Милошевић 
Вера Рашковић 

Вера Милошевић 
Вера Рашковић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   
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6. Менаџмент 
 

Агроменаџмент Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Аграрни менаџмент Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Менаџмент Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Пословно планирање Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Управљање финансијама Дејан Грујић Ивана Владимировић 

Управљање људским ресурсима Дејан Грујић Ивана Владимировић 

Управљање пројектом Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Управљање квалитетом Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Кризни менаџмент и предузетништво Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Управљање инвестицијама Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Принципи исхране са планирањем 
менија 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Међународно хотелијерствио и 
туризам 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

*Основи агроменаџмента  Бошко Војновић Саша Спасојевић 

Стратегијски менаџмент Бошко Војновић Саша Спасојевић 

Менаџмент у пољопривреди Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић 

Менаџмент финансија и 
рачуноводства 

Дејан Грујић Мирољуб Ђенадић 

Управљање пројектима у области 
заштите животне средине 

Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Рурални развој и туризам Горан Стојићевић Горан Стојићевић 

Предузетништво у туризму Саша Спасојевић  Саша Спасојевић 

Менаџмент у туризму и 
угоститељству 

Бошко Војновић  Бошко Војновић 

Ресторатерство  Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Предузетништво Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Ресторатерство  Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Стручна пракса   

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
7. Ратарство 
 

Посебно ратарство I Вера Рашковић Вера Рашковић 

Посебно ратарство II Вера Рашковић Вера Рашковић 

Опште ратарство Снежана Тошковић Снежана 
Тошковић 

Лековито биље Снежана Тошковић Снежана 
Тошковић 

Ратарство Снежана Тошковић Снежана 
Тошковић 
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Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић  Вера Рашковић 

Агротехника ратарских култура Вера Рашковић Вера Рашковић 

*Нове технологије у биљној производњи 
(предмет укинут од 2014) 

Вера Рашковић / 
Драгољуб Жунић  

Вера Рашковић  

Педологија Младен Дугоњић Младен 
Дугоњић 

Агрохемија Младен Дугоњић Младен 
Дугоњић 

Мелиорације Младен Дугоњић Младен 
Дугоњић 

Наводњавање у биљној производњи Младен Дугоњић Младен 
Дугоњић 

*Управљање земљишним и водним 
ресурсима 

Младен Дугоњић Младен 
Дугоњић 

Загађење и заштита земљишта (Први пут 
се слуша) 

Младен Дугоњић Младен 
Дугоњић 

Управљање у еколошки осетљивом 
подручју 

Вера Милошевић 
Вера Рашковић 

Вера 
Милошевић 
Вера Рашковић 

Одржива пољопривреда Снежана Тошковић Снежана 
Тошковић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
8. Маркетинг 
 

Mеђународни маркетинг Драгана Симић 
Антонијевић 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Маркетинг у хотелијерству Драгана Симић 
Антонијевић 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Маркетинг Драгана Симић 
Антонијевић 

Драгана Симић 
Антонијевић 

Тржиште и маркетинг пољопривредних 
производа 

Драгана Симић 
Антонијевић  

Драгана Симић 
Антонијевић 

Понашање и заштита потрошача Драгана Симић 
Антонијевић  

Драгана Симић 
Антонијевић 

Стручна пракса Драгана Симић 
Антонијевић  

Драгана Симић 
Антонијевић 

Осноси с јавношћу Теодор Симеуновић Теодор 
Симеуновић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
 

9.  Повртарство 
 

Повртарство Вера Рашковић Вера Рашковић 

Производња поврћа на отвореном Вера Рашковић  Вера Рашковић  
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пољу   

Производња поврћа у заштићеном  
 простору 

Вера Рашковић Вера Рашковић 
 

Органска производња воћа и поврћа Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Еколошка биљна производња Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Стручна пракса Предметни професор – 
Ментор на спец. студ. 

Предметни 
професор – основне 
студије –Ратарство и 
повртарство 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
 

10. Пољопривредна механизација 
 

Пољопривредне машине Васо Комненић Васо Комненић 

Машине и уређаји Васо Комненић Васо Комненић 

Практична обука на машинама и 
уређајима 

Васо Комненић Васо Комненић 

Пољопривредне машине  II Васо Комненић Владимир Степић 

Менаџмент иновација Васо Комненић/ 
Светлана Лазаревић 
Петровић 

Васо Комненић/ 
Светлана Лазаревић 
Петровић 

Технички аспекти заштите животне 
средине 

Васо Комненић Васо Комненић 

Сабораћај у туризму Васо Комненић Васо Комненић 

Стручна пракса   

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
11. Ветеринарске науке 

 

Здравствена заштита домаћих 
животиња 

Иван Бошњак Иван Бошњак 

Анатомија домаћих животиња са 
физиологијом 

Иван Бошњак Иван Бошњак 

Паразитске болести Иван Бошњак Иван Бошњак 

Патологија Владимир Млађан Рувидић Марко 

Заразне болести Владимир Млађан Марко Рувидић 

Амбулантна клиника Владимир Млађан Марко Рувидић 

Болести  копитара и месоједа Владимир Млађан Марко Рувидић 

Болести папкара Владимир Млађан Марко Рувидић 

Билести живине и птица Предавач по 
завршеном конкурсу 

Давор Шашић 

Фармакологија Предавач по 
завршеном конкурсу 

Биљана Делић 
Вујановић 
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Хирургија Предавач по 
завршеном конкурсу 

Биљана Делић 
Вујановић 

Хигијена и технологија меса Предавач по 
завршеном конкурсу 

Биљана Делић 
Вујановић 

Пчеларство Владимир Млађан Марко Рувидић 

Микробиологија Вера  Милошевић  
Иван Бошњак 

Марко Рувидић 

Породиљство Горан Станишић Давор Шашић 

Сточарство са генетиком Горан Станишић Владимир Павловић 

Законска регулатива у области 
животне ср  едине 

Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Стручна пракса Владимир Млађан Марко Рувидић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

*** Предавач изабран по конкурсу је сц ДВМ Биљана Делић Вујановић 
 
13.Заштита животне средине 
 

Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић  Вера Рашковић 

Мониторинг животне средине Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Заштита од буке Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Технички аспекти заштите животне 
средине 

Васо Комненић Васо Комненић 

Законска регулатива у области 
животне средине 

Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Обновљени извори енергије Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Стручна пракса Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Eнергетска ефикасност Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Загађење и заштита вода и ваздуха  Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Загађење и заштита земљишта Младен Дугоњић Младен Дугоњић 

Управљање животном средином и 
природним ресурсима  

Горан Стојићевић Милан Глишић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
 

  14. Вештине и пракса у пољопривреди (биотехнологији) 
 

Практична обука на пољ. машинама Владимир Степић  

Практична обука у биљној производњи 1 Владимир Степић  

Практична обука у биљној производњи 2 Владимир Степић  

Радна пракса – воћарство и 
виноградарство 

Владимир Степић  

Стручна пракса: ратарство и повртарство, 
заштита биља, воћарство и 
виноградарство 

Владимир Степић  

Практична обука у области заштите 
животне средине 

Владимир Степић  
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       15.страни језици 
 

Енглески језик Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Пословни енглески I Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Пословни енглески  II Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Енглески језик у хотелијерству и 
ресторатерству 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Италијански језик Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
 
       16. Воћарство 
 

Опште воћарство Mилисав Митровић Mилисав Митровић 

Посебно воћарство I    Милисав Митровић Mилисав Митровић 

Посебно воћарство II Милисав Митровић  Mилисав Митровић 

Помологија Милисав Митровић Mилисав Митровић 

Специјално воћарство  Милисав Митровић Mилисав Митровић 

Чување и прерада воћа Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Органска производња воћа и поврћа Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Еколошка биљна производња Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Милисав Митровић 
Вера Рашковић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
  

17. Виноградарство 
 

Опште виноградарство Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић 

Посебно виноградарство Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић 

Ампелографија Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић 

Специјално виноградарство Драгољуб Жунић Драгољуб Жунић 

Винарство са подрумарством Драгослав 
Цветковић/Милисав 
Митровић 

Драгослав 
Цветковић/Милисав  
Митровић 

Нове технологије у биљној 
производњи 

Драгољуб Жунић / 
Вера Рашковић 

Вера Рашковић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   
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18. Крмно биље 
 

 
  

      19.Туризам 
 

 
                      
 

 

1) Листа наставника у сталном радном односу у школској 2019/2020. 
 

1. др Дејан Грујић 
2. др Вера Милошевић 
3. др Горан Станишић 
4. др Младен Дугоњић 
5. др Бошко Војновић 
6. др Васо Комненић 
7. др Вера Рашковић 
8. др Милисав Митровић 
9. др Владимир Млађан 
10. др Снежана Тошковић  
11. др Драгана Антонијевић-Симић 
12. др Љиљана Танасић 
13. др Саша Спасојевић 
14. др Нада Бузаџић-Николајевић 
15. др Мирољуб Ђенадић 

Крмно биље Снежана Тошковић Снежана Тошковић 

Агротехника крмног биља Снежана Тошковић Снежана Тошковић 

Стручна пракса   

Завршни рад    

Специјалистички рад   

Предузетништво у туризму Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Туристичка географија Горан Сојићевић Горан Сојићевић 

Вински туризам Мирољуб Ђенадић Ивана Владимировић 

Туризам у специјалним резерватима 
природе 

Бошко Војновић Ивана Владимировић 

Рурални развој и туризам Горан Стојићевић Горан Стојићевић 

Међународно хотелијерствио и 
туризам 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Савремене тенденције у 
хотелијерству и туризму 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Управљање животном средином и 
природним ресурсима  

Горан Стојићевић Милан Глишић 

Стручна пракса   

Завршни рад    

Специјалистички рад   
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16. др Теодор Симеуновић 
17. др Горан Стојићевић 
18. др Немања Стошић 
19. сц ДВМ Биљана Делић Вујановић 
20. дипл. инж.  Владимир Степић 

 
 

 
 
2) Листа наставника ангажованих у 2019/2020. у допунском раду по основу Уговора о 
извођењу наставе. 
 

1. др Драгољуб Жунић 
2. др Иван Бошњак 
3. др Петар Павловић 
4. др Злата Живковић 
5. др Сретен Митровић 

 
3) Листа сарадника у школској 2019/2020: 
 

1. Милан Глишић мастер еколог 
2. дипл. инж. Томић Војислав 
3. Мастер проф. информатике и технике Тамара Петковић 
4. мр Ивана Владимировић 

 
4) Сарадници који раде у радним организацијама са којима школа има потписан 

уговор за обављање практичне наставе: 
 
1) др вет.мед. Марко Рувидић 
2) дипл.инж. Биљана Јекић 
3) дипл.инж.Весна Ђокић 
4) дипл.инж.Соња Јокић Мијатовић 
5) дипл.инж. Ружица Којић Сладаковић 
6) дипл.инж. Гордана Рехак 
7) дипл.инж. Светлана Златарић 
8) дипл.инж. Зоран Козлина 
9) дипл.инж. Марина Гачић 
10) дипл.инж. Милорад Јоцковић 
11) дипл.инж. Владимир Павловић 
12) дипл.инж.  Дарко Симић 
13) двм Дејан Бугарин 

 
4.2. Ненаставно особље 

Рб. Име и презиме Радно место Стручна спрема 

1.  
Драгица Живковић Секретар високе школе и 

Секретар Академије 
ВСС 

2.  Наташа Мартиновић Дипломирани библиотекар  ВСС 
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V    РЕАЛИЗАЦИЈА НАУЧНОГ И  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 
 
5.1. Реализација научног и стручног усавршавања   наставника 

 
Облици стручног и научног усавршавања наставника у протеклој школској години били 
су разноврсни и многобројни. 
 
5.1.1. Одбрана рада  
 

3.  
Дамир Пајић Администратор 

информационих система и 
технологија 

ССС 

4.  
Петар Илић Виши стручнотехнички 

сарадник за студије и 
студентска питања 

ССС 

5.  
Светлана Васиљевић Руководиоцу финансијско – 

рачуноводствених послова 
ВСС 

6.  
Јованка Гагић Самостални финансијско- 

рачуноводствени сарадник 
ВШС 

7.  
Љиљана Марковић Виши стручно технички 

сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

8.  
Драгица Манојловић Виши стручно технички 

сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

9.  
Снежана Радаковић 
Симић 

Виши стручно технички 
сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

10.  
Јелена Робинић Виши стручно технички 

сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

11.  Драган Антић Домар- Mајстор одржавања         ССС 

12.  Миланка Алексић Чистачица   

13.  Борка Петровић Чистачица   

14.  Живанка Томић Чистачица   

15.  Вера Јовановић Чистачица   

16.  Слободан Манојловић Ноћни чувар  
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У школској 2019/2020. години асистент, мастер еколог Милан Глишић, одбранио је 
специјалистички рад на Биолошком факултету Универзитета у Београду, тема:   
„ Динамика индикатора фекалног загађења и њихова корелација са физичко – 
хемијским параметрима воде реке Саве код Шапца.“ Одбране мастер радова и 
докторских дисертација није било.  
 
 
5.1.2. Списак објављених радова и учешћа на научним скуповима 
 
 
НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ НАСТАВНИКА ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ 

СТУДИЈЕ И ТУРУЗАМ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

 

Монографска студија / поглавље у књизи M12 или рад у тематском зборнику 
међународног значаја M14 

 
 

1. Ljiljana Tanasić, Vesna Teofilović, Polymer materials for controlled delivery of 

agrochemicals, 7 th International scientific conference agribusiness MAK 2020 „Europa 

road  to  success“, Proceedings , Association science and business center WORLD 

(2020), 181-186. 

2. Vukotić, S. & Vojnović, B. (2019). Training and Work Skills Acquisition in Modern 

Business. MEFkon 2019, International Thematic Proceedings: Innovation as an Initiator 

of the Development, “Innovations – Development Prospects”, Faculty of Applied 

Management, Economics and Finance, December 5th, Belgrade, Serbia. 120-137. ISBN: 

978-86-84531-41-6.  

3. Vojnović B., Grujić D., Service design in the function of tourism development, 5th 

International Scientific Conference, TOURISM IN FUNCT ION OF DEVELOPMENT  OF T 

HE REPUBLIC OF SERBIA – Tourism and Rural Development, University of Kragujevac, 

Faculty of hotel management and tourism, Vrnjačka Banja, 2020. Thematic 

proceedings I p 483 – 499. 

4. Stojanović, Katarina, Đenadić, Miroljub, (2020): Cultural tourism and folk 

architecture In the service of revitalization of rural space, International Scientific 

Conference: Tourism in function of development of the Republic of Serbia (September, 

2020) Vrnjačka Banja, Serbia.  

 
 
 

Саопштење на скуповима међународног значаја штампано у целини М33 
 

 
5. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Bojan Damnjanović, Biljana Delić, Vesna Teofilović , 

Goals and aspects of wastewater treatment as a great environmental problem in 

Serbia , Proceeding,  VIII  International conference on social and technological 

development Trebinje, Bosna i Hercegovina (2019), 52-59. 
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6. Ljiljana Tanasić, Saša Spasojević, Milan Glišić, Vladan Mićić, Vera Rašković, A 

multidisciplinary approach to the use of geothermal energy for the remote heating 

system,  Proceeding   VIII  International conference on social and technological 

development Trebinje, Bosna i Hercegovina (2019),60-66.  

7. Vladan Mićić, Jaroslava Budinski-Simendić, Branko Pejović, Jelena Pavličević, Mitar 

Perušić, Ljiljana Tanasić, Duško Kostić, Rubber technology and process of thermal 

heating by convection over the flat plate, VIII  International conference on social and 

technological development, Proceeding ,  Trebinje , Bosna i Hercegovina (2019), 318-

327. 

8. Olga M. Govedarica, Milovan R. Janković, Snežana V. Sinadinović-Fišer, Nevena R. 

Vukić, Ljiljana M. Tanasić, Vesna B. Teofilović, Ljiljana S. Korugic-Karasz, KINETICS OF 

THE EPOXIDATION OF LINSEED OIL WITH IN SITU FORMED PERACETIC ACID, 1st 

International Conference on Advanced Production and Processing 10 th-11 th October 

2019 Novi Sad, Serbia 

9. GLIŠIĆ, M., RAŠKOVIĆ, V., MILOŠEVIĆ, V., TOMIĆ, V. (2019). Geographical origin of invasive 

plant species in the world and Serbia. Proceeding, X International Agriculture 

Symposium „AGROSYM 2019“, Jahorina, pp. 1344-1349. 

10. RAŠKOVIĆ, V., STOŠIĆ, N., GLIŠIĆ, M. (2020). Analysis of production, export and import of 

tomatoes in Serbia. Book of Abstracts, IX International symposium on agricultural 

science „AGRORES 2020“, Banja Luka, p. 127. 

 
 

Саопштење на скуповима међународног значаја штампано у изводу М34 
 

 
11. Vladan Mićić, Ayse Aroguz, Jaroslava Budinski Simendić, Sabina Begić, Ljiljana Tanasić, 

Milica Mijatović, Jelena Pavličević, Okolina, energija, materijali i proizvodnja biogasa, VI 

International  scientific-professionalsymposium “Environmental resources, sunstanable 

development and food production” OPORPH 2019, Tuzla , Bosna i Hercegovina (2019) , 

48 

 
 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја М45 

 

 
12. Грујић Д., Војновић Б., Конципирање и стратегија регионалног развоја, 25. 

Међународни научни скуп, Регионални развој и демографски токови земаља 

Југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 14. октобар 2020. 

 
 
 
 
 

Рад у истакнутом националном часопису М52 
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1. Stošić, N., Župunski, V., Jevtić, R., Lalošević, M., Maširević, S., Bagi, F., Skenderović, N. 

(2019): Složenost patosistema i okosnice kontrole patogena prouzrokovača truleži 

koremna i prizemnog dela stabla pšenice. Biljni lekar, 47, 4/2019, pp. 239-247. 

2. Jevtić, R., Stošić, N., Župunski, V., Lalošević, M., Orbović, B. (2019): Variability of stem-

base infestation and coexistence of Fusarium spp. causing crown rot of winter wheat in 

Serbia. The Plant Pathology Journal, 35 (6), pp. 553-563 

3. Biljana Delić, Branislava Belić, Marko Cincović, Radojica Đoković, Lakić Ivana: Metabolic 

adaptation in first week after calving and early prediction of ketosis type I and II in 

dairy cows. Large Animal Review (LAR), Vol 26 No 2 (2020) 

 
 

Рад у националном часопису М53 
 

4. Стојановић К., Војновић Б., Владимировић И., DEFINING THE URBAN 

DEVELOPMENT STRATEGY IN THE REPUBLIC OF SERBIA, (JPMNT) Journal of Process 

Management – New Technologies, International, Vol. 7, No3, 2019. p 19-26. 

5. Хаџић Иванка, Павловић И., Станишић Г., Könyves Т. (2019): „Economic impact hoof 

diseases in dairy cattle“, XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и 

агроекономиста, ПКБ Агроекономик, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-

4, 

6. Иванка Хаџић , И. Павловић И., Бојковски Ј.,Станишић Г., Кењвеш Т., 

(2019): „Утицај кондиције крава на појаву хромости“ – „The impact of condition 

cows to occure of laminess“, Oдржива пољопривредна производња. Улога 

пољопривреде у заштити животне средине Зборник радова 2019, стр. 159–164. 

Бачка Топола ISBN 978-86-7747-612-0 

7. Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Станишић Г., (2019):„Exterior 

parameters of the littoral-dinaric donkey from the rab island“, XXXIII Саветовање 

агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ АГРОЕКОНОМИК, 

Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4, 

 
 

Саопштење на скуповима националног значаја штампано у целини М63 
 
 
8. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Dobra praksa korišćenja 

geotermalne energije u daljinskom sistemu grejanja,  Zbornik, “Rizik i bezbednosni 

inženjering”, Kopaonik (2020), 402-407. 

9. Урошевић М., Иванов С., Дробњак Д., Ружица Траиловић, Станишић Г.(2019): 

„Стање и перспективе узгоја магараца у Србији“. Други симпозијум: Заштита 

агробио-диверзитета и очување аутохтоних раса домаћих животиња – 

Димитровград, 28–30. јун, 

10. Урошевић М., Матејевић М., Станишић Г. (2019): „Analysis of morphometric 

characteristics aurochs horns (bison bonasus l. 1758), obtained at the time of imperial 

hunt in russia“, Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К 

(24), УДК 639.111.623 
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11. Урошевич М., Милосава Матейевич, Станишич Г.,(2019):  „Обработка дичи после 

отстрела“,Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства, №8 (20), стр. 114 

– 121., УДК 639.1 

12. Матейевич Милосава, Урошевич М., Станишич  Г., Маричич К. (2019): „Анализ 

морфоме-трических характеристик голов диких кошек (Felis Silvestris Schreb), 

обитающих в равнинных и горных местностях Сербии“ Дальневосточный 

аграрный вестник, №4(52) Октябрь декабрь 2019 г. стр. 76-81, DOI: 10.24411/1999-

6837-2019-13056 

 
13. Урошевић М.,Маргот Немецек, Дробњак Д., Гангл А., Дамески П., Стојић 

П., Станишић Г., (2019): „Morphological Characteriza on of the White Baroque 

Donkey“, Animal Health Prod and Hyg (2019) 8(1) : 627 – 633 

14. Урошевич М., Урошевич Н., Глубович Ј., Матејевич Милосава, Ирина 

Нилова, Станишић Г., Дамески П., Бошњак М., (2019): „Russian emperors and 

hunting (1613-1918)“, Humanitarian aspects of the Hunt and Wildlife Service, 5 (17)-11 

(22) 

ISBN 978-86-920597-3-5, CO BISS.SR.-ID282777868 

15. Урошевич М., Глубович Ј., Ирина Нилова, Милосава Матејевич , , Станишић Г., 

Дамески П., Алла Тартинскаyа, (2020):“The emperor hunting arrangements in 

Russia“, Humanitarian aspects of hunting and hunting economy, 2020 № 3 (28), p. 5-

13, УДК 94 (639.1) 

16. Урошевич М., Станишич Г., Пепко В., Дамески П., Караболовски Н., Кочанков Д., 

(2020):“Mortality estimation of european bisons (Bison Bison bonasus L. 1758) in 1937 

– 1955″, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 4 (22), п. 53-67, УДК 

639.111.623 

17. Урошевич М., Караболовски Н., Дамески П., Станишич Г., Пепко В., Мандич Р., 
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VI  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
6.1. Приредбе и свечаности 
 
Обележен је Дан школе 5. октобар и школска слава Спасовдан 06.06.2019. год. 
 
6.2. Екскурзије 
 
У току школске 2019/2020. године, Школа није организовала ни једну екскурзију и ако 
је било предвиђено да се обави. 
 

1. Посета пољопривредном сајму у Новом Саду  
2. Посета огледном пољу у Белој Цркви                                         
3. Посета АгроСава Шимановци 
4. Обилазак Фрушке горе 
5. Одлазак на Агрономијаду 
6. Посета сајму Енергетике и заштите животне средине у Београду 

Услед пандемије Ковидом 19 , настава се изводила онлајн, а планиране посете 
комбинатима, сајмовима и фабрици су отказани. 
 
 
6.3. Научни скупови организовани у школи 
 

У школској 2019/2020. у школи нису одржавани скупови, због актуелне ситуације са 
КОВИД 19. 

 
6.4. Пројекти 
 
Пројекти школској 2019/2020 години:  
 
У конкурсном року који је био отворен до 11.02.2020. године Одсек је поднео пријаву 
за ERAZMUS PLUS PROJEKTE MOBILNOSTI за област високог образовања ( КА103 и 
КА107). Одобрени су пројекти: 
 

1. 2020-1-RS-01-KA103-065117 
2. 2020-1-RS-01-KA107-065146 
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Уговори потписани између Академије и националне агенције TEMPUS заведени су по 

деловодним бројем 222 24.09.2020. године. 

 
 
РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈОМ-ОДСЕКОМ 
 

7. Организациона структура Одсека 

7.1. Надлежности Одсека 

Статутом Академије Шабац уређена је организација, начин рада, управљање и 
руковођење Академијиом, као и органи Академије. 

Одсек је наставна високошколска јединица Академије без својства правног лица, у којој 
се остварује образовна делатност Академије ради остваривања студијских програма 
(теоријска и практична настава, стручна пракса и практични рад студената, студије по 
дуалном моделу, кратки програм студија, студије уз рад и студије на даљину). 

Радом Одсека руководи руководилац Одсека. Послове руководиоца Одсека у школској 
2019/2020. години обављаo je др Дејан Грујћ.  

Од 1. августа 2020. године др Светлана Карић је вршилац  дужности председника 
Академије Шабац. На ову функцију је именовала Влада Републике Србије. 

На Одсеку су се обављали послови везани за организацију и извођење наставе, а 
нарочито: 

 Праћење студијских програма који се изводе на одсеку, 

 Праћење покривености предмета студијских програма наставницима и 
сарадницима одсека и дефинисање планова развоја кадровских рерсурса; 

 Разматрање пореба које дефинишу катедре и давање сагласности за 
иницијативе за избор наставника и сарадника које дефинишу катедре; 

 Предлагање броја студената за упис на студијске програме; 

 Предлагање и активно учешће у свим питањима која се односе на 
обезбеђење и контролу квалитета студијских програма, наставе и услова 
рада; 

 Праћење резултата финансијског пословања одсека, предлагање мера за 
његово унапређење и доношење одлуке о начину расподеле средстава из 
сопствених прихода одсека; 

 Предлагање и спровођење мера за унапређење положаја, угледа и значаја 
одсека и остваривање боље сарадње са привредом и друштвеном 
заједницом; 

 Одлучивање о питањима која су му стављена у надлежност Статутом 
Академије; 

 Давање иницијатива и предлога и о другим питањима од значаја за рад 
одсека и Академије. 
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Стручни орган Одсека је Наставно-стручно веће Одсека. Чланови Већа Одсека су 
наставници и сарадници Академијеу радном односу који изводе наставу на студијским 
програмима Одсека. 

Наставно-стручно већеОдсека за пољопривредно-пословне студије и туризам , је до 
29.09.2020. године, дана када је конституисано Наставно-стручно веће Академије  
имало све ингеренције стручног органа самосталне високошколске установе, сходно 
тачки 11 став 2 Одлуке о оснивању Академије струковних студија Шабац. 

 

 

7.2. Представници Одсека у телима Академије Шабац 

На седници Наставно-стручног већа Одсека 25. јуна 2020. године за члана Наставно-
стручног већа Академије струковних студија Шабац, за представника одсека из реда 
наставника изабрана је др Снежана Тошковић, професор струковних студија.  

На седници Наставно-стручног већа Одсека 16. јула 2020. године, за чланове Савета 
Академије струковних студија Шабац, представнике Академије из реда наставног 
особља Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам изабрани су: др Саша 
Спасојевић, професор струковних студија, спец Милан Глишић, асистент и ма Тамара 
Петковић асистент. 

 

Наставно-стручно веће Одсека, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, у 
процедури спровођења избора за председника Академије струковних студија  Шабац, 
једногласно је донело одлуку којом је утврђено да Одсек за пољопривредно-пословне 
студије и туризам, не предлаже кандидата са Одсека или другог Одсека  за 
председника Академије. 

Др Дејан Грујић, професор струковних студија и руководилац одсека је, по функцији, 
члан Наставно-стручног већа Академије Шабац.  

Дипл.правник Драгица Живковић, Секретар школе, дана 13.марта 2020. године 
именована је за Секретара Академије. 

 
7.2.Катедрe 

Према Статуту Академије Шабац катедра је наставно-стручна организациона јединица 
коју чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних, 
уметничких, односно стручних области. 

Катедра координира реализацијом студијских програма који су јој делегирани. Катедра 
организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са 
студентима и предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење предавања и 
вежби за наставне предмете у оквиру ужих научних, уметничких и стручних области 
катедре на студијским програмима за које им је делегирана надлежности. 

Према Статуту Академије Шабац у Академији се организује девет катедри, по три на 
сваком одсеку. 

Организација и рад катедри у 2019/2020. години није заживела. 

На Одсеку се задражо принип организације наставе по студијским програмима. 
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Др Вера Рашковић, професор струковних студија била је руководилац студијског 
програма основних струковних  студија Заштита животне средине. 

Др Бошко Војновић, професор струковних студија био је руководилац студијског 
програма основних струковних  студија Туризам. 

Др Драгана Симић Антонијевић, професор струковних студија била је руководилац 
студијског програма основних струковних  студија Менаџмент. 

Др Милисав Митровић, професор струковних студија био је руководилац студијских  
програма основних струковних  студија Заштита биља и Воћарство и виноградарство. 

Др Горан Станишић, професор струковних студија био је руководилац студијских 
програма основних струковних  студија Биотехнологија и Ветеринарске науке. 
 
 
7.4. Стручне службе Одсека 
 
Стручне службе Одсека – Канцеларија стручних служби је у току протекле школске 
године обављала све управно-правне, административно-стручне, рачуноводствено 
финансијске и друге ваннаставне послове.  је стручно, благовремено и ажурно обављао 
све послове и радне задатке предвиђене систематизацијом радних места у Одсеку. 
Застоја у послу углавном није било. 
 
Систематизована радна места у стручним службама: секретар, сарадници за студије и 
студентска питања,  библиотекар, Руководилац финансијско – рачуноводствених 
послова , Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник,  ложачи-домар, ноћни 
чувар  и чистачице. 
 
Спроведено је више изборних поступака за избор наставника и сарадника у звање. 
Запослени у стручним службама су се стручно усавршавали сваки у свом домену. 
 
 
 
VIII  И Н В Е С Т И Р А Њ Е 
 
У  школској  2019/2020. години, није се  радило се на уређењу  школског простора и  
набавци нове опреме, а све то је проузроковано пандемијом вируса ковид 19. 
 

  
 
II   НАБАВЉЕНАОПРЕМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 
У току школске 2019/2020 није било набавке опреме и ако је у плану била предвиђена 
набавка. 
 За текуће поправке опреме за образовање, рачунарске опреме и опреме за јавну 
безбедност утрошено је 33.283,20 динара.  
 
 
За набавку књига у школској 2019/2020. години је потрошено 3.520,00 динара. 
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IX  ЗАКЉУЧАК 
 
Укупно студената који студирају у школи 2019/2020.год. је 319  редовно уписаних 
студената и 81 студент који су стекли статус апсолвента. У школској 2019/2020. 
дипломирало је 155 студената на десет студијских програма и 17 студената на два 
специјалистичка студијска програма. 
 
Избори у звања: 
1.Академија- Наставно-стручно веће  је у 2019/2020. години  асистента двм, спец 
Биљану Делић Вујановић  изабрало у звање предавача за наставно научне области 
Ветеринарске науке и Сточарство,              
  2.  др Немања Стошић, изабран у звање предавача за наставно научну област Заштита 
биља. 
 
Покренути су конкурсни  поступци за избор : 

- два извршиоца у звање предавача за наставно-научне области Економске 
науке и Менаџмент, 

- једног извршиоца у звање  предавача за наставно-научне области Биологија и 
Заштита животне средине, 

- једног извршиоца у звање Вишег предавача за наставно научну област 
Сточарство, на одређено време, на период од 5 година,  са пуним радним 
временом и 

- једног извршиоца у звање Предавача, за наставно научну област 
Пољопривредна механизација, на одређено време, са непуним радним 
временом (са 50% радног времена). 

 
У школској 2019/2020 години, пет професора струковних студија стекли су услов за 
одлазак у пензију и то проф. Владимир Млађан, проф. Васо Комненић, проф. Вера 
Милошевић, др Милисав Митровић и др Драгана Симић Антонијевић. 
 
 
 
Котизације и учешћа на различитим научним скуповима, за сваког професора по једно 
учешће у току школске године. Списак  запослених који су остварили право на 
котизацију: 

  
             
1. др Љиљана Танасић                                                               Копаоник 
2. др Бошко Војновић                                                                Врњачка Бања         
3. др Дејан Грујић                                                                      Врањачка Бања 
4. др Нада Бузаџић Николајевић                                             Требиње 
 
Настава у школској 2019/2020. години се одвијала по плану, извођена је током 
тридесет радних недеља са 20 наставника у сталном радном односу, 5 наставника у 
допунском раду и 4 сарадника ангажована пуно радно време, и 13 сарадника који раде 
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у радним организацијама са којима школа има потписан уговор за обављање 
практичне наставе. 
 
Испитни рокови су поштовани и дати су на почетку школске године. 
 
Стручна пракса је обављена за сваки студијски програм како је наведено у плану рада. 
 
У току 2019/2020. године није било одбране мастер рад и докторских дисертацијеа, 
била је одбрана једног специјалистичког рада. Наставници школе су објавили 35 
научних радова. Такође, професори из школе су учествовали на научно-стручним 
скуповима.  
 
Школа није организовала ни једну стручну екскурзију, због актуелне ситуације са 
КОВИД 19.  
 
Наставно-стручно веће  Одсека је одржало 15 седницa. 
 
У току школске 2019/2020 за текуће поправке опреме за образовање, рачунарске 
опреме и опреме за јавну безбедност утрошено је 33.283,20 динара.  
 
 
За набавку књига у школској 2019/2020. години је потрошено 3.520,00 динара. 
 
Одсек је такође: 
 

 контролисао квалитет наставе, трудећи се да недостатке (уколико се десе) 
отклоне одмах, 

 одржавао контакте са другим високошколским установама, 
 
Одсек мора да ради на перманентном праћењу и унапређивању квалитета свих 
аспеката свога рада према стандардима о самовредновању и оцењивању квалитета 
високошколских установа: 
 

 преиспитивати и унапређивати стратегију обезбеђења квалитета, 

 унапређивати организациону структуру обезбеђивања квалитета, 

 стално пратити студијске програме и проверавати њихове циљеве, структуру, 
садржај и радно оптерећење студената и радити на осавремењавању њихових 
садржаја, 

 побољшати организацију наставног процеса како би се план и распоред наставе 
ускладили са потребама и могућностима студената, 

 побољшати услове за стручни рад, 

 стално унапређивати квалитет наставника и сарадника пажљивим планирањем 
и избором на основу јавног конкурса, подстицати научну, стручну и педагошку 
активност наставника и сарадника, 

 радити на сталном подизању квалитета студената, 

 обезбеђивати уџбенике и другу стручну литературу, квалитетне библиотечке и 
информатичке ресурсе, 

 побољшати квалитет управљања и ненаставне подршке, 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Извештај о раду Академије у  шк. 2019/20. години 

 

 побољшати квалитет простора и опреме, 

 побољшати квалитет финансирања и 

 систематски пратити и периодично проверавати квалитет рада школе у свим 
областима. 

 
У Шапцу, 25.12.2020. године 
 
 
 

          
 

 
 

 




