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У В О Д 

 

У овом извештају приказан је рад Академије струковних студија Шабац, за шк.2020/21. 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 
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; 

 обезбеђивање квалитета и ефикасности студирања; 

 повезаност са предуниверзитетским образовањем; 

 заштита интелектуалне својине у процесима трансфера знања. 
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У овом извештају је, такође, представљен и рад високошколских јединица у оквиру установе:  

1.Одсека студија  за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче,  

2. Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам и 

3.  Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије у школској 2020/2021. години, са 
свим сегментима њиховог рада. 
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I.   АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

1. Профил Академије струковних студија Шабац 

Академија струковних студија Шабац је самостална високошколска установа која оставрује 
основне струковне 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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Катедре имају интегративну функцију у оквиру Академије коју остварују кроз повезивање, 
заједнички рад и комуникацију наставника и сарадника са различитих одсека Академије који су 
бирани у истој или сродним ужим научним, уметничким, односно стручним областима. 

Статутом Академије је утврђена организација десет катедри: 
1) Катедра за општеобразовне предмете, језик и књижевност; 

2) Катедра за психолошко-педагошке предмете и здравствено васпитање; 
3) Катедра за методике, вештине и праксу; 
4) Катедра за информационе технологије; 
5) Катедра за медицинске науке;   
6) Катедра за економске науке и гастрономију; 
7) Катедра за инжењерство; 
8) Катедра за туризам и менаџмент; 
9) Катедра за биотехничке науке; 
10) Катедра за Заштиту биља и Заштиту животне средине. 

 

Секретаријат је организациона јединица Академије у којој се обављају: правни, кадровски, 
финансијско–рачуноводствени, библитечки, административни, студијско–аналитички, 
информатички и други стручни послови који су од заједничког интереса за обављање делатности 
Академије. Радом Секретаријата руководи секретар Академије, а радом рачуноводствено – 
финансијске службе  руководи руководилац рачуноводствено – финансијских послова 
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. 

Сваки одсек Академије има једну Канцеларију стручних служби којом руководи шеф 
канцеларије стручних служби. 

 
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 шк.2020/2021. Години 
реализовани су студијски програми основних струковних студија: 

 Информационе технологије - акредитовано за 88 студената, 

 Економија - акредитовано за 66 студената, 

 Заштита животне средине - акредитовано за 22 студента, 

 Инжењерски менаџмент - акредитовано за 22 студената, 

 Фармација - акредитовано за 22 студената, 

 Здравствена нега - -акредитовано за 66 студената, 

 Гастрономија - акредитовано за 33 студената и 

 Прехрамбена технологија – акредитовано за 22 студента. 

У шк.2020/2021. години на именованом Одсеку су реакредитовани и студијски програми  
основних струковних студија: 
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 Гастрономија - акредитовано за 33 студента,  

 Економија - акредитовано за 55 студената и 

 Здравствена нега - акредитовано за 66 студената. 

 

2) У Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам у шк.2020/2021. Години 
реализовани су студијски програми основних и мастер 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 и  

  Студијски програм МСС Менаџмент у агробизнису-акредитован за 50 
студената. 

 

У шк.2020/2021. години на именованом Одсеку укинут је студијски програм основних 
струковних студија: Струковна ветерина - акредитован за 20 студената. 

Наставно-стучно веће Академије струковних студија Шабац, на предлог Већа Одсека донело 
је Одлуку о укидању наведеног програма која се има се примењивати од шк.2021/2022. 
Године 

У шк.2020/2021. години на именованом Одсеку истекла је акредитација за студијски програм  
основних струковних студија: Воћарство и виноградарство - акредитовано за 40 
студената.  

Наставно-стучно веће Академије струковних студија Шабац, на предлог Већа Одсека донело 
је Одлуку о нереакредитацији наведеног програма.  

На Организационој  јединици Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац-  правног 
претходника Академије струковних студија Шабац -Високошколској јединици ван седишта 
установе без својства правног лица Смедеревској Паланци 2013. године акредитовани су 
следећи студијски програми: 

 Агроменаџмент - акредитовано за 30 студената, 

 Ратраство и повртарство - акредитовано за 30 студената, 

 Заштита животне средине - акредитовано за 15 студената,  

Како је акредитациони период на горе именованој организационој јединици истекао   
закључно са шк.2019/20 годином, а како се наведена организациона јединица није 
реакредитовала, установа Академија струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-
пословне студије и туризам обезбедио је реализацију наставе ради завршетка студија за 
уписане студенте на прву годину ОСС у 2019/20. Години, односно за студенте друге и треће 
године студија на наведеним студијским програмима у шк.2020/2021. у Високошколској 
јединици ван седишта установе без својства правног лица Смедеревској Паланци. 
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3) У Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у шк. 2020/2021. 
gодини реализовани су студијски програми основних  и мастер 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 и   

 Студијски програм МСС Струковни мастер васпитач - акредитован за 110 
студената.  

 

У Академији струковних студија Шабац студира; 

1) На Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче 548 студената, 

2) На одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 668 студената и 

3) На Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам студира 421 студент. 

У Академији струковних студија Шабац на 17 програма основних струковних студија и на 2 
програма мастер струковних студија укупно је у шк. 2020/2021. Год. студирало је 1628 
студената. 

 
3. Органи Академије 

 
Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-02-5149/2019-1 од 18.07.2019. године о оснивању 
Академије струковних студија Шабац и Статутом Академије, дефинисано је да је орган 
управљања Савет.  
Статутом Академије је прописана процедура, број чланова Савета Академије, структура и 
мандат. Савет Академије 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.  
Мандат чланова Савета траје 4 (четири) године. 

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

 
Актуелни састав Савета је следећи:  

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

1. Јовановић др Ружица, професор струковних студија 

2. Симић др Душко, професор струковних студија 

3. др Мирјана Марковић,  професор струковних студија именована уместо Будимировић 
Небојше, коме је чланство у Савету престало услед престанка радног односа. 

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 
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2. Глишић спец. Милан, предавач 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 

Надлежности Савета одређене су у члану 76 Статута Академије струковних студија Шабац број: 
1-02/2020 од 31.12.2020. год., 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, Правилник о Студентском парламенту, Правилник о 

стицању и расподели сопствених прихода и друга општа акта из своје надлежности; 
17) надзире поступање органа пословођења ради извршења аката просветног инспектора 

из члана 135. става 3. тачке 5. и 6. Закона о високом образовању; 
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18) обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима 
Академије. 

 

Сходно члану 77 Статута Академије струковних студија Шабац, Савет може образовати сталне и 
повремене комисије, чији састав и надлежност утврђује посебном одлуком и одредбама 
Пословника о раду Савета Академије. 

У извештајном периоду (од 01.10.2020. године до 30.09.2021. године)  Савет Академије одржао 
је укупно 9 седница од којих је услед епидемиолошке ситуације са Ковид-ом 19 шест седница 
одржано електронским путем, а три седнице су одржане редовно. 

На наведеним седницама Савет је усвојио преко 70 одлука и преко 20 аката/правилника. 

У овом периоду спроведен је поступак избора председника Академије, за председника 
Академије изабрана је др Светлане Карић, професор струковних студија са Одсека студија за 
васпитаче и медицнске сестре васпитаче,  спроведена је анализа пословања високошколских 
установа и донета су акта неопходна за обављање делатности и функционисање Академије. 

 

Најважније одлуке Новоизабраног Савета Академије  приказане су у табели: 
Ред.бр. Датум седнице Назив одлуке/активности 

01 16.10.2020. Одлука о усвајању Записника са конститутивне Седнице 
Савета Академије струковних  студија  Шабац 

Одлука о избору председника Академије 
Одлука о изменама и допунама Статута Академије 
Одлука о изменама и допунама Правилника о условима 
остваривања права на накнаду трошкoва превоза за долазак 
на рад и одлазак са рада 

Одлука о одобрењу Захтева представника студената 
Академије струковних студија Шабац Николе Балуцића за 
одобрење накнаде услуге превоза студената Академије,  
приликом посете  Косовској Митровици у фебруару месецу 
2020. године 
Одлука о одобрењу трошкова за спонзорисање објава на 
друштвеним мрежама 

02 30.10.2020. Одлука о усвајању Записника са 2. седнице Савета Академије 
струковних студија Шабац 
Одлука о усвајању препорука МПНТР-а 
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета у периоду 
од 01.01.2020 до 30.09.2020. године са консолидованим 
извештајем Одсека на нивоу 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 
Информација о враћеним буџетским средствима, поступајући 
по достављеном допису Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Одлука о усвајању Извештаја о финансијском пословању 
Академије у периоду: 
1. Од 18.07.2019. год.  – 31.07.2020. године, 

2. Од 01.01.2020. год.  – 31.07.2020. године и 
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3. Од 01.08.2020. год.  – 30.09.2020. године. 

Одлука о равномерном учешћу сва три одсека Академије у 
финансирању трошкова рада  и радних тела Академије  
Одлуке о могућности увећања плате (стимулације)  
запослених Академије у периоду од 01.10.2020. године – 
30.09.2021. године; 
Одлуке о подели издања наставних публикација Одсека 
студија за васпитаче и медицинске сестре- васпитаче, 
студентима у школској 2020/21. години на терет сопствених 
прихода - дела прихода од  уписнине; 
Одлуке по Молбама студената  за ослобођење /умањење 
школарине за шк.2020/21. годину, сходно препорукама 
МПНТР-а. 
1. Одлука Милена Ковановић 
2. Одлука Катарина Ковановић 
3. Одлука Павловић Анђела 
4.Одлука Драгана Јовановић 
5. Одлука Ивана Ђорђевић 

03 06.11.2020. Одлука о усвајању II (друге) измене и допуне финансијског 
плана Академије струковних студија Шабац за 2020. годину .  
 - II (друге) измене на Одсеку студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче 
- II (друге)измене Одсека за пољопривредно-пословне 
студије и туризам и 
- I (прве) измене на Одсеку за медицинске и пословно 
технолошке студије 

04 31.12.2020. Одлука о усвајању Записника са 3. седнице Савета Академије 
струковних студија Шабац 
Одлука о усвајању Записника са 1. електронске  седнице 
Савета Академије струковних студија Шабац 
Одлука о седмој  измени и допуни Статута Академије 
Одлука о пречишћеном тексту Статута Академије 

Статут Академије струковних студија Шабац 

(пречишћени текст Статута) 
Одлука о усвајању III (треће) измене и допуне финансијског 
плана Академије струковних студија Шабац за 2020. годину .  
- III (треће)измене Одсека за пољопривредно-пословне 
студије и туризам и 
- II (друге) измене на Одсеку за медицинске и пословно 
технолошке студије 

Одлука о усвајању Финансијског плана Академије за 2021. 

годину 

Одлука о усвајању Извештаја о раду Академије за 

шк.2019/2020 годину 

Одлука о усвајању Годишњег програма  рада Академије за 

шк.2020/2021 годину 

Одлука о висини накнаде за рад председника Савета 

Академије и чланова новоизабраног Савета Академије из 

реда оснивача, за 2021 годину 
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Одлука о висини функционалних додатака на плату за 

руководећа радна места Академије струковних студија 

Шабац 

Одлука о висини накнаде за рад лица одређеног за 

обављање послова Службеника за јавне набавке 

05 
 

09.02.2021. 
 

Одлука о усвајању Записника са II (друге) електронске 
седнице 

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о раду Савета 
Академије 
  
Одлука о усвајању Правилника о дисциплинској 
одговорности студената 
 
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета за период 
од 01.01.2020.-31.12.2020. годинe    

Одлука о усвајању Извештаја Комисије о попису имовине и 
обавеза на дан 31.12.2021. год.  

Одлука о усвајању обрачуна амортизације 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.02.2021. 
 

Одлука о усвајању Записника са III (треће) електронске 
седнице 

Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја 
Академије за 2020.год. 
  
Одлука о усвајању прве измене и допуне Финансијског плана 
Академије за 2021. год. 

Одлука о усвајање Плана јавних набавки 
Академије за 2021. годину и Плана набавки 
на које се не примењује  Закон, по 
утврђеном предлогу Наставно-стручног већа Академије 
Одлука о усвајању Правилника о ближем уређивању поступка 
јавне набавке 

Одлука о усвајању Правилника о издавачкој делатности 

Одлука о усвајању Правилника о Студентском парламенту 

07 22.03.2021. 
 

Одлука о усвајању Записника са IV (четврте) електронске 
седнице 
Одлука о усвајању II  измене и допуне Финансијског плана 
Академије за 2021. годину 
Одлука о усвајању II  измене и допуне Финансијског плана 
Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам  за 
2021. годину 
Одлука о покретању поступка за гашење подрачуна 
(буџетских средстава, подрачунa боловања и подрачунa 
сопствених средстава) Школа - правних претходника 
Академије струковних студија Шабац: 
1.Високе школе струковних студија за васпитаче Шабац, 
2.Високе медицинске и пословно-технолошке школе 
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струковних студија  у Шапцу и 
3.Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац. 

Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета 
Академије струковних студија Шабац за период од 2021-2024. 
године 

Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије 
обезбеђења квалитета Академије струковних студија Шабац 
за период од 2021-2024. године 

Одлука о престанку чланства Небојше Будимировића у Савету 
Академије струковних студија Шабац 
Одлука о покретању поступка за избор члана Савета из реда 
запослених наставника и сарадника на Одсеку студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче; 
Одлука о измени Одлуке о висини накнаде за рад 
председника Савета Академије и чланова новоизабраног 
Савета Академије из реда оснивача, за 2021 год 

Одлука о усвајању Извештаја Анкице Томић 

08 
 

28.04.2021. 
 

Одлука о усвајању Записника са V (пете) електронске  
седнице Савета Академије струковних студија Шабац; 

Одлука о висини школарине на студијским програмима ОСС и 
МСС који зе реализују на Академији струковних студија 
Шабац у шк. 2021/2022. години, по утврђеном предлогу 
Наставно-стручног већа Академије: 
1. Висина школарине за студијске програме који се реализују 
на Одсеку студија за васпитаче медицинске сестре васпитаче,  
2. Висинe школарине за студијске програме који се реализују 
на Одсеку за медицинске и пословно технолошке студије  
3. Висина школарине за студијске програме који се реализују 
на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам.  
Одлука о висини накнада које плаћају студенти у шк. 
2021/2022. годину (ценовници), по утврђеном предлогу 
Наставно-стручног већа Академије: 
1. Одлука о висини накнада које плаћају студенти на Одсеку 
студија за васпитаче  медицинске сестре васпитаче, 
2 Одлука о висини накнада које плаћају студенти на Одсеку за 
медицинске и пословно технолошке студије и 
3 Одлука о висини накнада које плаћају студенти на Одсеку за 
пољопривредно-пословне студије и туризам. 
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета (Законске 
обавезе кварталног извештавања МПНТР-а) у периоду од 
01.01.2021. год.  до 31.03.2021. године на разматрање: 
1.Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-
васпитаче, са седиштем у Шапцу, ул.Добропољска бр.5; 
2.Одсека за медицинске и пословно – технолошке студије са 
седиштем  у Шапцу, ул.Хајдук Вељкова бр.10; 
3.Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам, са 
седиштем у Шапцу, ул.Војводе Путника бр.56; 
4. Консолидован Извештај одсека на нивоу Академије. 
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Одлука Савета по утврђеном предлогу Одлуке Наставно-
стручног већа Академије  по предмету: Обавештење  и Изјава 
др Предрага Кузмановића, проф.,  о  догађају који се десио на 
Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије на дан 
01.03.2021. године 

09 
 

16.07.2021. 
 

Одлука о усвајању Записника са VI (шесте) електронске  
седнице Савета Академије 

Одлука о верификацији мандата члана Савета из реда 
запослених наставника и сарадника на ОСВМСВ др Мирјане 
Марковић,проф 

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета (Законске 
обавезе кварталног извештавања МПНТР-а) у периоду од 
01.01.2021. год.  до 30.06.2021. године ; 
 
Одлука о усвајању Правилника о стручном усавршавању 
запослених Академије струковних студија Шабац; 

Одлука о усвајању Правилника о спречавању корупције на 
Академији струковних  студија  Шабац; 

Одлука о усвајању Правилника о заштити података о 
личности на Академији струковних студија Шабац; 

Одлука о усвајању Правилника о дисциплинској и 
материјалној одговорности запослених Академије струковних 
студија Шабац; 

Одлука о усвајању Правилника о платама на Академији 
стуковних студија Шабац; 

Одлука о усвајању Правилника о изменама и допунама 
Правилника о службеним путовањима запослених у 
Академији струковних студија Шабац; 

Одлуке о гашењу подрачуна (буџетских стредстава, 
подрачунa боловања и подрачунa сопствених средстава) 
Школа- правних претходника Академије струковних студија 
Шабац 

Одлука по Жалби др Предрага Радојевића на Одлуку 
Наставно-стручног већа Академије бр.01/20/2-65/2021 од 
29.06.2021. године; 
Одлука о поступању поводом употребе званичних образаца 
Београдског Универзитета од стране др Предрага Радојевића 

Одлука о усвајању Молбе студента Душице Стругаловић 
Одлука о усвајању Замолнице МРСБП и Центра за заштиту 
жртава трговине људима 
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3.1 Председник Академије 

Одлуком о  измени Одлуке о оснивању Академије струковних студија Шабац од стране Владе 
Републике Србије 31. јула 2020. године за в. д. председника Академије изабрана је др  
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 председник Академије, осим права и 
дужности утврђених законом, обављала је и следеће послове, у складу са законом и овим 
Статутом, Академије, и то: 

1) Представљала је  и заступала Академију; 

2) у потпуности је преузела одговорност  за законитост рада Академије; 

3) организовала и руководила процесом рада Академије; 

4) предлагала програм рада и план развоја Академије; 

5) предлагала пословну политику Академије и мере за њено спровођење; 

6) предлагала мере за унапређење рада Академије; 

7) издавала налоге за извршење финансијског плана Академије; 

8) закључивала уговоре у име Академије; 

9) потписивала дипломе и додатак дипломе, за дипломиране студенте основних, 
специјалистичких и мастер струковних студија за период од оснивања Академије, 
обзиром да наведене исправе нису издаване у периоду привремених органа 
пословођења. 

10) руководила радом Наставно-стручног већа Академије и извршавала одлуке Наставно-
стручног већа Академије и Савета Академије; 

11) доносила одлуке о избору понуђача у поступцима јавних набавки, сагласно Закону о 
јавним набавкама; 

12) донела и реализовала политику и стратегију обезбеђења квалитета у раду Академије; 

13) доносила одлуке о заснивању и престанку радног односа и распоређивању 
запослених, као и одлуке о избору органа, комисија, радних група и тела, као и друге 
појединачне акте у складу са законом; 

14) одлучивала о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених; 

15) одлучивала о свим питањима из области радних односа у складу са законом; 

16) доносила одлуке о објављивању конкурса за избор наставника и сарадника; 

17) доносила одлуке о потреби заснивања радног односа за обављање послова 
ненаставног особља; 

18а) именовала и разрешавала Помоћнике председника Академије, Руководиоце одсека 

18) расписивала конкурс за упис студената; 

19а) одлучивала  по захтевима студената у другом степену;  

19) старала се о стручном усавршавању наставника, сарадника и ненаставних радника; 

20) закључивала уговоре о раду и остале уговоре; 
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21) кординирала  радом Секретаријата Академије;  

22) старала се о финансијском материјалном пословању Академије, а нарочито у погледу 
обезбеђења и рационалног коришћења средстава Академије 

23) проучавала и анализирала финансијско-материјално-пословање Академије и 
подносила органима Академије предлоге за доношење одговарајућих одлука у циљу 
што успешнијег пословања; 

24) учествовала у решавању свих финансијко-материјалних питања у вези са пословањем 
Академије; 

25) старала се о изради Финансијског плана, периодичних обрачуна и завршног рачуна; 

26) подносила Савету Академије предлог извештаја о пословању Академије, који се 
доставља оснивачу Академије; 

27) доносила одлуку о расподели финансијских средстава уз претходну сагласност Савета 
Академије; 

28) доносила одлуке о управљању имовином Академије уз претходну сагласност Савета 
Академије; 

29) донела Правилник о раду Академије; 

30) старала се о остваривању сарадње Академије са локалном самоуправом, јавним 
службама и другим државним институцијама; 

31) обављала је и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима 
Академије. 

Председник Академије може поједине задатке и послове пренети на другог запосленог, 
овлашћењем односно пуномоћјем. 

Председник Академије учествовала је  у раду Савета по позиву, без права одлучивања. 

Поред послова председника Академије, др Светлана Карић је изводила наставу из предмета у 
области Здравственог васпитања и образовања на основним и мастер струковним студијама.  

У протеклој школској години др сци.мед. Светлана Карић обављала је послове који произилазе 
из програма рада председника Академије у области: програмирања, организаторске функције, 
руководне функције, евалуаторске функције и педагошке функције. 

Најзначајни активности председника биле су: 

АКТИВНОСТИ НА АКРЕДИТАЦИЈИ: 
Акредитовани студијски програми  у школској 2020/2021. години:  

1. ОСС Гастрономија, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00034/9/2018-03 од 23.10.2020. 

2. ОСС Здравствена нега, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00324/6/2020-03 од 11.05.2021. 

3. ОСС Економија, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00325/4/2020-03 од 07.07.2021. 

4. Предата документација за реакредитацију студијског програма ОСС Инжењерски менаџмент 
 
За непуних годину дана од формирања сталних органа Установе: Органа управљања 31.августа 2020. 
Год,  избора органа пословођења- председника Академије 16.10.2020. год. и стручних органа 
Наставно-стручног већа Академије 29.09.2020. године, донета су сва правна акта, израђена је 
целокупна документација за акредитацију високошколске установе- Академије струковних студија 
Шабац и марта месеца 2021. Године предата НАТ-у.  
Рецезентска комисија посетила Академију дана 03.09.2021. године, након наведене посете и 
достављеног Извештаја Академија је поступила по свим препорукама именоване Комисије. 
 
Октобра месеца 2021. предата документација за акредитацију МСС Здравствена нега. 
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АКТИВНОСТИ НА УПИСУ СТУДЕНАТА НА АКРЕДИТОВАНИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ОСС и МСС: 
- У шк.2020/2021. години на Академији струковних студија Шабац студирало је 1628  студента 
- У шк. 2021/2022. Годину на Академију је  уписано 1622 студената 
 

 
Одлуком председника Академије дана 24. јуна 2021. године успешно спроведени избори за 
Студентски парламент Академије. 
Председник Академије заказао конститутивну седницу Студентског парламента за прву недељу 
октобра месеца шк.2021/2022. Год. 

 
 
 

Учешће у  Комисији за праћење квалитета рада  
У процесу планирања и извештавања о раду наставника; 
У делу  израде  годишњег Плана рада  и Извештаја о раду Академије; 
Учешће у  раду Наставно-стручног већа Академије и Савета Академије 
Учешће у припреми акредитације студијских програма и високошколске установе 
Учешће у раду Конференције академија струковних студија 
Учешће у изради одговарајућих процедура за унапређивање система рада 
 
Дана 14.јуна 2021. Године на рад Академије је извршен ванредни и редовни Инспекцијски надзор, 
од стране Републичке просветне инспекције Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Редовни инспекцијски надзор је трајао до 27. Августа 2021. Године. 
Рад Академије струковних студија Шабац је Извештајем наведених Инспекцијских органа оцењен са 
највишом оценом. 
 

 

Аутор је уџбеника: 
Телесни развој и здравствено васпитање  ISBN:978-86-7142-019-8 2.  
Нега и васпитање деце раног узраста  ISBN:978-86-7142-020-4 
Хигијена  ISBN:978-86-7142-034-1 
Васпитање за здравље  ISBN:978-86-7142-029 
Растимо заједно у вртићуза предмет Инклузивно образовање и васпитање на мастер струковним 

студијамаISBN 978-86-7142-071-6 COBISS.SR-ID 464107145 
 

 

Омогућено учешће на стручним скуповима (симпозијумима, саветовањима, семинарима) у циљу 
образовања и усавршавања запослених наставника, сарадника и ненаставног кадра, у земљи  

 

Успостављена сарадња са: 

 Локалном самоуправом   

 Предшколском и здравственим установама 

 Наставним базама 
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 Од 21.11.2019. године председник Секторског већа за васпитање и образовање Агенције за 
квалификације Републике Србије. У складу са Одлуком о оснивању Секторског већа за сектор 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 104/2018, 57/2019), изабрана за члана 
Секторског већа за унапређење иницијалног образовања васпитача и учитеља. 

 Од 18.05.2021. године члан Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама и допунама 
Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије и Нацрта закона о изменама 
и допунама Закона о образовању одраслих. 

 Ангажована је као оцењивач и рецензент иностраних високошколских исправа при ENIC 
NARIC центру Министарства просвете, науке и технолошког развоја.-Испред КАССС-а  у 
Министарству просвете, оцењивач за признавање иностраних јавних исправа за друштвено 
хуманистичко поље. 

 Именована је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за члана радне 
групе за израду дела закона за финансирање у високом образовању, нацрта закона о 
дуалном образовању, и била је представник струковног образовања на ENQA панелу 
приликом посете НАТ-у 2017. и  2019. године.  

 Потпреседник Конференције академија и високих школа Србије 

 Кординатор високог образовања за Западну Србију. 
 

 

Академија је медијски представљена  

 У листу Глас Подриња, Сремским новинама, Лозничким новинама, Нашим новинама, на 
Сајму образовања у Економској школи "Стана Милановић"  и др. Медијама. 

 
 

Унапређен тимски рад, комисијски рад у свим областима рада Академије 
Комисија за издавачку делатност – објављено 2 издања 
Значајно унапређено планирање и извештавање о постигнутим резултатима у свим областима 
(план рада председника, план и програм рада Наставно-стручног већа, план унапређења 
инфраструктуре Академије, план развоја људских ресурса итд.) 

 
 
Запослени Академије у шк.2020/21 години  

Број запослених (наставно особље) 71 

Број запослених (ненаставно особље) 47 

Укупан број запослених 128 
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3.2 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. 
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 Немања Стошић, проф. - представник Одсека за пољопривредно -пословне студије и 
туризам, обзиром да је члану Већа Снежани Тошковић престала функција по сили 
закона- именована је преминула дана 03.03.2020. године и  

 спец. Роланд Антонића, изабран -за  представника Одсека за медицинске и пословно-
технолошке студије уместо члана др Мирјане Антонијевић Николићкоја је именована за 
Руководиоца Одсека. 

 
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 Мирјана Антонијевић Николић, професор струковних студија 
 
3. Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам: 
           др Вера Рашковић, професор струковних студија, именована уместо др Дејана Грујића 
коме је престала функција  руководиоца одсека за Пољопривредно-пословне студије и 
туризам, на лични захтев.  
III) Помоћницима  председника Академије -  по функцији, чланови Већа Академије, престала 
функција. 
1.   др Нада Бузаџић Николајевић, професор струковних студија на Одсеку за пољопривредно-
пословне студије и туризам- Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију , 
престала функција дана 30.09.2021. године на лични захтев. 
 
2.  Ђорђе Алавук, наставник вештина на Одсеку за медицинске и пословно- технолошке 
студије- Помоћник председника Академије за развој и  сарадњу са приврдом, престала 
функција по сили закона престанко м радног односа у Академији. 
 
Веће Академије чине представници одсека по принципу равномерне заступљености, 
представници органа пословођења и представници студената, по позиву. 
Укупан број чланова Већа Академије је 9 и то:  

 6 представника одсека, 

 3 представника органа пословођења и  
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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. 

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 представника одсека је 3 године. 

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, 

15) доноси одлуку о оснивању и гашењу студијских програма свих нивоа студија (основне, 
струковне и мастер),  
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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 оснивање нових и укидање постојећих 
високошколских јединица ван седишта одсека, 

19) даје сагласност и предлаже Савету оснивање 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, на основу 
усаглашеног предлога  Већа катедри и мишљења Већа одсека; 

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

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

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

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

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 на челу са председавајућим Већа, председником Академије донео је  општа 
акта из своје надлежности у складу са Законом и то: 

 Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника 
и сарадника;  

 Кодекс професионалне етике 

 Правилник о условима и поступку за упис студената;  

 Правилник о студијама; 

 Правилник о обезбеђењу квалитета; 

 Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 

 Правилник о доношењу студијских програма; 

 Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту; 

 Правилник о уџбеницима;  

 Пословник о свом раду; 

 Пословник о раду Већа одсека (заједнички за све одсеке); 

као и друга општа акта у складу са законом и статутом Академије. 
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У извештајном периоду Наставно-стручно веће Академије, одржало је укупно 14 четрнаест 
седница, од којих је услед епидемиолошке ситуације са Ковид-ом 19 4 – четири седнице 
одржано електронским путем, а десет је одржано редовних седница, при чему је донело преко 
150 – сто педесет Одлука и усвојило преко 30- тридесет  аката/правилника. 

Усвојена акта и Одлуке по седницама Наставно-стручног већа Академије  приказане су у 
табели: 

 

Ред.бр. Седнице Наставно-
стручног- већа 
Академије/ датум 

Назив одлуке/активности 

01 12.10.2020. Усвојен Записник са конститивне седнице Наставно-

стручног већа Академије 

Усвојен Записник са I (прве)  седнице Наставно-стручног 

већа Академије 

Усвојен Записник са II (друге) седнице Наставно-стручног 

већа Академије 

Усвојен предлог о изменама и допунама Статута Академије 

Одлука о избору 1 (једног)  извршиоца у звање предавача 

за уже наставно-научне области Биологија и Заштита 

животне средине на Одсеку за пољопривредно -пословне 

студије и туризам- спец Милан Глишић 

Одлуке о избору 2 (два) извршиоца у звање предавача за 

уже наставно научне области Економске науке и 

Менаџмент на Одсеку за пољопривредно -пословне 

студије и туризам: др Теодор Симеуновић и мр Ивана 

Владимировић 

Одлуке о давању сагласноси за расписивање конкурса за 

пријем једног извршиоца у звање сарадника у настави за 

ужу наставно научну област Воћарство и виноградарство, 

са пуним радним временом, на одређено време, на 

период до 1 - једне године, на Одсеку за пољопривредно -

пословне студије и туризам 

  Усвојен предлог Одсека за пољопривредно-пословне 

студије и туризам о изменама и допунама студијског 

програма МСС Менаџмент у агробизнису 

  Усвојен предлог Одлуке Одсека за медицинске и 
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пословно-технолошке студије за давање сагласности за 

радно ангажовање   др Николе Јанчева, проф. у допунском 

раду , до 1/3 радног времена на Академији струковних 

студија западна Србија- Одсек Ваљево 

02 09.11.2020. Усаглашавање Статута Академије струковних студија 

Шабац са предлогом измене Статута, достављеним од 

стране  Савета за реформу високих струковних школа, 

Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја, 

сходно Одлуци Савета Академије струковних студија 

Шабац бр 2-20/2020 од 30.10.2020. године: 

Одлука о избору 1 (једног)  извршиоца у звање Вишег 

предавача за ужу наставно научну област Сточарство на 

Одсеку за пољопривредно -пословне студије и туризам; 

Др Милена Милојевић 

Одлука о избору 1 (једног)  извршиоца у звање Предавача 

за ужу наставно научну област Пољопривредна 

механизација, са непуним радним временом (50% радног 

времена),  на Одсеку за пољопривредно -пословне студије 

и туризам- мр Сузана Кнежевић 

 

Одлука о давању сагласности за ангажовање наставника са 

друге високошколске установа у допунски 1/3 рад, за 

шк.2020/21 годину, за научну област Воћарство и 

виноградарство,  на Одсеку за пољопривредно -пословне 

студије и туризам 

Одлука о давању сагласноси за ангажовање наставника са 

друге високошколске установа у допунски 1/3 рад, за 

летњи семестар у  шк.2020/21 годину,  за научну област 

Пољопривредна механизација на Одсеку за 

пољопривредно -пословне студије и туризам; - др Ранко 

Копривица 

  Одлука о потреби  расписивања конкурса за наставницима 

и сарадницима Одсека студија за васпитаче и медицинске 

сестре васпитаче 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

22 
Извештај о раду Академије за шк. 2020/2021. годину 

 

03 25.12.2020. Измене у саставу Наставно-стручног већа Академије, 

представника Одсека за медицинске и пословно -

технолошке студије 

1)  Одлука о разрешењу - престанку чланства у Већу 

Академије др Мирјане Антонијевић Николић представника 

Одсека за медицинске и пословно -технолошке студије и 

верификација мандата др Мирјане Антонијевић  Николић 

за члана Наставног већа по основу функције  -Руководиоца 

Одсека за медицинске и пословно технолошке студије.  

2) Верификација мандата новог члана Наставно-стручног 

већа Академије, спец. Роланда Антонића представника 

Одсека за медицинске и пословно -технолошке студије 

  Одлука - Утврђивање предлога треће измене и допуне 

финансијског плана Академије за 2020. Годину: 

  Одлука - Утврђивање предлога финансијског плана 

Академије за 2021. Годину 

  Одлука - Утврђивање предлога Извештаја о раду 

Академије струковних студија Шабац за шк.2019/20. 

Годину 

  Одлука - Утврђивање предлога Годишњег програма рада 

Академије  за шк.2020/21. Годину 

  Одлука о избору 1 (једног)  извршиоца у звање Професора 

струковних студија за ужу наставно научну област Физика, 

са пуним радним временом , на неодређено време, на 

Одсеку за медицинске и пословне-технолошке  студије- др 

Предраг Кузмановић 

  Одлука о избору 1 (једног)  извршиоца у звање Сарадника 

у настави за ужу наставно научну област Физика, са пуним 

радним временом, на одређено време, на период од 1 

(једне)  године, на Одсеку за медицинске и пословне-

технолошке  студије- Малина Бонтић 

  Одлука о избору 1 (једног)  извршиоца у звање Сарадника 

у настави за ужу наставно научну област Воћарство и 

виноградарство, са пуним радним временом, на одређено 
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време, на период од 1 (једне)  године, на Одсеку за 

пољопривредно - пословне студије и туризам- Стефан 

Марковић 

  Одлука о гашењу акретитованог студијског програма 

основних струковних студија Струковна ветерина почев од 

шк.2020/21 године,  на Одсеку за пољопривредно -

пословне студије и туризам; 

  Одлуке о не реакредитацији студијског програма основних 

струковних студија Воћарство и виноградарство,  на Одсеку 

за пољопривредно -пословне студије и туризам; 

  Одлука о формирању Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима  за избор у звање виши 

предавач за ужу област Ликовна култура Одсека студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче. 

  Одлука о формирању Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима  за избор у звање наставник 

вештина за ужу област Стручна пракса на Одсеку студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче. 

04 28.12.2020. Одлука о измени утврђеног  предлога Треће измене и 
допуне финансијског плана Академије за 2020. Годину,  
бр.01/111-5/3/2020  који је утврђен на  седници Наставно 
стручног већа Академије одржане у петак 25.12.2020. 
године. 

Одлука о нерадним данима запослених Академије, ради 

спајања новогодишњих  и божићних празника 

05 17.02.2021. Одлука о усвајању Записника са 5.-е седнице Већа 

Академије 

Записник са I (прве) –елект.седнице Већа Академије 

Одлука о усвајању Записника са I (прве) –елект. седнице 

Већа Академије 

Одлука о усвајању Пословника о раду Већа одсека 

Пословник  о раду Већа одсека 

Одлука о усвајању Правилника о условима и поступку за 

упис студената 

 Правилник о условима и поступку за упис студената 

Одлука о усвајању Правилника о уџбеницима 
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Правилник  о уџбеницима 

Одлука о формирању комисије за обезбеђење квалитета 

Одлука о достављању предлога Правилника о обезбеђењу 

квалитета, Комисији за квалитет ради разматрања, допуне 

и достављања Већу Академије на усвајање 

Одлука о расписивању конкурса за избор 1 (једног)  

извршиоца у звање Предавача за уже наставно научне 

области Медицина и Здравствена нега, са пуним радним 

временом, на одређено време, на период од 5 (пет)  

година, на Одсеку за медицинске и пословне-технолошке  

студије 

Одлука о именовању Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима  за избор у звање Предавача за 

уже наставно научне области Медицина и Здравствена 

нега, на Одсеку за медицинске и пословне-технолошке  

студије 

Одлука о давању сагласности за радно ангажовање  др 

Николе Јанчева, проф. у допунском раду, до 1/3 радног 

времена на Академији струковних студија Западна Србија- 

Одсек Ваљево, за шк.2021/2022 годину; 

Одлука о избору Иване Јелић у звање  виши предавач за 

ужу област Ликовна култура на Одсеку студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитачe 

Одлука о давању сагласност за ангажовање наставника са 

друге високошколске установе на Одсеку студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче, др Бранке 

Будимировић, ванр. Проф. за ужу научну област 

Математичка анализа и примјене 

Одлука о давању сагласност за ангажовање наставника са 

друге високошколске установе на Одсеку студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче, др Ангеле 

Месарош Живков 

Одлуке о расписивању конкурса за избор 1 (једног)  

извршиоца у звање Предавача за уже наставно научне 
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области Економске науке и Менаџмент, са пуним радним 

временом, на одређено време, на период од 5 (пет)  

година, на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и 

туризам; 

Одлука о давању сагласности за ангажовање наставника у 

допунском, 1/3 раду, са друге високошколске установе у 

звању гостујућег професора у шк. 2020/2021. год., на 

Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, Др 

Мирјану Делић-Јовић, уже наставно –научне области 

Економске науке и Менаџмент, 

 Одлука о давању сагласности за ангажовање наставника у 

допунском, 1/3 раду, са друге високошколске установе у 

звању гостујућег професора у шк. 2020/2021. год., на 

Одсеку за пољопривредно-пословне студије Др Војислава 

Тркуљу, за ужу наставно –научну  област Заштита биља, 

Одлука о давању сагласности за ангажовање наставника у 

допунском, 1/3 раду, са друге високошколске установе у 

звању гостујућег професора у шк. 2020/2021. год., на 

Одсеку за пољопривредно-пословне студије Др Дејана 

Којића, за ужу наставно-научну област Хемија и 

технологија  

Одлука о давању сагласности за ангажовање наставника у 

допунском, 1/3 раду, са друге високошколске установе у 

звању гостујућег професора у шк. 2020/2021. год., на 

Одсеку за пољопривредно-пословне студије Др Михајла 

Травара, професора са Универзитета ПИМ у Бања Луци, за 

ужу наставно-научну област Рачунарство и информатика.  

Одлука о давању сагласности за ангажовање предавача у 

допунском, 1/3 раду, у шк. 2020/2021. год.,на Одсеку за 

пољопривредно-пословне студије и туризам, Др Милицу 

Луковић, са звањем доцента на Факултету за хотелијерство 

и туризам, Универзитета у Крагујевцу, за уже наставно-

научне области Економске науке и Менаџмент 

 Одлука о давању сагласности за ангажовање предавача у 
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допунском, 1/3 раду, у шк. 2020/2021. год.,на Одсеку за 

пољопривредно-пословне студије и туризам, Др Драгана 

Вујића, ванр.професора на Агрономском факултету у Чачку,  

у шк. 2020/2021. год., на ужој наставно-научној области 

Рачунарство и информатика. 

Одлука о давању сагласности за ангажовање сарадника у 

допунском, 1/3 раду, msc Јелене Танасић, са звањем 

истраживача сарадника на Технолошком факултету, 

Универзитета у Новом Саду,  у шк. 2020/2021. год., на ужој 

наставно-научној области Хемија и технологија; 

Одлука о усвајању  Регистра аката и  

Упутства за разврставање аката Наставно –стручног већа 

Академије; 

Упутство за разврставање аката Наставно –стручног већа 

Академије; 

Одлука о организацији наставе на Академији у пролећном 

семестру шк.2020/2021. год. 

06 22.02.2021. Одлука о усвајању записника са 6-е седнице Н_С већа 

Записник са 6.-е седнице Већа Академије 

Одлука о утврђеном предлогу Годишњег финансијског 

извештаја Академије за 2020. годину 

Утврђен предлог Годишњег Финансијског извештаја 

Одлука о утврђеном предлогу  I(прве) измене и допуне 
финансијског плана Академије струковних студија Шабац 
за 2021. годину . 

 I(прве) измене Одсека студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче  

 I(прве) измене Одсека за пољопривредно-
пословне студије и туризам. 

 
Утврђени предлог прве измене и допуне Финансијског 

плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању Плана јавних набавки 

Утврђени предлог плана јавних набавки 

Одлука о усвајању Правилника о начину и поступку избора 

у звање и заснивању радног односа наставника и 

сарадника 
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Правилник о начину и поступку избора у звање и 

заснивању радног односа наставника и сарадника 

Одлука о усвајању Правилника о обезбеђењу квалитета 

Правилник о обезбеђењу квалитета 

07 05.03.2021. Одлука о усвајању елабората ради акредитације ст.пр.ОСС 

Инжењ.менаџ. 

Елаборат и Захтев за акредитацију студијског  програма 

ОСС Инж.Менаџ, 

08 15.03.2021. Одлука о усвајању записника са 7-е седнице Н_С већа 

Записник са 7-е седнице Н_С већа 

Одлука о усвајању записника са друге електронске 

седнице Н_С већа 

Записник са друге електронске седнице Н_С већа 

Одлука о усвајању елабората ради акредитације установе 

Елаборат за акредитавију установе 

Утврђени предлог друге измене и допуне Финансијског 
плана за 2021. годину Академије струковних студија Шабац 
за 2021. годину . 
- II(друга)измене Одсека за пољопривредно-пословне 
студије и туризам и 
 
Одлука о утврђивању  ужих наставно- научних области на 

Академији струковних студија Шабац; 

 Одлука ОСВМСВ 

 Одлука ОМПТС 

 Одлука ОПП СТ 

Одлука о избору Марије Лукић у звање  Наставник 

вештина за ужу област Стручна пракса на Одсеку студија 

за васпитаче и медицинске сестре васпитачe 

Одлуке о Комисијама за обезбеђење квалитета на 
одсецима Академије: 

 Одлука ОСВМСВ 

 Одлука ОМПТС 

 Одлука ОПП СТ 

Одлука о усвојеном списку ангажованих лица на 
Академији струковних студија Шабац у наставном процесу 
који немају звања према Закону о високом образовању на: 
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  ОСВМСВ 

  ОМПТС 

  ОПП СТ 

Одлука о формирању Комисије поводом Обавештења др 
Предрага Кузмановића, проф.,  о  догађају који се десио на 
Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије на 
дан 01.03.2021. године 
 

09 21.04.2021. Одлука о изменама у саставу Н-С већа Академије: 

1. Престанак мандата др Снежане Тошковић, 

2. Верификација мандата др Немање Стошића 

Одлука о усвајању записника са 8 (осме) седнице Н-С већа 

Записник са 8 (осме) седнице Н-С већа 

Одлука о утврђеном предлогу висине школарине на 

студијским програмима ОСС И МСС  Академије за 

шк.2021/22. годину 

Одлука о утврђеном предлогу висине накнада -  ценовника 

услуга на одсецима Академије за шк.2021/2022. годину 

Одлука о утврђеном предлогу Конкурса  за упис студената 

у прву годину ОСС на Академију струковних студија Шабац  

у шк.2021/2022. годину 

Одлука о утврђеном предлогу Конкурса  за упис студената 

у прву годину МСС на Академију струковних студија Шабац  

у шк.2021/2022. годину 

Одлука о давању сагласности за радно ангажовање у 
допунском раду, до 1/3 радног времена на Високој 
струковној школи – интернационалном центру  за 
професионалне студије у  шк.2020/2021 год.: 

1. др Гордани Јовановић, проф. и 

2. мсц Ђорђу Алавуку. 

Одлука о нерадним данима поводом првомајских и 

васкршњих празника 

Одлука о усвајању Записника Комисије именоване  
поводом Обавештења др Предрага Кузмановића, проф.,  о  
догађају који се десио на Одсеку за медицинске и 
пословно-технолошке студије на дан 01.03.2021. године 

Одлука за проширење норме мр Сузане Кнежевић, 
предавача на Одсеку за пољопривредно-пословне студије 
и туризам 

Одлуке о усвајању предлога Одсека за пољопривредно-
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пословне студије и туризам: 

1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању 
Конкурса за избор једног извршиоца у звање 
предавача за н-н области Економске науке и 
менаџмент 

2. Одлука о расписивању Конкурса за избор једног 
извршиоца у звање Вишег предавача за н-н области 
Економске науке и Менаџмент 

3. Одлука о расписивању Конкурса за избор једног 
извршиоца у звање Вишег предавача за н-н област 
Рачунарство и информатика 

4. Одлука о расписивању Конкурса за избор једног 
извршиоца у звање предавача за н-н области Ратарство 
и повртарство и Заштиту биља 

Одлука о усвајању предлога Кодекса професионалне етике 

Кодекс професионалне етике 

10 29.06.2021.  Одлука о усвајању записника са   9 (девете) седнице Н-С 

већа 

Записник са 9 (девете) седнице Н-С већа 

Одлука о давању сагласности Одсеку за медицинске и 

пословно-технолошке студије за давање сагласности за 

покретање поступка за израду Елабората за акредитацију 

новог студијског програма  мастер струковних студија, под 

називом  Здравствена нега 

Одлуке Одсека студија за васпитаче и мједицинске сестре 
васпитаче за давање сагласности за покретање поступка 
израде Елабората за акредитацију новог студијског 
програма  основних  струковних студија, под називом 
Струковни тренер у спорту; 

Одлуке  Одсека за медицинске и пословно-технолошке 
студије за допуну Одлуке Наставно-стручног веће 
Академије о наставно-научним областима и  подели 
предмета по истим; 
Усвајање предлога Правилника о доношењу студијских 

програма 

Правилник о доношењу студијских програма 

Усвајање предлога Правилника о студијама на Академији 
струковних студија Шабац; 
Правилник о студијама на Академији струковних студија 

Шабац; 

Усвајање предлога усвајање предлога Правилника о 
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полагању испита и оцењивању на испитима; 

Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима; 

Усвајање предлога Правилника о стручном усавршавању 
запослених Академије струковних студија Шабац; 
Правилник о стручном усавршавању запослених Академије 

струковних студија Шабац; 

Усвајање предлога Правилника о извођењу и оцени 

приступног предавања 

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 

Усвајање предлога Правилника о измени и допуни 
Правилника о условима и поступку за упис 
студената; 

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и 

поступку за упис студената; 

Усвајање предлога Правилника о измени и допуни 

правилника о начину и поступку избора у звање и 

засниивање радног односа наставника и сарадника 

Правилник о измени и допуни правилника о начину и 

поступку избора у звање и засниивање радног односа 

наставника и сарадника 

Усвајање предлога Одлуке о давању сагласност за 
ангажовање наставника са друге високошколске 
установе, на Одсеку за медицинске и пословно-
технолошке студије; 

Одлуке о давању сагласности ОМПТС на расписивање 
Конкурса за: 

1) 1 (једног) извршиоца у звање Вишег предавача за 
уже наставно научне области Медицина и 
Здравствена нега на Одсеку за медицинске и 
пословне-технолошке  студије; 

2) 1 (једног)  извршиоца у звање  предавача за ужу 
наставно научну област Медицина. 

3) 1 (једног) извршиоца у звање  предавача за уже 
наставно научне области Медицина и 
Менаџмент у здравству; 

4) 1(једног)  извршиоца у звање Наставника 
вештина за ужу наставно научну област 
Здравствена нега. 

5) 1(једног)  извршиоца у звање Наставника 
вештина за ужу наставно научну област 
Гастрономија на Одсеку за медицинске и 
пословне-технолошке  студије; 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

31 
Извештај о раду Академије за шк. 2020/2021. годину 

 

Одлуке о именовању Комисија за писање реферата по 

Конкурсима ОМПТС 

1) за избор у звање Вишег предавача за уже 
наставно научне области Медицина и 
Здравствена нега на Одсеку за медицинске и 
пословне-технолошке  студије; 

2) за избор у звање предавача за ужу наставно 
научну област Медицина на Одсеку за 
медицинске и пословне-технолошке  студије; 

3)  за избор у звање предавача за уже наставно 
научне области Медицина и Менаџмент у 
здравству; 

4) за избор у звање Наставника вештина за ужу 
наставно научну област Здравствена нега; 

5) за избор у звање Наставника вештина за ужу 
наставно научну област Гастрономија на Одсеку 
за медицинске и пословне-технолошке  студије; 

Одлука ообустављању конкурсних поступака у ОППСТ 

Одлука о давању сагласности ОСМСВ за ангажовање 

наставника са других ВУ 

Одлука о годишњим одморима наставника и срадника за 

2021. Год. 

11 21.07.2021. Одлука о усвајању  Извештаја Помоћника председника 
Академије за наставу и акредитацију о резултатима уписа 
студената у прву годину на акредитоване студијске 
програме ОСС и МСС у шк.2021/2022. Год. у првом уписном 
року; 

Одлука о предлогу броја студената за упис у прву годину 

ОСС и расписивање Конкурса  за упис студената у 

шк.2021/2022. Годину у другом уписном року; 

Одлука о предлогу броја студената за упис у прву годину 
МСС и расписивање Конкурса  за упис студената у 
шк.2021/2022. Годину у другом уписном року: 

3.1 Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче, 

3.2 Одсека за пољопривредно-пословне студије и 
туризам. 

Одлука о расписивању Конкурса за избор једног 

извршиоца у звање Вишег предавача за Заштиту биља на 

Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам 

Одлука о формирању Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање Вишег 
предавача за Заштиту биља на Одсеку за пољопривредно-
пословне студије и туризам; 
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Одлука о давању сагласности за ангажовање наставника са 

друге високошколске установе, на Одсеку за 

пољопривредно-пословне студије и туризам 

12 09.09.2021. Одлука о усвајању Захтева Студентског парламента 
Академије струковних студија Шабац, представника 
студената  одсека за медицинске и пословно-технолошке 
студије и одсека за пољопривредно-пословне студије и 
туризам у шк.2020/2021. Год. за увођење ванредног 
испитног октобарског рока „Октобар 2.“  

Одлука о расписивању Конкурса  за упис студената у прву 
годину ОСС шк.2021/2022. Годину у додатном -  трећем  
уписном року; 

13 20.09.2021. Одлука о усвајању записника са    10 (десете) седнице Н-С 

већа 

Записник са 10 (десете) седнице Н-С већа 

Одлука о усвајању записника са  3 (треће) електронске 

седнице Н-С већа 

Записник са 3 (треће) електронске седнице Н-С већа 

Одлука о усвајању записника са  4 (четврте) електронске 

седнице Н-С већа 

Записник са 4 (четврте) електронске седнице Н-С већа 

Одлука o усвајању елабората и  подношењу  Захтева за 

акредитацију студијског програма мастер струковних 

студија Здравствена нега, на Одсеку за медицинске и 

пословно технолошке студије; 

Одлука o упис студената на буџет у другу и трећу годину 

основних струковних студија у шк.2021/22. години 

Одлука о избору једног извршиоца у звању вишег 

предавача за наставно-научне области: Медицина и 

Здравствена  нега 

Одлука о избору једног извршиоца у звању предавача за 

наставно-научну област Медицина 

Одлука о избору једног извршиоца у звању предавача за 

наставно-научне области: Медицина и Менаџмент у 

здравству 

Одлука о избору једног извршиоца у звању наставника 

вештина за наставно-научну област Гастрономија 

Одлука о избору једног извршиоца у звању наставника 

вештина за наставно-научну област Здравствена нега 
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Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 

установе у допунски 1/3 рад у звању Гостујућег професора 

– др Марију Бајагић, доцента, ужа научна област Ратарсво 

на Пољопривредном факултету, Бијељина, Универзитет 

Бијељина. 

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 

установе у допунски 1/3 рад – др Александра Седлара, 

ванредног професора, ужа научна област Пољопривредна 

техника на Пољопривредном факултету у Новом Саду. 

Одлука о ангажовању Сарадника у настави друге 

високошколске установе у допунски  1/3 рад  за шк. 

2021/2022. годину мсц Јелену Танасић, истраживач 

сарадник на Технолошком факултету у Новом Саду. 

Одлука о расписивања конкурса једног извршиоца-

наставник у звање Виши предавач за уже научне области 

Економске науке и Менаџмент на одређено време на 

период од  5 година. 

Одлука о расписивању Комисије за верификацију пријава 

кандидата за проверу документације пријављених 

кандидата у поступку избора у звање наставника . 

Одлука о измени члана Комисије за писање извештаја и 

реферата за избор наставника у звање Виши предавач за 

уже научну област Заштита биља на одређено време на 

период од 5 година    

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 

установе у допунски 1/3 рад Др Милице Ничић, професора 

струковних студија на Високој школи стуковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре- СИРМИЈУМ, научна 

област Економија, за ангажовање на наставно-научним 

областима Економске науке и Менаџмент 

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 

установе у допунски 1/3 у звању професора са Високе 

школе стуковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре- СИРМИЈУМ, за наставно-научну област 

Психологија, на Одсеку студија за васпитаче и медицинске 

сестре васпитаче 

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 
установе у допунски 1/3 др Вјекослава Будимировића, 
проф. за ужу научну област Математичка анализа и 
примјене, на Слобомир П Универзитету, Слобомир у 
Бијељини, у звању гостујућег професора за ужу научну 
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област Математичко-информатичке науке  на Одсеку 
студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче; 

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 

установе у допунски 1/3-за ужу наставно-научну област 

Рачунарство и информатика ушк.2021/2022. Години на 

Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам 

Информације о Извештају  Рецезентске комисије са посете 

Академији 03.09.2021. године 

Одлука о доношењу Правилника  о измени и допуни 

правилника о начину и поступку избора у звање и 

заснивању радног односа наставника и сарадника 

Правилник  о измени и допуни правилника о начину и 

поступку избора у звање и заснивање радног односа 

наставника и сарадника 

Одлука о одређивању мр Иване Владимировић, за 

испитивача у септембарском испитном року на наставним 

предметима из области Менаџмента за које су наставу 

реализовали др Никола Јанчев- Одсек за МПТС и др Саша 

Спасојевић  -  на Одсек за ППСТ 

Одлука о именовању- Формирању Комисије за писање 

Реферата ради утврђивања испуњености услова за доделу 

наставно научне области Менаџмент, проф.др Мири 

Видаковић, поред научне области Социологија и 

филозофија  

Доношење Одлуке о могућности доделе наставно научне 

области Менаџмент, проф.др Мири Видаковић, поред 

научне области Социологија и филозофија 

Информације председника Академије о  достављеним 

примедбама и Захтевима  Рецензентске комисије, за 

отклањање недостатака у документацији за акредитацију 

установе 

14 28.09.2021. Одлука о усвајању записника са   11 (једанаесте) редовне 

седнице Н-С већа 

Записник са 11 (једанаесте) редовне седнице Н-С већа 

Одлука о усвајању Календара рада Академије (Одсека) за 
шк.2021/2022. Годину; 

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 

установе у допунски 1/3 проф. др Славка Матићи, ред. 

професор на Медицинском факултета Универзитета 
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Београд 

Одлука о ангажовању наставника са друге високошколске 
установе у допунски 1/3 проф. др Бранка Маркоског, ред- 
професора на Техничком факултету“Михаило Пупин“ 
Зрењанин 

Одлука о ангажовању наставника Академије на другој ВУ у 
допунски 1/3 проф. др Предрага Кузмановића,1) на 
Високој здравствено-санитарној школи струковних студија 
„Висан“  током школске 2021/2022. Године 

Одлука о ангажовању наставника Академије на другој ВУ у 

допунски 1/3 проф. др Предрага Кузмановића,на Високој 

здравствено-санитарној школи струковних студија „Висан“  

током школске 2022/2023. Године 

Одлука о ангажовању наставника Академије на другој ВУ у 
допунски 1/3  др Мирјани Марковић,проф, на Академији 
струковних студија Шабац,на Рачунарском 
факултету,Београд, школске 2021/2022. Године 

Одлука - Александра Крсмановић, у изборном звању 
Наставника страног језика на Одсеку за медицинске и 
пословно-технолошке студије Академије струковних 
студија Шабац  

Одлука – спец.Зара Ранковић, у изборном звању предавача 

на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 

Академије струковних студија Шабац  

Одлука  о изменама и допунама елабората 

(документације) за акредитацију установе, према 

примедбама и захтевима Рецензентске Комисије; 

Измењен Елаборат за акредитацију  установе, према 

примедбама и захтевима Рецензентске Комисије; 

Одлука о проширењу норме др Мири Видаковић , са 50% 

на 100% радно време 

Доношење Одлуке о могућности доделе наставно научне 

области Менаџмент, проф.др Мири Видаковић, поред 

научне области Филозофија и социологија 

Одлука о именовању- Формирању Комисије за писање 

Реферата ради утврђивања испуњености услова за доделу 

наставно научне области Менаџмент, проф.др Мири 

Видаковић, поред научне области Филозофија и 

социологија 

Одлука- продужен трећи уписни рок 
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3.3 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. 
Услед погоршане епидемиолошке ситуације, ради превентивног деловања и спречавања 
ширења вируса СОVID-19, сходно обавештењу МПНТР-а бр.612-00-01894/2020-06 од 
26.11.2020. године,  Одлуци о препорукама Кризног штаба  за зузбијање заразне болести COVID 
19. од 25.11.2020. године, на Академији струковних студија Шабац, (даље: Академија) 
предавања и где је то могуће вежбе изводиле су се оn-linе, а све ради превентивног деловања 
и спречавања ширења вируса СОVID-19, услед чега из епидемиолошки  оправданих разлога 
није било могуће у месецу априлу спровести изборе за Студентски парламент. 

Како је епидемиолошка ситуација била повољнија у односу на претходни период, уз 
обавезу поштовања епидемиолошки - превентивних мера у поступку избора, председник 
Академије донео је одлуку о расписивању избора за Студентски парламент Академије 
струковних студија Шабац,, на дан 24.06.2021. године. 

Право да бирају и да буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента имају сви 
студенти Академије струковних студија Шабац уписани на студије у школској  2020/2021. 
Години (текућој школској години у којој се бира Студентски парламент). 

Студентски парламент има 21 члана, по седам чланова са сваког одсека.  
 
Након спроведених избора за Студентски парламент Академије струковних студија Шабац који 
су се одржали 24.06.2021. године у Академији струковних студија Шабац, на три бирачка места 
Академије:  
 

1. Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, ул. Добропољска бр. 5, 
2. Одсеку за медицинске и пословно технолошке студије,  ул. Хајдук Вељкова бр.10.  
3. Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, ул. Војводе Путника бр.56. 

За чланове Студентског парламента изабрани су: 
 

Р.бр Презиме и име Број индекса Студијски програм Година 
студија 

1 Ковач Славиша 
 

9-8/2019 Здравствена нега 2 

2 Брадоњић Вук 
 

38/20 
 

Струковни васпитач 1 

3 Гвозденац Јелена 
 

14/19 Струковни васпитач 2 

4 
 

Исаиловић Кристина 45/20 Струковни васпитач 1 

5 Лазић Јована 3/20 МВ Струковна медицинска сестра 
васпитач 

1 

6 Нишевић Марија 2/20 МВ Струковна медицинска сестра 
васпитач 

1 

7 Рајковић Христина  
 

13/19 Струковни васпитач 2 

8 Адамовић Тијана 51/20МАС      Струковни васпитач 1 
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9 Савић Младен 
 

МА 1/2020  Менаџмент у агробизнису 1 

10 Симић Милица 
 

58/6/2019 Заштита биља 2 

11 Вуковић Урош 
 

52/6/2019 Туризам 2 

12 Жебељан Борислав 
 

389/2/2019 Заштита биља 2 

13 Илић Катарина 
 

8-45/2019 Економија 2 

14 Јовановић Бојана 
 

9-22/2014 Здравствена нега 2 

15 Радовић Бојана 
 

65/6/2020 Туризам 1 

16 Ђурковић Мина 
 

3-1/2019 Заштита животне средине 2 

17 Симић Стефан 
 

6-24/2020 Гастрономија 1 

18 Милетић Тања 
 

384/2/2019 Заштита биља 2 

19 Бабић Стефан 
 

2-3/2020 Прехрамбена технологија 1 

20 Ристић Иван 
 

81/4/2019 Воћарство и виноградарство 2 

21 Јеврић Сузана 
 

2-2/2020 Прехрамбена технологија 1 

 

Сходно чл.21 ст.2. Правилника о студентском парламенту за председника Студентског 
парламента изабран је кандидат са највише добијених гласова  Ковач Славиша, бр. индекса 9-
8/2019, студент друге године студијског програма Здравствена нега, на Одсеку за медицинске и 
пословно-технолошке студије. 

Члановима Студентског парламента мандат траје две године. 

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

 

3.4 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 Савета Академије и секретара одсека. 
У извештајном периоду спроведене су следеће активности:  
 

- руководио радом Секретаријата Академије и координирао 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 
примењивао у сарадњи са надлежном службом Академије; 
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- 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; 

- 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. 
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Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче 

 

1. Увод 

Школска 2020/2021. била је веома значајна за Академију струковних студија Шабац и самим 
тим за Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, високошколску наставну 
јединицу у саставу Академије.   

У овој години завршено је институционално организовање Академије: изабран је Савет 
Академије у редовном сазиву, изабран председник Академије за мандатни период од три 
године, конституисано Наставно-стручно веће Академије, изабран Студентски парламент 
Академије, конституисано Наставно-стручно веће Одсека, изабрана Комисија за обезбеђење 
квалитета Академије, изабране поткомисије за квалитет на одсецима Академије и финансијски 
заокружено пословање Академије и одсека. 

У овом периоду Академија Шабац и одсеци у њеном саставу радили су на припреми 
документације за акредитацију високошколске установе. Такође, успешно је спроведен 
редован управни надзор над радом Академије од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 

У школској 2020/2021. години Одсек је реализовао наставу на два студијска програма основних 
студија и програму мастер струковних студија у складу са Годишњим програмом рада.  

На Одсеку је студирало 548 студента основних и мастер струковних студија.  

Рад Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче одвијао се према утврђеном 
календару рада усвојеном на седници Наставно-стручног већа одсека од 17. септембра 2020. 
године. Редовно одржавање наставе одвијало се у складу са препорукама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и сложеном епидемилошком ситуацијом у Републици 
Србији насталој због ширења заразне болести Covid – 19.  

На Одсеку је укупно одбрањено 214 завршних радова: 121 на основним, 6 на специјалистичким 
и 87 радова на мастер струковним студијама. 

Наставу су реализовали 26 наставника и сарадника у радном односу, наставници других 
високошколских установа, два гостујућа професора 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 2021. одштампана су два уџбеника, једно ново и једно поновљено издање, чији су 
аутори наставници Одсека. 
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2. Акредитација 

 

У школској 2020/2021. години у Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче  
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). 

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 (правна претходница Академије Шабац) 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. 
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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 
2020/2021. години обављала је др Сања Вулетић, професор струковних студија.  

Одсек је припремао предлоге из области студијских програма за васпитаче и медицинске 
сестре васпитаче за које је организован, а 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 потреба 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. 

3.2 Представници Одсека у телима Академије Шабац 

Представници Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче - представници 
наставника и сарадника у Савету Академије 

1. Јовановић др Ружица, професор струковних студија 
2. Симић др Душко, професор струковних студија 
3. Марковић др Мирјана, професор струковних студија 

            
Представник Академије из реда запослених у ненастави, из Канцеларије стручних служби 
одсека, у Савету Академије 

 Драгица Игњевски, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска 

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

Представници Одсека у Наставно-стручном већу Академије 

 Др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија је представник Одсека у 

Наставно-стручном већу Академије изабрана на седници Наставно-стручног већа 

Одсека 16. јула 2020.  

 Др Сања Вулетић, професор струковних студија и руководилац одсека је, по функцији, 

члан Наставно-стручног већа Академије Шабац.  

3.3 Руководиоци студијских програма  

На Одсеку се задржао принцип организације наставе по студијским програмима. 

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

Др Мира Јовановић, 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 31.227,00 м2. Укупна површина простора Одсека и наставних база 
износила је 33.437,10 квадрата.    

Према нормативима и стандардима за акредитацију, обезбеђено је извођење наставе са 
најмање 4м2 бруто 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 
поседује 15 рачунара који се користе за наставу, сваки са прикључком на интернет 24 сата.  

Интернет радионица у оквиру читаонице располаже са 10 рачунара, а Студентски рачунарски 
центар је снабдевен са 17 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 је специјална високошколска библиотека, 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 библиографско-каталошком базом података и локалним базама података 
библиотека чланица Виртуелне библиотеке Србије. У току 2020/2021. године Библиотека је 
наставила са прикупљањем, обрадом, складиштењем, чувањем, представљањем и давањем на 
коришћење расположиве грађе. 

Важан задатак сваке библиотеке, па и Библиотеке Одсека студија за васпитаче и медицинске 
сетре васпитаче је планско, правилно и редовно попуњавање књижног фонда у складу са 
дугорочним принципима набавне политике средстава у Одсеку. 

Попуњавање фондова се обављало куповином објављених монографских и серијских 
публикација (часописа). 

Куповина се обављала на основу списка наставника и сарадника, као и по избору 
библиотекара.  

Депозитни фонд Библиотеке попуњавао се и ауторским примерцима наставника и сарадника и 
публикацијама које су објављене.  

Библиотека је куповином и поклонима увећала књижни фонд за 52 примерка монографских 

публикација, тако да укупан број библиотечких јединица износи 28.168.  

Библиотека добија часописе из области књижевности, уметности, педагогије и психологије и то 

највише куповином. У библиотеци има укупно 527 примерака часописа са 12 наслова који се 

редовно добијају: Стил, Настава и васпитање, Педагошка стварност, Педагошка 

истраживања, Педагогија, Свеске, Синтезе, Иновација у настави, Браничево – за 

књижевност и културу, Кругови детињства, Инфотека, Тене.   

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.  

Слика 1: Читаоница на Одсеку 
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4.2 Објекти за педагошку професионалну праксу 

За одржавање стручно-педагошке праксе студената у Шапцу, Одсек користи, пре свега, објекте 
Предшколске установе „НАШЕ ДЕТЕ“ у Шапцу, објекте других предшколских и здравствених 
установа са којима има закључене уговоре о пословној сарадњи. 

Преглед наставних база наведен је у табели. 

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 128/2020 Београд, Војводе Степе 561  

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

6. ПУ Ракила Котаров Вука 
Лазаревац 

868/2013 Лазаревац, Даре Ранђић 1 

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

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

9. ПУ Др Сима Милошевић 
Земун  

810/2015 Земун, Капетана Радича Петровића 
26 

10. ППУ Наша друга кућица, 
Београд 

266/2017 Београд, Антифашистичке борбе 23В 

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

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

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

14. Дом здравља Шабац 549/2016 Шабац,  Попа Карана 2/4 

15. Општа болница Лаза К. 571/2020 Шабац, Попа Карана 4 
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Лазаревић Шабац 

16. Завод за јавно здравље 
Шабац 

570/2020 Шабац, Јована Цвијића 1 

17. Медицинска школа Др Андра 
Јовановић, Шабац 

590/2016 Шабац, Цара Душана 9 

 

4.3 Наставна и друга средства 

До краја школске 2020/2021. године Одсек није улагао средства у набавку нове опреме. Према 
плану набавки за 2021. годину реализоваће се набавка информатичке опреме: 2 ДЕСК ТОП 
РАЧУНАРА, 2 ЛАП ТОП РАЧУНАРА и 1 МРЕЖНИ ШТАМПАЧ. 

Како је већ у претходном поглављу наведено, Одсек је у току 2020/2021. године располагао са 
три рачунарске лабораторије, са укупно 42  деск-топ рачунара. 

Сви рачунари у Одсеку су умрежени и омогућен је истовремени приступ интернету са свих 
рачунара. 

Од информатичке опреме која се користила у настави и за потребе рада наставника и служби, 
Одсек је располагао са 73 деск-топ рачунара, 22 лап-топ рачунара, 15 пројектора, 26 штампача 
и другом опремом.  

Листа вредније опреме која је коришћена у наставном процесу приказана је у табели. 

Табела 2. Листа вредније опреме која је коришћена у наставном процесу   

Редни 
број 

Опрема Тип Намена Број 

1. Пентијум 4 рачунар Наставно особље 14 

2. Лап топ  Преносни рачунар Наставно особље 5 

3. Пентиjум 4 рачунар директор 3 

4. Мрежни штампач Ласерски штампач Наставно особље 9 

5. Лап топ Преносни рачунар Ненаставно особље 4 

6. Пентијум 4 рачунар секретаријат 2 

7. Пентијум 4 рачунар Студенска служба 5 

8. Пентијум 4 рачунар библиотека 1 

9. Пентијум 4 рачунар рачуноводство 2 

10. Пентијум 4 рачунар медијатека 3 

11. Пентијум 4 рачунар скриптарница 1 

12. Пентијум 4 рачунар Студенски парламент 10 

13. Пентијум 4 рачунар Информатички кабинет 15 

14. Пентијум 4 рачунар Студенски рачунски центар 17 

15. Пројектор са 
пројектним 
платном 

Пројектор и 
пројектно платно 

Настава-
амфитеатар,слушаонице,учиониц
е... 

12 

16. Лап-топ Преносни рачунар Настава-амфитеатар, 
слушаоница, учионица.... 

12 

17. Фотокопир Копир апарат Штампа наст. материјала 3 

18. Плазма ТВ 42" Телевизор Настава-медијатека 1 

19. Мрежни штампач са Штампач са Штампа наст. материјала 3 
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скенером скенером 

20. Скенер  А3 Скенирање наставног материјала  

1 

21. Синтисајзер PSR160 Синтисајзер Вежбаоница музичко 9 

22. Синтисајзер Yamaha  Синтисајзер Вежбаоница музичко 10 

23. Клавинова Yamaha Електрични клавир Вежбаоница музичко 1 

24. Пианино клавир амфитеатар 1 

25. Опрема за спорт 

 

Гумене греде, купе, 
сет за куглање... 

Фискултурна сала разно 

26.  Опрема за кабинет 
за антомију и 
физиологију 

 комплет Вежбаоница  

Медицинске школе 

1 

27. Опрема за кабинете 
за здравствену негу 

комплет Вежбаоница  

Медицинске школе 

2 

28. Таблет Asus ZenPed 
7 " 

таблет Наставно особље 25 

29. Опрема за прву 
помоћ 

комплет Вежбаоница  

Медицинске школе 

1 

 

5. Студенти  

5.1 Припреме за упис - маркетиншке активности 

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, roll-up, 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 
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школе; постери који се уз дозволу школе постављају на огласну таблу; званична 
.пптx презентација Академије).  

Планиране промотивне активности Одсека имале су за циљ да се на што адекватнији начин 
пласирају информације о Академији и њеним студијским програмима, упозна и повећа 
интересовање циљне групе, односно средњошколаца за упис и студирање. Основни циљеви 
промотивних активности у 2020/2021. години у великој мери зависили су од будуће мисије и 
визије, као и  циљева Академије. У том смислу део ових активности требало је да буде усмерен 
и на промовисање Академије, као институције која има статус прaвног лица. 

Планирано је да се активности на промоцији уписа усмере на следеће:  

 Профилисање имиџа Академије кроз квалитет њених студијских програма, кроз 
квалитет дипломираних студената са дипломом високог образовања струковних 
студија и мастер струковних студија, коју добијају завршетком студија. 

 Подстицање интересовања средњошколаца за студије у Академији на студијским 
програмима за васпитаче и медицинске сестре васпитаче уз тежњу да се повећа 
учешће средњошколаца са бољим просечним оценама. 

 Ефикасно позиционирање Академије у јавности као високошколске институције 
основних и мастер струковних студија и интензивирање сарадње са предшколским 
и здравственим установама. 

 Интензивирање односа с јавношћу у циљу бољег позиционирања Академије,  

 Циљне групе у промоцији су средњошколци, родитељи, професори и педагози у 
средњим школама и јавност. 

 И ове школске године настојаће се да се обиђу све средње школе у региону, као и 
предшколске  установе.  

Планиране су промоције у средњим школама које су требало да се састоје из: 

 Усмене и визуелне презентације студијских програма и начина студирања 

 Поделе уписног материјала и брошура са информацијама о студирању на основним 
и мастер студијама. 

 Излагања плаката на видљивим местима 

 Анкетног испитивања. 

Због проглашења пандемије заразне болести COVID-19 потенцијалним студентима све детаљне 
информације о пријемном испиту и упису биле су пласиране и посебно истакнуте на самој 
интернет страници Одсека, односно Академије, као и на друштвеним мрежама и локалним 
порталима које потенцијални кандидати за упис посећују. 

Такође, агресивније су пласиране информације о упису и начину студирања преко социјалних 
мрежа, имајући у виду да је ово постао бесплатан канал комуникације са циљном групом која 
је на социјалним мрежама више присутна него на било ком другом каналу маркетиншких 
комуникација. 

Планирано унапређење односа са јавношћу као важним обликом промоције Академије и 
студијских програма није реализовано услед пандемије.   

Промотивне активности су обављене путем рекламних порука у локалним новинама листу 
Глас Подриња. 

Наставно-стручно веће Одсека је на седници од 29. октобра 2020. године именовало тим за 
промоцију Одсека у саставу: др Кристина Крстић, Марија Лукић, Александaр Шобић.  
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5.2 Студенти у школској 2020/2021. 

У школској 2020/2021. години на оба нивоа студија школовало се 548 студената. 

 

1) СТУДЕНТИ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 

 

У школској 2020/2021. години школовало се 363 студента на основним струковним студијама.  

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

 Први уписни рок спроведен је у периоду од 22. јуна до 8. јула 2020. године. 

 Други уписни рок спроведен је у периоду од 1.9. до 16. 9. 2020. године, док је други 
продужени уписни рок одржан у периоду од 8. 9. до 25. 9. 2020. године. 

 
 

Табела 3 - Број студената основних студија-први пут уписани у прву години 2020/2021 

Студијски програм 
 

Буџет 
 

Плаћају трошкове 
 

 
Укупно 

Струковни васпитач (са 
два модула) 

 

70 
1 афирмативне мере 

29 
 

100 
 

Струковна медицинска 
сестра васпитач 

4 6 10 

Укупно 75 
 

35 110 
 

 
Табела 4 – Укупан број студената основних студија 

Основне струковне 
студије 

Буџет 
 

Плаћају трошкове 
 

Укупно 
 1 

год. 
2 

год. 

3 год. 1 год. 2 год. 3 год. 

3 
Прод. 
стат

ус  
1 1/2 2 2/2 3 3/2 

 Струковни васпитач 
(са два модула) 

 
72  

 
78 104 13 29 1 7 1 7 5 317 

Струковна 
медицинска сестра 
васпитач 

4 4 4 - 6 - - - - - 18 

Образовање 
струковних васпитача 
предшколске деце 

- - - - - - - - - 24 24 

Струковни васпитач 
деце јасленог узраста 

- - - - - - - - - 4 4 

Укупно на ОСС     76 82  108 13 36 8 40 363 
 279 84 363 
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2) СТУДЕНТИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

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

 Први уписни рок спроведен је у периоду од 22. јуна до 19. јула 2020. године. 

 Други уписни рок спроведен је у периоду од 26. 8. до 12. 10. 2020. године, док је 
други продужени уписни рок, на препоруку Министраства просвете, науке и 
технолошког развоја,  одржан у периоду од 14.10.  до 31. 10. 2020. године. 

На мастер струковним студијама у школској 2020/2021. години студирало је 185 студената. 

 
Табела 5 - Број студената (самофинансирајући) на мастер струковним студијама 

Студијски програм 
1.год. 2.год. 

Струковни мастер васпитач 99 86 
Укупно на МСС  185 

 
На Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у школској 2020/2021. години 
студирало је укупно 548 студената. 
 

Табела 6 - Укупан број студената у школској 2020/2021. години  

Степен студија 
 

Буџет 
 

 
Плаћају трошкове 

 

 
Укупно 

 
Основне струковне 
студије 

279 84 363 

Мастер струковне 
студије 

- 185 185 

Укупно 279 269 548 

 548 

 
 

3) УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2021/2022.   
 

У току 2020/2021. године организован је упис студената у школску 2021/2022. годину. 

У прву годину основних струковних студија на два студијска програма Струковни васпитач (са 
два модула) и Струковна медицинска сестра васпитач, први пут је уписано 86 (74+12) 
студената. Укупан број студената на свим годинама основних струковних студија је 313.  
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Табела 7 Уписани студенти у I, II и III годину студија на основним струковним студијама у 
школску 2021/2022. 

Основне 
струковне 

студије 

СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКИ 
 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ 

Укупно 
 1  

Год. 
 

2 
Год. 

  

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

3 
Прод.  

статус 
1  1/2 2  2/2 3. 3/2 

Струковни 
васпитач 

(са два модула) 
70 72 79 12 9 1 20 3 10 6 282 

Струковна 
медицинска 

сестра 
васпитач 

4 5 4 / 3 / 3 / / / 19 

Образовање 
стуковних 
васпитача 

предшколске 
деце 

/ / / / / / / / / 11 11 

Струковни 
васпитач деце 

јасленог 
узраста 

/ / / / / / / / / 1 1 

Укупно на ОСС   74 77    83      12   12          1 23           3     10         18 313 
 246 67 313 

 
У школској 2021/2022. години на мастер струковне студије, у прву годину уписано је 111 
студената а на обе године студија уписано је 210 студената. 
 

Табела 8 Уписани студенти у I и II годину студија на мастер струковним студијама 

Студијски програм 
1.год. 2.год. 

Струковни мастер васпитач 110+1 обн. 94+5 обн. 

Укупно на МСС             210 
 

 
Табела 9 Укупан број студената  на оба нивоа студија 

Степен студија Буџет 
Плаћају 
трошкове 

укупно 

Основне струковне студије 246 67 313 
Струковни мастер васпитач -         210         210 

Укупно 246         277         523 

 

5.3 Дипломирани студенти у 2020/2021. 

 У школској 2020/2021. години дипломирало је 214 студената на оба степена студија. 

 

Табела 10: Број дипломираних студената на оба степена студија у 2020/2021. 
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РБ Студијски програм Број студената 

1 Високо образовање – први степен  

  Струковни васпитач 99 

 Струковна медицинска сестра васпитач 4 

 Струковни васпитач деце јасленог узраста 3 

 
Образовање струковних васпитача 
предшколске деце 

15 

 УКУПНО 1 121 

2. Високо образовање – ССС други степен ниво  

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за физичко васпитање 

2 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за ликовно васпитање 

2 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за рад са децом раног узраста 

2 

 УКУПНО 2 6 

3. Високо образовање – МСС други степен 87 

4. УКУПНО 1+2+3 214 

 

 

5.4 Студентски стандард и награде 

У школској 2020/2021. години осам студената су били корисници студентских кредита и 
стипендија. 

 

Табела 11: Студентски кредити и стипендије 

РБ Садржај Број студената 

1 Студентски кредити 2 

2 Студентска стипендије 9 
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6. Остваривање наставног плана и програма 

6.1 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 условима ширења заразне болести 
COVID-19. 

Годишњи календар извођења наставе је усвојило Наставно-стручно веће на седници одржаној 
17. септембра 2020 године. Извођачки планови рада били су доступни јавности/објављени су 
на интернет страници Одсека. 

 

Табела 12 – Календар наставе за основне струковне студије 

НАСТАВА  

Прва година студија  

    Настава у јесењем семестру 15 наставних недеља   1.10. 2020. до 8. 1. 2021. 

  Стручна пракса 1- 15 радних дана   7. 12. 2020. до 25.12.2020. 

  Настава у пролећном семестру 17. 02. 2021. до 29.5 2021. 

  Стручна пракса 2 - 15 радних дана   4. 05. 2021. до 24. 5.2021. 

                           Друга година студија  

  Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља 5.10. 2020. до 8. 1. 2021. 

    Стручна пракса 3- 15 радних дана 7. 12. 2020. до 25.12.2020. 

    Настава у пролећном семестру 17. 2. 2021. до 29.5. 2021. 

  Стручнараса 4 - 15 радних дана   4. 5. 2021. до 24. 5. 2021. 

                           Трећа година студија  

  Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља   5.10. 2020. до 8. 1. 2021. 

    Стручна пракса 5 - 20 радних дана   1. 12. 2020. до 28.12 2020  

    Настава у пролећном семесру 17.2. 2021. до 29.5.2021. 

  

ИСПИТНИ РОКОВИ  

  Јануарски-фебруарски испитни рок 16. 1. 2021. до 10. 2. 2021. 

  Априлски испитни рок  15. 4. 2021. до 29. 4. 2021. 

  Јунски испитни рок 05. 6. 2021. до 05. 7. 2021. 

  Сеембарски испитни рок 
25. 8. 2021. до 15. 
9. 2021. 

  Октобарски испитни рок 20. 9. 2021. до 04.10.2021. 

    Одржана су и два ванредна испитна рока: 

    Децембарски испитни рок  

 

01.12.2020. до 18.12.2020. 

     Октобар 2 4, 5, и 6. 10. 2021. 
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Сви распореди (предавања, вежби, праксе, испита и консултација) усклађивани су са потребама и 
могућностима студената. Благовремено су били доступни студентима на огласним таблама и 
интернет страници Одсека, и доследно се спроводили. 

Према календару рада у школској 2020/21. години, настава за студенте на основним струковним 
студијама почела је 1. октобра 2020. године.  

У школској 2020/2021. години школовало се 363 студента на основним струковним студијама. 

Може се констатовати да је настава реализована према утврђеним студијским програмима, 
предметима и њиховом распореду по годинама студија и по семестрима, броју часова предавања, 
вежби, других облика наставе и студијског (самосталног) истраживачког рада. Сви сегменти који се 
односе на редовну наставу остварени су у потпуности: планови рада, консултације, термини 
одржавања  испита, сарадња наставника у усаглашавању критеријума и избора уџбеника. 

Настава на студијском програму Струковни мастер васпитач у школској 2020/2021. години, такође, 
је реализована у складу  са наставним плановима и програмима и званичним распоредом часова. 
Наставници и сарадници су водили евиденцију наставних активности по програму одређеног 
предмета.  

Распореди наставе, стручне праксе, испита и консултација благовремено су објављени на огласној 
табли и сајту Одсека. На почетку семестра наставници за сваки предмет информисали су  студенте 
о: 

 основним подацима о предмету (са ЕСПБ бодовима и условима),  

 циљевима и садржају предмета, 

 плану и распореду извођења наставе,  

 терминима за пријем студената, 

 начину оцењивања на предмету,  

 литератури (обавезна и допунска).  

У школској  2020/21. години настава на мастер студијама се одвијала  у току два семестра (јесењи и 
пролећни) током тридесет наставних недеља. Настава је реализована у складу са усвојеним 
календаром рада: настава у јесењем семестару је организована од 01. 11. 2020. до 30. 1. 2021. 
Реализована је настава уживо – непосредна настава. У пролећнм семестру, настава на МСС 
студијама одржавала се у периоду од 17. 2. 2021. до 29. 5. 2021. Реализован је комбиновани модел 
наставе у форми консултативне наставе и он-лајн наставе 

Испитни рокови су организовани по календару рада и било их је седам: 

 Децембарски испитни рок 01.12. до 18.12. 2020. 

 Јануарско-фебруарски  : 16. 1. 2021. до 10. 2. 2021. 

 Априлски: од 15. 4. 2021. до 29. 4. 2021. 

 Јунски: од 5. 6. до 5. 7. 2021. 

 Септембарски: од 25. 8. до 15. 9. 2021. 

 Октобарски I: од 20. 9. до 5. 10. 2021. 

 Октобарски II: ванредни испитни рок , непосредно после Октобарски I 

Наставно и ненаставно особље Одсека је својим стручним и професионалним радом дало пратећу 
подршку студентима за успешно спровођење наставе, стручне праксе и испита како у редовним, 
тако и у ванредним условима због пандемије. 
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 6.2 Стручна пракса   

Стручна пракса на основним струковним студијама 

Стручна пракса студената основних студија планирана је годишњим календаром рада у складу 
са студијским програмом, али није реализована у објектима предшколских и здравствених 
установа због сложене епидемиолошке ситуације изазване Covid 19, већ у складу са 
смерницама и препорукама наставника задуженог за извођење и вођење евиденције дневника  
стручне праксе студената. 

По Одлуци Наставно-стручног већа Академије, а у складу са препорукама Министарства, 
стручна пракса за студенте на ОСС и МАС струковним студијама реализована је у јесењем и 
пролећном семестру /у терминима утврђеним Календаром рада Одсека/ и то изван 
предшколских установа за студенте који нису запослени и не раде посао васпитача. Запослени 
студенти, који обављају посао васпитача или медицинске сестре васпитача, стручну пракса су 
обављали уз рад, односно, на начин како су се запослени васпитачи понашали и радили у 
својим васпитним групама/предшколским установама у време пандемије вируса. 

Стручна пракса је обавезан предмет на основним струковним студијама на оба студијска 
програма основних студија: Струковни васпитач и Струковна медицинска сестра васпитач и 
организује од првог до петог семестра. У складу са околностима изазваних ширењем болести 
COVID 19, а 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, Наставно-стручно 
веће је усвојило предлог да предмети Стручна пракса на основним студијама, буду 
реализоване 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. 
Студентима су дата детаљна упутства о измењеним захтевима стручне праксе.  

Стручна пракса на мастер струковним студијама 

Стручна пракса на мастер струковним студијама, према студијском програму, организовала се у 
првој и другој години студија (на крају другог и трећег семестра).   

Циљ стручне праксе на мастер студијама је да се омогући студентима да знања стечена током 
школовања и вештине које су развили, примене у оквиру праксе у предшколској установи; да 
оспособи студенте да самостално и на креативан начин изаберу методе и облике васпитно-
образовног рада, поштујући дечја интересовања и специфичности васпитне групе, да 
правилним структурирањем простора и материјала за рад мотивишу децу да буду активни 
учесници и равноправни партнери васпитачу; да подстиче студенте да у сарадњи са 
васпитачем-ментором и осталим члановима тима у дечјем вртићу, предлажу начине за 
иновацију организације и садржаја рада, дидактичко-игровних средстава и материјала; 
оспособи студенте да врше евалуацију и самоевалуацију реализованих програма и остваре 
сарадњу са осталим васпитачима, стручним тимом дечјег вртића и родитељима. 

Стручна пракса на мастер студијама је организована према моделу који је важио за стручну 
праксу на основним студијама: 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. 
Студентима су дата детаљна упутства о измењеним захтевима стручне праксе.  

Предметни наставник за стручну праксу студената мастер струковних студија припремио је 
предлог о организовању стручне праксе студената мастер струковних студија. Утврђен је 
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садржај и начин вођења Дневника стручне праксе студената који су запослени у вртићима као 
и студената који нису запослени у вртићима. 

6.3 Mере за ублажавање штетних последица  проузрокованих епидемијом Covid 19 

 

У условима економске и социјалне ситуације у којој се налазе студенти и њихове породице, а 
која су изазвани пандемијом COVID-19, на почетку школске 2020/2021. године, на препоруку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Академија струковних студија, Одсек 
студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче предузео је мере за ублажавање штетних 
економско-социјалних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 
Србији и примену одговарајућих мера у циљу заштите здравља студената, наставника и осталих 
запослених на овој високошколској установи. 

У том смислу биле су предузете су следеће мере:  

 Упис студената у прву годину ОСС студија (на основу конкурса) школске 2020/2021. 
године завршио се 25. септембра 2020. године.  

 Упис студената у прву годину мастер струковних студија, по већ расписаном конкурсу 
завршио се по конкурсним терминима 17. октобра 2020. године. Од 19. до 31. 
октобра 2020. године био је организован нови рок за пријављивање и упис студената 
на мастер струковне студије који се завршио уписом 31.10.2020. године. 

 Упис студената у наредне године студија обавио се до 15. октобра 2021. године. 

 Настава за студенте прве године студија почела је 1. октобра 2020. године. 

 Настава за студенте друге и треће године ОСС студија, настава за студенте уз рад и за 
студенте мастер струковних студија организована је према усвојеном распореду. 
Распоред наставе се прилагођавао према епидемилошкој стуацији у Републици 
Србији.   

 Студенти основних и мастер струковних студија којима је остао само завршни, 
односно мастер рад, рок за плаћање преноса бодова које носи завршни или мастер 
рад продужио се најкасније до издавања уверења о дипломирању. Ово се односило 
само на оне студенте који су уписали дрги пут или наредни пут завршну годину 
студија (студент у првој поновљеној години студија не плаћа школарину за пренет 
завршни рад ако је то већ једном уплатио).  

 Начин плаћања школарине утврђен је одлуком о висини школарине за школску 
2020/2021. годину са предвиђеним бројем рата за плаћање школарине. Школарина 
се могла платити у 12 месечних рата, закључно са 30. септембром 2021. године. 
Студенти који су дипломирали плаћали су школарину до издавања уверења о 
дипломирању. 

 Студентима основних струковних студија који су намеравали да се упишу на мастер 
струковне студије у октобру, могли су да предају завршни рад за одбрану до 3. 
Октобра, а одбрана завршних радова се организовала до 10. октобра 2020. године.   

 Студентима основних струковних студија којима је остао само завршни рад на дан 
30.9.2020. године дата је могућност да предају завршни рад до 30. октобра 2020. 
године без уписа школске 2020/2021. године. Одбрана завршних радова 
организована је у невембру 2020. године.  

 Студентима мастер струковних студија којима је остао само завршни мастер рад на 
дан 30.9.2020. године одобрена је предаја мастер радова до 30. октобра 2020. године 
без уписа школске 2020/2021. године. Одбрана мастер радова организована је у 
невембру 2020. године.  
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7. Људски ресурси 

7.1 Наставници и сарадници у радном односу 

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 2020/2021. године расписани су конкурси за избор у звање и заснивање радног 
односа наставника и сарадника и закључени су уговори о раду: 

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

 избор у звање наставника - виши предавач за ужу наставно-научну област Ликовна 
култура, конкурс окончан избором др Иване Јелић, доктор уметности - примењене 
уметности и дизајн;  

 избор у звање наставника - наставник вештина за ужу област Стручна пракса, конкурс 
окончан избором МСц Марије Лукић, мастер учитељ;   

 избор у звање асистента за ужу наставно-научну област Педагогија, изабрана у звање 
Наташа Старчевић студент докторских академских студија; 

 избор у звање сарадник у настави за жу наставно-научну област Филолошке науке-
страни језици – конкурс окончан избором Бојане Бошковић, студент мастер академских 
студија;  

 избор у звање сарадник у настави за ужу наставно-научну област Филолошке науке - 
језик и књижевност - конкурс окончан избором Катарине Кекић, студент мастер 
академских студија;  

 избор у звање сарадник у настави за ужу наставно-научну област Математичко-
информатичке науке - конкурс окончан избором Небојше Будимировића, студент 
мастер академских студија;  

 избор у звање сарадник у настави за ужу наставно-научну област Стручна пракса - 
конкурс окончан избором Марије Спасојевић и Луке Пимића, студенти мастер 
струковних студија;  

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 предавача за ужу научну област Медицина на Одсеку студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче, од 1.10.2021. године. 

Наставу су реализовали: 

 19 наставника 

 7 сарадника 

 3 наставника других високошколских установа у допунском раду 

 2 гостујућа професора 

 3 предавача ван радног односа 

 6 сарадника практичара.  
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Табела 13: Наставници и сарадници у радном односу 2020/2021. 

Р. 

б. 

Име и презиме Звање Датум избора Област за коју је биран  

1 др Светлана Карић професор струк. 
студија 

24.09. 2009. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
И ОБРАЗОВАЊЕ 

 

2 др Ружица 
Јовановић 

професор струк. 
студија 

16.12.2009. ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

3 др Милена  
Ђурковић-
Пантелић 

професор струк. 
студија 

16.12. 2009. МУЗИЧКА КУЛТУРА  

4 др Мирјана  
Марковић 

 

професор струк. 
студија 

06.10.2011. ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

5 др Љиљана 
Станков 

професор струк. 
студија 

17.01.2012. ПЕДАГОГИЈА  

6 др Сања Вулетић професор струк. 
студија 

31.03.2015. ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

7 др Александра  
Максимовић 

професор струк. 
студија 

30.06.2014. ПЕДАГОГИЈА  

8 др Мира Јовановић професор струк. 
студија 

27.01.2017. ПЕДАГОГИЈА  

9 др Петар Гајић професор струк. 
студија 

16.12. 2009. ЛИКОВНА КУЛТУРА  

10 др Мира 
Видаковић 

професор струк. 
студија 

17.01. 2012. ФИЛОЗОФИЈА И 
СОЦИОЛОГИЈА 

 

11 др Душко Симић професор струк. 
студија 

26.07. 2019. ФИЗИЧКА КУЛТУРА  

12 др Кристина 
Крстић 

виши предавач 17.09.2020. ПЕДАГОГИЈА  

13 др Драгиша 
Маринковић 

виши предавач 13.03.2020. ЛИКОВНА КУЛТУРА  

14 др Ивана Јелић виши предавач 17.02.2021. ЛИКОВНА КУЛТУРА  

15 мр Бранка 
Павловић 

предавач 25.10. 2018. ПСИХОЛОГИЈА  

16 мр Татјана Бајић 

 

предавач 29.11. 2018. МАТЕМАТИЧКО-
ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ 

 

17 мр Марина Јевтић предавач 18.05.2018. МУЗИЧКА КУЛТУРА  

18 спец. др Зора 
Ранковић 

предавач 01.09.2020. МЕДИЦИНА   

19 Марија Лукић наставник 
вештина 

15.03.2021. СТРУЧНА ПРАКСА  
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20 Наташа Дубљанин асистент 17.09.2020. ПЕДАГОГИЈА  

21 Катарина Пантелић асистент 24.09.2019. МУЗИЧКА КУЛТУРА  

22 Бојана Бошковић сарадник у 
настави 

17.09.2020. ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

23 Небојша 
Будимировић 

сарадник у 
настави 

14.04.2021. МАТЕМАТИЧКО-
ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ 

 

24 Катарина Кекић сарадник у 
настави 

19.01.2021. ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

25 Лука Пимић сарадник у 
настави 

19.01.2021. СТРУЧНА ПРАКСА  

26 Марија Спасојевић сарадник у 
настави 

19.01.2021. СТРУЧНА ПРАКСА  

 
На крају школске 2020/2021. године (30. септембра 2021.) два наставника је отишло са Одсека:  

 Др Александри Максимовић, професор струковних студија, престао је радни однос због 
преласка на рад у другу високошколску установу, 

 Мр Бранки Павловић, предавач, престао је радни однос због коришћења права на 
старосну пензију.  

Од укупно 19 наставника у радном односу: 14 су доктори наука, 3 наставника су магистри, 1 
наставник је специјалиста, а 1 наставник је без научног звања. 

Tабела 14 - Наставници у радном односу према научном степени 

Р.бр Научни степен број Област 

1 Доктор наука 4 Педагогија 

2 Доктор наука 1 Здравствено васпитање и 
образовање 

3 Доктор наука 2 Филолошке науке -језик и 
књижевност 

4 Доктор наука 1 Филолошке науке -страни 
језици 

5 Доктор наука 1 Музичка култура 

6 Доктор наука 3 Ликовна култура 

7 Доктор наука 1 Физичка култура 

8 Доктор наука 1 Филозофија и социологија 

 Укупно: доктори наука 14  
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1 Магистар наука 1 Психологија 

2 Магистар наука 1 Математичко-информатичке 
науке 

3 Магистар наука 1 Музичка култура 

4 Магистар/специјалиста 1 Медицина 

 Укупно: магистри 4  

 Без научног звања  1 Педагогија 

 Укупно: без научног звања 1  
 

7.2 Наставници у допунском раду  
 
На Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче било je ангажовано 8 
наставника у допунском раду. 

 
Табела 15 - Наставници ангажовани по уговору о допунском раду 

 

 Област  Звање  Број 

1. Дидактика доцент  1 

2. Социјална медицина ванредни 
професор 

1 

3. Гостујући професор 

Математичка анализа и 
примене 

редовни 
професор 

1 

4. Гостујући професор 

Математичка анализа и 
примене 

ванредни 
професор 

                    1 

5. Педагошке и андрагошке 
науке/Методика наставе 
физичког и здравственог 
васпитања  

професор 
струковних 
студија 

1 

6. Медицина предавач ван 
радног односа 

1 

7. Психологија предавач ван 
радног односа 

1 

8. Физичка култура предавач ван 
радног односа 

1 

 

7.3 Сарданици 

У Одсеку Академије је запослено седам сарадника од којих су два у звању асистента, а пет 
сарадника има изборно звање сарадника у настави.  

Такође, у Одсеку је било ангажовано 6 сарадника ван радног односа у звању сарадник 
практичар. 
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Табела 16 - Сарадници у радном односу према научним областима 

 Звање Број Област 

1. Асистент 1 Педагогија 

2. Асистент 1 Музичка 
култура 

3. Сарадник 
у настави 

1 Филолошке 
науке-страни 

језици 

4. Сарадник 
у настави 

1 Филолошке 
науке-језик и 
књижевност 

5. Сарадник 
у настави 

1 Математичко-
информатичке 

науке 

6. Сарадник 
у настави 

2 Стручна пракса 

 

 

Табела 17: Сарадници ван радног односа  

 Звање Број Област 

1. Сарданик 

практичар 

2 Педагогија 

2. Сарданик 

практичар 

4 Медицина 

 

7.4. Реализација научног и стручног усавршавања наставника и сарадника 

1. Бајић мр Татјана 

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

 Као и претходних школских година, 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.  
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 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 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.  

 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. 

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

 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. 

 Одбрана 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.  

 Упознавање студената треће године студија са новим концептом програма 
предшколског васпитања и образовања Године узлета и његово усклађивање са 
претходним програмима предшколског васпитања и образовања. 

2. 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: 

Научни рад 

 Видаковић М. (2021), СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ ОНЛАЈН ОБРАЗОВАЊА И Е - УЧЕЊА ЗА ВРЕМЕ 
ПАНДЕМИЈЕ COVID - 19, Међународна  научна конференција ,,Друштвени развој и демографске 
промене“, Српско социолошко друштво. Одржана 15.05. 2021. Филозофски факултет,  Нови 
Сад. ISBN:978-86-6065-643-0; COBISS.SR.ID 35718409. (M34) 

 Андевски, М., Банић, Б., Видаковић, М. (2021). НИВО САМОРЕГУЛИСАЊА ИЛИ КАКО СВЕ 
,,ЗАОКРУЖИТИ'' У МОДЕЛУ ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊА ДАРОВИТИХ, 27 округли сто о даровитима 
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,,Саморегулација и развој потенцијала даровитих“, 25 јун 2021. Висока школа струковних 
студија за васпитаче ,,Михаило Палов“, Вршац. ISBN 978-86-7372-288-7; COBISS.SR-ID 40945929. 
(М 34) 

 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 14) 

 Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2021)., НЕОЛИБЕРАЛНА ПЕРСПЕКТИВА 
ОБРАЗОВАЊА И ПИТАЊА ДАРОВИТИХ.У: Тематски зборник, Међународни научни скуп 
"Даровити: лична и социјална перспектива"  Издавач: Вршац - Арад: Висока школа струковних 
студија за васпитаче "Михаило Палов". Стр.15 -26. ISSN.18 20-1911; COBISS SR - 
ID:15815945.УДК:371.95. 
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/26%20Okrugli%20sto/def
ault.htm (М 14) 

 Vidaković, M. (2021) TEAM SOCIALIZATION AS A PARADIGM OF A SUCCESSFUL SPORTS 
MANAGER: In: Proceedings of the 11th International Conference "Economics and Management-
Based on New Technologies" (EMoNT-2021); Vrnjačka Banja, Serbia; 20-23 June 2021. Vrnjačka 
Banja: SaTCIP Publisher Ltd., 2021, ISBN 978-86-6075-077-0.(M 33) 

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 

Учествовала 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. 

3. Вулетић др Сања 

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

 (2020) Ljiljana Stankov, Sanja Vuletić, Mira Jovanović, Nataša Starčević: SPATIO-TEMPORAL 
STRUCTURE OF KINDERGARTEN AS AN INCENTIVE TO ENGAGE IN PHYSICAL ACTIVITY AT 
PRESCHOOL AGE, December 11-12th 2019, Belgrade, Republic of Serbia INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO 
ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, ADOLESCENTS AND ADULTS. Eds. Željko 
Rajković Darko Mitrović Vladimir Milošević Vladimir Miletić Book of Proceedings Belgrade, 
PP. /84-94/,   ISBN 978-86-89773-61-3 UDK: 796:373.2 M33, 
http://www.fsfvconference.rs/documents/proceedings_2019.pdf M33 

 (2020). Ljiljana Stankov, Sanja Vuletić, Mira Jovanović PHYSICAL EDUCATION IN PRESCHOOL 
INSTITUTIONS IN THE CIRCUMSTANCES OF COVID-19 EPIDEMIC 164XX INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY CHALLENGES IN SPORT, PHYSICAL EXERCISING & 
ACTIVE LIFESTYLE May 14-15th 2021, Belgrade, Republic of Serbia Book of Abstracts, 
University of Belgrade - Faculty of Sport and Physical Education, PP(164-165).M34, 
http://www.fsfvconference.rs/documents/book_of_abstracts_20210729.pdf 

 (2021) Ljiljana Stankov, Mira Jovanović, Sanja Vuletić: MASTER APPLIED STUDIES FOR 
PRESCHOOL TEACHERS WITH SPECIAL REFERENCE TO PROFESSIONAL PRACTICE DURING THE 
COVID 19 EPIDEMIC, ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER, UNIVERSITY PIM BANJA LUKA 

http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/26%20Okrugli%20sto/default.htm
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/26%20Okrugli%20sto/default.htm
http://www.fsfvconference.rs/documents/book_of_abstracts_20210729.pdf
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
PROCEEDINGS, Trebinje, June, 03-06, 2021, Republic of Srpska, B&H, ISBN 978-99955-40-55-
5 COBISS.RS-ID 134338049 /762-769/ http://conf.univerzitetpim.com/zbornik-radova/ M33 

Стручни пројекти 

 Члан тима Академије струковних студија Шабац за припрему документације за учешће 
на конкурсу за добијање Erasmus + пројеката мобилности наставног особља и студената 
за период 2021-2027 

 Учешће у радној групи КАСС-а за учешће у међународним пројектима – Београд, Палата 
Србија 9. 04. 2021. и 08. 06. 2021. 

4. Гајић др Петар 

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

 Гајић, П. (2020): Излагање на колективној изложби Изложба акварела, Галерија 
културног центра Шабац (М112) 

 Гајић, П. (2021): Излагање на колективној изложби Време маски – која је твоја?, 
заједнички пројекат, Галерија Културни центар  Зрењанин(М112) 

 Гајић, П. (2021): Излагање на колективној изложби Време маски – која је твоја?, 
заједнички пројекат, Галерија савремене уметности, Културни центар Панчева (М112) 

 Гајић, П. (2021): Излагање на колективној изложби Време маски – која је твоја?, 
заједнички пројекат, Музеј Срема, Сремска Митровица (М 112) 

 Гајић, П. (2021): Излагање на колективној изложби Време маски – која је твоја?, 
заједнички пројекат, Кућа Ђуре Јакшића, Београд (М112) 

 Гајић, П. (2021): Излагање на колективној изложби Време маски – која је твоја?, 
заједнички пројекат, Културни центар Новог Сада (М112) 

 Гајић, П. (2021): Излагање на колективној изложби Традиционална изложба цртежа, 
Галерија Културног центра Шабац, (М112) 

 Гајић, П. (2021):  Излагање на колективној изложби Изложба малог формата, Галерија 
Културног центра Шабац, (М112) 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима 

Координисао ликовне активности студената треће године основних студија, студенти уз 
рад, који су своја знања и вештине усвојили на вежбама из предмета Методика ликовног 
васпитања II (школска 2020/2021) 

5. Ђурковић Пантелић др Милена 

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

 Др Милена Ђурковић-Пантелић оснивач је (1994) и диригент Дечјег хора ВиВа. Чланови 

Хора су деца предшколског и раног школског узраста а хор је до сада одржао око две 

стотине концерата у Шапцу, Београду, Вршцу, Бијељини, Бањи Ковиљачи и Бања Луци, 

са репертоаром од преко 350 композиција на српском, француском, енглеском, 

италијанском, руском, латинском, турском и грчком језику. Оснивач је и диригент 

Дечјег хора ВиВа-ћи од 2000. године. Чланови хора су деца узраста 4-6 година и то је 

најмлађи ансамбл у Републици. Хор успешно ради и самостално наступа већ 20 година. 
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 Асистент је диригента Бранка Ђурковића и корепетитор хорова „66 девојака“ и 
мешовитог хора „Шабачко певачко друштво“ са којима је имала преко сто педесет 
наступа. 

 Због неповољне епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом Covid 19, сви 
ансамбли престали су са радом 15.03.2020. године. 

 
Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима: 
 
        Мастер студије: 

Организовање, континуирани рад и реализација музичких драматизација са студентима 
Мастер струковних студија, из предмета Музичко-сценски израз детета. Пројекат „Од идеје до 
реализације музичке драматизације“ трајао је 15 недеља, а обављао се по групама, са  укупно 
9 група.  Приказ драматизација био је 12. 24. и 26. децембра 2020, 16. јануара, 18. априла и 6. 
јуна 2021. године, у Амфитеатру Одсека струковних студија за васпитаче и медицинске сестре-
васпитаче у Шапцу. 

Прикази драматизација по датумима: 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом „У 
срцу Србије љубав царује“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар 
Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 12.12.2020. 
(М112) – 6 сати припреме и 2 сата реализације. 

Учествовали студенти: Радмила Чкуљевић 7/19мас, Александра Крстић 19/19мас, Наташа 
Сандић 29/19мас, Јелена Станковић 30/19мас, Јована Димитријевић 39/19мас, Слободанка 
Калајџић 41/19мас, Ивана Радић 45/19мас, Ивана Станојевић  47/19мас, Марија Живанчевић 
74/19 мас и Милица Ранковић 75/19 мас.  

 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 
„Бал под маскама“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 
студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 24.12.2020. (М112) – 6 
сати припреме и 2 сата реализације. 

Учествовали студенти: Миљана Ранђеловић 21/19 мас, Биљана Гладовић 23/19 мас, Станица 
Јокановић 28/19 мас, Наташа Степановић 49/19 мас, Марија Салтиров 56/19 мас, Зорица 
Ђуркић 57/19мас, Маја Алић 76/19 мас, Саша Стојановић 77/19 мас, Тања Живковић 78/19 мас, 
Марија Јаковљевић 79/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 
„Здраво живо Зоне“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 
студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 24.12.2020. (М112) – 6 
сати припреме и 2 сата реализације. 

Учествовали студенти: Тамара Адамовић 1/19мас, Милица Васковић 2/19мас, Тијана Радочај 
31/19мас, Бојана Лазић 35/19мас, Јелена Шаиновић 36/19мас, Јелена Петковић 55/19 мас, 
Весна Радојковић 65/19 мас, Александра Томашевић 73/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 
„Чаробни свет“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека студија 
за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 26.12.2020. (М112) – 6 сати 
припреме и 2 сата реализације. 
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Учествовали студенти: Марина Митровић 8/19 мас, Данијела Теовановић 9/19 мас, Слађана 
Марковић 10/19 мас, Ана Опалић 17/19 мас, Марина Ћирић 53/19 мас, Жељана Митровић 
33/19 мас, Јелена Тадић 40/19 мас, Катарина Вркљан 53/19 мас, Јелена Ђукић 63/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 
„Веридба“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека студија за 
васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 26.12.2020. (М112) – 6 сати 
припреме и 2 сата реализације. 

Учествовали студенти: Ивана Остојић 6/19 мас, Тања Драгићевић 11/19 мас, Ивана Ђокић 12/19 
мас, Ана Деспотовић 20 / 19 мас, Јасмина Тодоровић 26/19 мас, Јелена Илић 27/19 мас, Марија 
Димић 46/19 мас, Марина Цветковић 48/19 мас, Марица Симовић 50/19 мас, Маријана Бојић 
54/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом 
„Стари обичаји просидбе западне Србије“ (организатор, модератор и координатор); 
Амфитеатар Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 
16.01.2021. (М112) – 6 сати припреме и 2 сата реализације. 

Учествовали студенти: Биљана Милановић 15/19мас, Ивана Станојловић 16/19мас, Ана 
Пантелић 37/19мас, Данијела Грбић 38/19мас, Маријана Аџић 67/19мас, Ирена Јаковљевић 
68/19мас, Марија Гавриловић 69/19мас, Дана Гудурић 70/19мас, Татјана Млађеновић 
71/19мас, Ана Марковић 80/19мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом „Ко 
се шета око света?“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 
студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 16.01.2021. (М112) – 6 
сати припреме и 2 сата реализације. 

Учествовали студенти: Невена Матић 24/19мас, Лејла Мемиш 42/19 мас, Јелена Грбић 43/19 
мас, Ивана Угљешић 51/19 мас, Марија Милисављевић 52/19 мас, Марија Ивковић 59/19 мас, 
Светлана Матић 64/19 мас, Тамара Јевтић 66/19 мас, Јелена Божић 72/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом 
„Лептир и цвет“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека студија 
за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 18.04.2021. (М112) – 4 сата 
припреме и 1 сат реализације. 

Учествовали студенти: Марина Поповић 58/19 мас, Вук Поповић 60/19 мас, Радмила 
Миљатовић 61/19 мас, Петрана Мартић 62/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом 
„Свечаност у шуми“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 
студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 06.06.2021. (М112) – 4 
сата припреме и 1 сат реализације. 

 Учествовали студенти: Катарина Живковић 3/19 мас, Сара Илић 4/19 мас, Алекса 
Дамњановић 5/19 мас, Тамара Лукић 22/19 мас, Јелена Јанковић 25/19 мас, Марко 
Тодоровић 34/19 мас.      Основне студије 

Индивидуални и групни рад са студентима треће године у реализацији музичких активности и 
њихово oдржавање у Школи у малим групама по 6-8 студената, уместо у вртићима „Младост“, 
„Слобода“ „Пчелица и „Бамби“,  ПУ „Наше дете“. Студенти који нису били у могућности да 
лично присуствују, њихове вежбе и симулације активности праћене су онлајн. Овакав тип рада 
био је условљен епидемиолошком ситуацијом проузрокованом вирусом Covid-19. 
 
Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

66 
Извештај о раду Академије за шк. 2020/2021. годину 

 

 Рад на развијању вокално-инструменталних способности студената треће године 
основних студија у оквиру предмета Методика музичког васпитања 2.  

 Подстицање креативног изражавања студената мастер студија у оквиру предмета 
Музичко-сценски израз детета. Рад на музичким драматизацијама поспешује музичке, 
моторичке, креативне, говорне и глумачке способности студената у оквиру 
интердисциплинарног пројекта. Евалуација музичких драматизација доприноси 
подизању квалитета наставе. 

6. Јелић др Ивана 

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

 Јелић, И. (2021): Самостална изложба, Структуре човека, Уметничка галерија Стара 
Капетанија, Београд (М108)  

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

 Јелић, И. (2021): Излагање на колективној изложби Пролећна изложба 2021, 
Удружење ликовних стваралаца Шапца, Галерија културног центра Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2021): Participation in IL SEGNO DEI CANTI, international project and exhibition, 
Bipielle Arte, Lodi, Italy (М105) 

 Јелић, И. (2021): Излагање на колективној Изложби нових чланова УЛУС-а, Уметнички 
павиљон Цвијета Зузорић, Београд (М112) 

 Јелић, И. (2021): Излагање на колективној изложби сликарске секције УЛУС-а, Поглед у 
неочекивано, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд (М112) 

 Јелић, И. (2021): Излагање на колективној изложби 27. Изложба акварела, Галерија 
Културног центра Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2021): Излагање на колективној изложби Земунски салон 2021 „Искорак“,  
Уметничка галерија Стара капетанија, Београд (М112) (изложба заказана за 03.11.-
14.11.2021.) 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима 

Координисала ликовне активности студената треће године основних студија који су своја 
знања и вештине усвојили на вежбама из предмета Методика ликовног васпитања II 
(школска 2020/2021) 

7. Јовановић др Мира 

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

 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. 

 Јовановић М., Станков Љ., (2021). Васпитачи о игри, вртићу и споственој пракси у 
пројектном приступу учењу , рад прихваћен за објављивање у  Зборнику конференције 
„Васпитач у 21 веку “ са међународним учешћем, Алексинац. 

 Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М.  (2021). Физичко васпитање у предшколским 
установама у време епидемије Ковид 19  У: С. Стојиљковић, Р. Мандић, Н. Мајсторовић 
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(ур.). „Савремени изазови спорта, физичког вежбања и активног живота“ Зборник 
сажетака. Двадесета Међународна научна конференција (стр. 166-167).  Факултет 
спорта и физичког васпитања Универзитетa у Београду, децембар 2021.( ISBN 978-86-
89773-67-5). 

 Ljiljana Stankov, Mira Jovanović, Sanja Vuletić (2021).Master applied studies for  preschool 
teachers with special reference to professional practice during the Covid 19 epidemic . 
Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „STED“ 2021, Banja Luka,  2021, str. 
770 – 778. ( ISBN 978-99955-40 -55-5 ; COBISS.RS.ID. 134338049 )  

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 

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 на конкурсу НВО под називом Безбедно 
дете у породици и вртићу у време пандемије Ковид 19  у Ваљеву у 2021. години.  

 Аутор пројекта од јавног интереса на конкурсу ЛПА Ваљево под називом Дете + 
васпитач + родитељ = квалитетно васпитање у 2021години.  

 Аутор и реализатор едукативног семинара за васпитаче у оквиру Програма Дечје 
недеље 2021. на тему Азбука осећања и емоције деце предшколског узраста из 

https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=125&action=page%2Fcatalog%2Fview
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=125&action=page%2Fcatalog%2Fview
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=315&
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=194&action=page%2Fcatalog%2Fview
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=194&action=page%2Fcatalog%2Fview
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=700&
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=700&
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перспективе васпитача и родитеља у време епидемије Ковид 19 у Креативној 
радионици Пинокио.  

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 . 

8. Јовановић др Ружица 

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

62. Републички зимски семинар за професоре српског језика, Предавање-радионица Од прве 
бразде до прве плате – повезивање савремености и традиције кроз књижевна дела,  21. 
јануар 2021. Филолошки факултет Београд. 
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),  
Зборик, 2020, стр. 226-237 
Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

Ружица Јовановић: Уџбеник- Књижевно дело у васпитном процесу, треће, допуњено 
издање, Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске 
сестре васпитаче, 2021. ISBN978-86-7142-069-3   COBISS.SR.-ID 459499961 

9. Карић др Светлана 

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

 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)  

 Кузмановић, П., Карић, С., Срећковић., М., Карић., М., (2021). Радиоактивност воде у 

Мачванском округу, Србија. 16. Конференција са међународним учешћем Ризик и 

безбедносни инжењеринг, Врњачка Бања, 2-4. јун 2021. п. 423-427.  ISBN 978-86-6211-

126-5, COBISS.SR-ID 39511049 М (33) 

 Срећковић, М., Карић, С., Дуганџија, Т., Кузмановић, П. (2021). Линеарни тренд нивоа 

буке у болничкој акустичкој зони, Србија. Конференција са међународним учешћем 

Ризик и безбедносни инжењеринг, Врњачка Бања, 2-4. јун 2021. р. 131-136. ISBN 978-86-

6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049 М (33) 
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 Пецарски, Д., Карић, С., Вуловић, Р., Пантелић, М., Југовић, З., (2021) Утицај 

контаминиране хране на здравље становништва. Међународна конференција  

Безбедност хране и здравља, Краљево ISBN 978-86-903656-0-9 COBISS.SR-ID 46410761 М 

(33) 

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

Практикум ,,РАСТИМО ЗАЈЕДНО У ВРТИЋУ" за предмет Инклузивно образовање и 
васпитање на мастер струковним студијама (2021), ISBN 978-86-7142-071-6 COBISS.SR-ID 
464107145 

10. Крстић др Кристина 

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

 

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма – Конструктивна 

комуникација – Јачање капацитета за менторски рад, одржаној у Београду 21.10.2020. 

године. 

 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.  

 Ментор у једном од три вртића језгра промене „Ђурђеваку“ у ПУ „Наше дете“ у Шапцу; 

пружање менторске подршке започето је октобру 2020. године и трајало је наредних 

шест месеци. 

 Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма - Концепција основа 

програма, Развијање реалног програма, Документовање организоване за групу 

запослених васпитача ПУ „Сунце“ из Горњег Милановца у периоду 11.05.-14.06.2021. 

 Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма - Документовање 

организоване за групу запослених васпитача ПУ „Чика Јова Змај“ са Вождовца у 

периоду 14.09.-20.09.2021. 

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Функције 

излгања у простору“ одржана 26.05.2021. у 15 часова 

 Ментор у вртићу језгру промене „Објекат II “ у ПУ „Сунце“ у Горњем Милановцу; 

пружање менторске подршке започето је у јуну 2021. године и траје наредних шест 

месеци. 

 Присуство састанку Подружнице мачванског округа 02.07.2021. и учешће у радионици 

за стручне сараднике:  Антистрес радионица  

11. Маринковић др Драгиша 

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

 Маринковић, Д. (2020): Излагање на колективној изложби Годишња изложба удружења 
ликовних стваралаца Шапца, Галерија културног центра Шабац (М112) 

 Маринковић, Д. (2020): Излагање на колективној изложби Чукарички ликовни салон, 
Галерија 73, Београд (М112) 

 Маринковић, Д. (2021): Излагање на колективној изложби Пролећна изложба 2021, 
Удружење ликовних стваралаца Шапца, Галерија културног центра Шабац (М112) 
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 Маринковић, Д. (2021): Излагање на колективној изложби 27. Изложба акварела, 
Галерија Културног центра Шабац (М112) 

 Маринковић, Д. (2021): Излагање на колективној изложби 27. Изложба цртежа, 
Галерија Културног центра Шабац (М112)  

 Маринковић, Д. (2021): Излагање на колективној изложби 27. Изложба малог формата, 
Галерија Културног центра Шабац (М112) 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима 

Координисаo ликовне активности студената треће године основних студија који су своја 
знања и вештине усвојили на вежбама из предмета Методика ликовног васпитања I 
(школска 2020/2021). 

12. Марковић др Мирјана 

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

 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 уџбеника Књижевно дело у васпитном процесу др Ружице Јовановић 

 Рецензија радова учесника Првог  међународног он-лајн научно-стручног скупа 
„Уметност и образовање: Изазови савремене образовне праксе у области уметности – 
актуелна питања, дилеме и перспективе.Нови Сад, 10-11.јун 2021.Академија уметности, 
Универзитет у Новом Саду.  

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

М. Марковић, М. Маљковић (2021): Значај дечјег цртежа као фазе у развоју и усвајању 
писаног говора деце. Први међународни он-лајн научно-стручни скуп „Уметност и 
образовање: Изазови савремене образовне праксе у области уметности – актуелна питања, 
дилеме и перспективе.Нови Сад, 10-11.јун 2021.Академија уметности, Универзитет у Новом 
Саду. (М 33) 

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 

Материјал за потребе студената  допуњен је и иновиран актуелним примерима који су 
презентовани на часовима вежби. 

 МАРКОВИЋ, М, ЛУКИЋ,Ж (2020):Савремени српски језик: скрипта са примерима за 
вежбе. 

 МАРКОВИЋ, М, ЛУКИЋ,Ж (2020): Култура говора: скрипта са примерима за вежбе. 

13. Симић др Душко  

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

https://kreativabeograd.wordpress.com/
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Бунчић, В. Станић, М. и Д. Симић (2021):  ,,Uticaj Covid – 19 na sport i fizičku aktivnost u 
lokalnim sredinama``. IX međunarodnI naučni skup-Evropski Univerzitet Brčko Distrikt,Zbornik 
radova: Tom I, Covid -19 izazov i posledice, (175 – 193). UDK 616.98: 796.1. Pregledni rad. M33 

14. Станков др Љиљана 

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

 Stankov, Lj., Vuletić, S., Jovanović, M. i Starčević, N. (2020).  SPATIO-TEMPORAL STRUCTURE 
OF KINDERGARTEN AS AN INCENTIVE TO ENGAGE IN PHYSICAL ACTIVITY AT PRESCHOOL AGE, 
December 11-12th 2019, Belgrade, Republic of Serbia INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO ANTHROPOLOGICAL STATUS 
WITH CHILDREN, ADOLESCENTS AND ADULTS. Eds. Željko Rajković Darko Mitrović Vladimir 
Milošević Vladimir Miletić Book of Proceedings Belgrade, PP. /84-94/,   ISBN 978-86-89773-
61-3 UDK: 796:373.2 M33, http://www.fsfvconference.rs/documents/proceedings_2019.pdf  

 Учешће на Међународној научној конференцији CONTEMPORARY CHALLENGES IN SPORT, 
PHYSICAL EXERCISING & ACTIVE LIFESTYLE у организацији  Факултета спорта и физичког 
васпитања Универзитета у Београду, 14. мај 2021. године (онлајн учешће) 

 Stankov, Lj., Vuletić, S. i Jovanović, M. (2020).  PHYSICAL EDUCATION IN PRESCHOOL 
INSTITUTIONS IN THE CIRCUMSTANCES OF COVID-19 EPIDEMIC. XX INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY CHALLENGES IN SPORT, PHYSICAL EXERCISING & 
ACTIVE LIFESTYLE May 14-15th 2021, Belgrade, Republic of Serbia Book of Abstracts, 
University of Belgrade - Faculty of Sport and Physical Education, PP(164-165). M34, 
http://www.fsfvconference.rs/documents/book_of_abstracts_20210729.pdf 

 Stankov, Lj., Jovanović, M. i Vuletić, S. (2021).  MASTER APPLIED STUDIES FOR PRESCHOOL 
TEACHERS WITH SPECIAL REFERENCE TO PROFESSIONAL PRACTICE DURING THE COVID 19 
EPIDEMIC, ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER, UNIVERSITY PIM BANJA LUKA INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROCEEDINGS, Trebinje, 
June, 03-06, 2021, Republic of Srpska, B&H, ISBN 978-99955-40-55-5 COBISS.RS-ID 
134338049 /762-769/, http://conf.univerzitetpim.com/zbornik-radova/ M33 

15. Лукић Марија 

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

 Модератор онлајн 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 у примени нових Основа програма – Конструктивна 

комуникација – Јачање капацитета за менторски рад, одржаној у Београду 21. 10. 2020. 

године. 

 Модератор три онлајн обуке за примену нових Основа програма − Концепција основа 

програма, Развијање реалног пограма и Документовање, организоване за групу 

запослених васпитача ПУ „Миша Цвијовић“ из Пријепоља у периоду 11.05.-14.06.2021. 

год.  

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Функције 

излагања у простору” 26.5.2021. у 15 часова 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Документовање, 

организоване за групу запослених васпитача ПУ „Олга Јовичић Рита“ из Пожеге у 

периоду 14.09.-20.09.2021. год.  

http://www.fsfvconference.rs/documents/proceedings_2019.pdf
http://www.fsfvconference.rs/documents/book_of_abstracts_20210729.pdf
http://conf.univerzitetpim.com/zbornik-radova/
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 Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године 

узлета“ ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу, у Централном објекту као језгру промене; 

пружање подршке трајало је од  16. 11. 2021. до 9.6. 2021. 

 Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године 

узлета“ ПУ „ Олга Јовичић Рита “ у Пожеги, у објекту „Бамби” као језгру промене; 

пружање подршке трајаће је од  16. 09. 2021. наредних шест месеци 

 Присуство састанку Подружнице мачванског округа 2.07.2021. и учешће у радионици за 
стручне сараднике:  Антистрес радионица  

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

Аутор скрипте за предмет Дидактичко-игровна средства. 

16. Пантелић Катарина 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима 
 Мастер студије: 

Као асистент за ужу област Музичка култура, ангажована сам за вежбе на Мастер студијама. 
Асистирала сам проф. др Милени Ђурковић-Пантелић у организацији, увежбавању, 
снимању и помагању у реализацији музичких драматизација са студентима Мастер 
струковних студија, из предмета Музичко-сценски израз детета. Пројекат „Од идеје до 
реализације музичке драматизације“ трајао је 15 недеља, а обављао се по групама, са  
укупно 9 група.  Приказ драматизација био је 12. 24. и 26. децембра 2020, 16. јануара, 18. 
априла и 6. јуна 2021. године, у Амфитеатру Одсека струковних студија за васпитаче и 
медицинске сестре-васпитаче у Шапцу. 

Прикази драматизација по датумима: 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом „У 

срцу Србије љубав царује“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар 

Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 12.12.2020. 

(М112) – 6 сати припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Радмила Чкуљевић 7/19мас, Александра Крстић 19/19мас, 

Наташа Сандић 29/19мас, Јелена Станковић 30/19мас, Јована Димитријевић 39/19мас, 

Слободанка Калајџић 41/19мас, Ивана Радић 45/19мас, Ивана Станојевић  47/19мас, 

Марија Живанчевић 74/19 мас и Милица Ранковић 75/19 мас.  

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 

„Бал под маскама“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 

студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 24.12.2020. (М112) – 6 

сати припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Миљана Ранђеловић 21/19 мас, Биљана Гладовић 23/19 мас, 

Станица Јокановић 28/19 мас, Наташа Степановић 49/19 мас, Марија Салтиров 56/19 

мас, Зорица Ђуркић 57/19мас, Маја Алић 76/19 мас, Саша Стојановић 77/19 мас, Тања 

Живковић 78/19 мас, Марија Јаковљевић 79/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 

„Здраво живо Зоне“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 
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студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 24.12.2020. (М112) – 6 

сати припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Тамара Адамовић 1/19мас, Милица Васковић 2/19мас, Тијана 

Радочај 31/19мас, Бојана Лазић 35/19мас, Јелена Шаиновић 36/19мас, Јелена Петковић 

55/19 мас, Весна Радојковић 65/19 мас, Александра Томашевић 73/19 мас.  

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 

„Чаробни свет“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека студија 

за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 26.12.2020. (М112) – 6 сати 

припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Марина Митровић 8/19 мас, Данијела Теовановић 9/19 мас, 

Слађана Марковић 10/19 мас, Ана Опалић 17/19 мас, Марина Ћирић 53/19 мас, Жељана 

Митровић 33/19 мас, Јелена Тадић 40/19 мас, Катарина Вркљан 53/19 мас, Јелена 

Ђукић 63/19 мас.  

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2020): Музичка драматизација под насловом 

„Веридба“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека студија за 

васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 26.12.2020. (М112) – 6 сати 

припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Ивана Остојић 6/19 мас, Тања Драгићевић 11/19 мас, Ивана 

Ђокић 12/19 мас, Ана Деспотовић 20 / 19 мас, Јасмина Тодоровић 26/19 мас, Јелена 

Илић 27/19 мас, Марија Димић 46/19 мас, Марина Цветковић 48/19 мас, Марица 

Симовић 50/19 мас, Маријана Бојић 54/19 мас.  

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом 

„Стари обичаји просидбе западне Србије“ (организатор, модератор и координатор); 

Амфитеатар Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 

16.01.2021. (М112) – 6 сати припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Биљана Милановић 15/19мас, Ивана Станојловић 16/19мас, Ана 

Пантелић 37/19мас, Данијела Грбић 38/19мас, Маријана Аџић 67/19мас, Ирена 

Јаковљевић 68/19мас, Марија Гавриловић 69/19мас, Дана Гудурић 70/19мас, Татјана 

Млађеновић 71/19мас, Ана Марковић 80/19мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом „Ко 

се шета око света?“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 

студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 16.01.2021. (М112) – 6 

сати припреме и 2 сата реализације. 

 Учествовали студенти: Невена Матић 24/19мас, Лејла Мемиш 42/19 мас, Јелена Грбић 

43/19 мас, Ивана Угљешић 51/19 мас, Марија Милисављевић 52/19 мас, Марија 

Ивковић 59/19 мас, Светлана Матић 64/19 мас, Тамара Јевтић 66/19 мас, Јелена Божић 

72/19 мас.  

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом 

„Лептир и цвет“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека студија 
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за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 18.04.2021. (М112) – 4 сата 

припреме и 1 сат реализације. 

 Учествовали студенти: Марина Поповић 58/19 мас, Вук Поповић 60/19 мас, Радмила 

Миљатовић 61/19 мас, Петрана Мартић 62/19 мас. 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2021): Музичка драматизација под насловом 

„Свечаност у шуми“ (организатор, модератор и координатор); Амфитеатар Одсека 

студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у Шапцу, 06.06.2021. (М112) – 4 

сата припреме и 1 сат реализације. 

 Учествовали студенти: Катарина Живковић 3/19 мас, Сара Илић 4/19 мас, Алекса 

Дамњановић 5/19 мас, Тамара Лукић 22/19 мас, Јелена Јанковић 25/19 мас, Марко 

Тодоровић 34/19 мас. 

Основне студије: 
Индивидуални и групни рад са студентима треће године у реализацији музичких 
активности и њихово oдржавање у Школи у малим групама по 6-8 студената, уместо у 
вртићима „Младост“, „Слобода“ „Пчелица и „Бамби“,  ПУ „Наше дете“. Студенти који нису 
били у могућности да лично присуствују, њихове вежбе и симулације активности праћене 
су онлајн. Овакав тип рада био је условљен епидемиолошком ситуацијом проузрокованом 
вирусом Covid-19. 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са 
студентима 

 Рад на развијању вокално-инструменталних способности студената треће године 
основних студија у оквиру предмета Методика музичког васпитања 2.  

 Подстицање креативног изражавања студената мастер студија у оквиру предмета 
Музичко-сценски израз детета. Рад на музичким драматизацијама поспешује музичке, 
моторичке, креативне, говорне и глумачке способности студената у оквиру 
интердисциплинарног пројекта. Евалуација музичких драматизација доприноси 
подизању квалитета наставе. 

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

 Асистент диригента и корепетитор Дечјег хора ВиВа и Дечјег хора ВиВа-ћи. 

 Асистент диригента и солиста Хора 66 девојака и мешовитог хора „Шабачко певачко 
друштво“.  

 Због неповоњне епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом Covid 19, сви 
ансамбли су престали са радом 15.03.2020. године. 

17. Будимировић Небојша 

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

 N. Budimirovic , N. Bacanin, Novel Algorithms for Graph Clustering Applied to Human 
Activities, Mathematics, 2021. 

 N. Budimirović, Cultivating divergent thinking in mathematics through open-ended tasks at 
preschool age. In proceedings: International conference on social and technological 
development, Trebinjee, 2021. 
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18. Бошковић Бојана 
Стално стручно и научно усавршавање 

 Учествовање у организацији међународне конференције енглеских фонетичара под 
називом ,,Fourth Belgrade International Meeting of English Phoneticians”, одржане у мају 
2018. године. 

 Учествовање у организацији међународне конференције енглеских фонетичара под 
називом ,, Belgrade English Language and Literature Studies BELLS90”, одржане у мају 
2019. године. 

 Присуство међународној конференцији енглеских фонетичара под називом  ,,Fifth 
Belgrade International Meeting of English Phoneticians” (BIMEP 2020) одржаној 20-21. 
марта 2020. године у виртуелном облику путем платформе Zoom у организацији 
платформе за англистику и Лабораторије за фонетска истраживања Филолошког 
факултета у Београду. 

 Присуство на фестивалу под називом ,, Београдски ирски фестивал'', одржаном у марту 
2020. године. Нажалост, услед ситуације са корона вирусом, фестивал је морао бити 
отказан пар дана након почетка. 

 Учествовање на радионици при Америчком кутку, са седиштем у Београду, под називом 
,, Virtual program: Share American Conversation Hour with Jelena Stanojčić’’, одржаној у 
јануара 2021. године. 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима 

 Организатор уметничких радионица у школи ,, Robertson School of English”, одржаваних 
сваке друге суботе и рад са децом у циљу лакшег и бржег усвајања језика. 

 Организатор научних радионица у школи ,, Robertson School of English”, одржаваних 
сваке друге суботе и рад са децом у циљу лакшег и бржег усвајања језика. 

 Организатор кампа на Гучеву, одржаном 26.06-3.07.2021. године под називом ,,Total 
Immersion Course”. Камп је намењен за децу од 10 до 16 година а организован у циљу 
лакшег и бржег усвајања енглеског језика. 

 Организатор KET, PET, FCE, CAE, CPE испита при Британском савету (British Council). 

7.5. Ненаставно особље 

У Одсеку је организована Канцеларија стручних служби за обављање послова ваннаставних 
делатности и то материјално-финансијских, правних и кадровских, службе за студентске 
послове, послове библиотеке, послове везане за информациони систем, техничке, архивске, 
послове одржавања и набавке, помоћне послове и др. 

Шеф Канцеларије стручних служби Одсека је Драгица Живковић, дипломирани правник. 

У Канцеларији су се обављали послови за потребе одсека и студената који студирају на 
студијским програмима који се реализују на Одсеку: правни послови, кадровски послови, 
административно-технички послови везани за рад органа управљања, стручних органа Одсека 
и Академије, општи послови који су се односили на: учешће у припреми и изради општих аката 
Академије; праћење правне регулативе; давање иницијатива за доношење нових и измене и 
допуне постојећих општих аката; спровођење процедура за избор у наставничка и сарадничка 
звања; спровођење процедура за пријем у радни однос запослених из реда ненаставног 
особља на Одсеку; израда различитих врста појединачних аката везаних за запослене и 
ангажоване на Одсеку; вођење кадровске евиденције за све запослене и ангажоване на 
Одсеку; вођење евиденција и база података; ажурирање података у различитим базама 
података које воде надлежни органи; израда диплома, послови пријема поште и поднесака; 
достављање одређених врста података за објављивање на интернет страници Академије; 
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послови евидентирања, архивирања и чувања завршених предмета; пријем странака и давање 
обавештења везаних за кретање предмета; присуство на седницама стручних органа Одсека и 
израда одлука донетих на истим; припрема и организација консултативних састанака; учешће у 
раду комисија и радних група Одсека и Академије; библиотечки послови; стручно-технички 
послови који се односе на: послове текућег одржавања (замена неисправних сегмената на 
електро инсталацијама, водоводу, канализацији, систему грејања, поправку санитарних 
елемената у мокрим чворовима и просторијама за прање, све врсте поправки уређаја и 
опреме); вршење курирских послова и послова обезбеђења објекатаа; учешће у организацији 
прослава Академије; вршење услуга фотокопирања и послова продаје наставне литературе и 
канцеларијског и потрошног материјала у скриптарници Академије и др. 

Студентска служба је сервисирала 548 студената који су уписани у школску 2020/2021. годину: 
363 студента на основним студијама и 185 студената на мастер струковним студијама. 

У Академији је организована Служба за финансијско-рачуноводствене послове којом 
руководи  руководилац службе Љубинка Поповић, дипломирани економиста. 

Финасијско-рачуноводствена служба у посматраном периоду обављала је финансијско-
рачуноводствене послове за потребе Академије и Одсека, као што су: вођење свих пословних 
промена, пореских евиденција, израда, измена и допуна финансијског плана и праћење 
његовог извршења, израда редовних годишњих финансијских извештаја, израда периодичних 
извештаја, обрачун зарада и других личних примања запослених, обрачуни по основу 
уговорних обавеза, подношење електронских пријава на порталу е-Порез, послови везане за 
динарско и девизно пословање, уношење података и контрола унетих података у апликацију 
Croso-регистар запослених, извештаје МПНТР- сектору за високо образовање о извршеним 
средствима за плате и материјалне трошкове и други извештаји на захтев ресорног 
министарства, рад у Финво апликацији, рађене су анализе, дата стручна мишљења у вези са 
финансијским и рачуноводственим пословима Председнику, Савету Академије, стручним 
комисијама, секретаријату, унапређиван је софтер главне књиге, помоћних књига, плата и 
основних средстава Академије и Осека, методе и процедуре финансијских и рачуноводствених 
послова, активно се радило на увођењу електронског плаћања и успостављања свих  
прописаних облика електронског пословања, учествовало се у планирању јавних набавки  и др.  

Планирање, расподела и трошење финансијских средстава Академије и Одсека  остварена је у 
складу са домаћинским пословањем  ради обезбеђења  финансијске стабилности и 
ликвидности у дужем временском периоду. Ликвидност се обезбеђивала  кроз стално праћење 
прилива и одлива  новчаних средстава по више извора. Обезбеђено је наменско трошење 
финансијских средстава, јавност и транспарентност свих извора финасирања. По годишњем 
финансијском извештају за 2020. годину одсек је  остварио суфицит у износу од 5.930.057,70. 
динара. 

У складу са новонасталом ситуацијом проузрокованом Covid-ом запослени у финансијско-
рачуновоственој служби су се усавршавали користећи стручну литературу у штампаној и 
електронској форми Образовног информатора, Привредног Саветника, Лехс параграфа, 
Информативно пословног центра, а такође и Webinare истих консултантских  кућа. 

У 2020/2021. години било је 17 запослених у Канцеларији стручних служби Одсека од који су 14 
у радном односу на неодређено време а три запослена су у радном односу на одређено време.  
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Табела 18: Запослено ненаставно особље 

 Р.Б. Звање, радно место Име и презиме Квалификација број 

1 Шеф Канцеларије/ 

секретар Академије  

Драгица Живковић дипл. правник 1 

2 Пословни секретар Ана Пејић дипл. правник 1 

3 Руководилац 
финансијско-

рачуноводствених 
послова одсека/  

руководилац 
финансијско-

рачуноводствених 
послова Академије 

Љубинка Поповић дипл. економиста 1 

4 Библиотекар Мирјана Лукић Коларић проф. разредне наставе 1 

5 Инжењер за 
рачунарске мреже 

Александар Шобић дипл. 
инг.електротехнике 

1 

6 Службеник за 
безбедност, 

здравље и заштиту 
на раду 

Вук Јовановић дипл. економиста 1 

7 Самостални-стручно-
технички сарадник 

за студије и 
студентска питања 

(организатор 
наставе и праксе) 

Драгица Игњевски специјалиста  струковни 
васпитач за физичко 

васпитање 

1 

8 

 

Самостални-стручно-
технички сарадник 

за студије и 
студентска питања  

Адријана Станић 

 

специјалиста  струковни 
васпитач за методику 

релаизације прип. пред. 
програма 

 

1 

 

9 Виши стручно-
технички сарадник 

за студије и 
студентска питања 

Радмила Андрић наставник разредне 
наставе 

1 

10 Стручно-технички 
сарадник за остале 

делатности 

Срђан Јовановић ССС 1 

11 Референт за фин. 
рач. послове 

Биљана Пантелић ССС 1 

12 Стручно-технички 
сарадник за рад у 

библиотеци 

Радина Лукић ССС 1 
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13 Домар-мајстор 
одржавања 

Слободан Павловић ССС 1 

14 Чистачица Рада Косанић НСС 1 

Јасна Ђорђевић НСС 1 

Слађана Игњатовић НСС 1 

Данијела Пајић НСС 1 

 

8. Наставно-стручно веће Одсека 

У току школске 2020/2021. године Наставно-стручно веће Одсека 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 Академије. 

Седницама је руководила др Сања Вулетић, 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. 

Седнице су биле редовне и електронске.  

Најважније теме о којима је одлучивало Наставно-стручно веће Одсека биле су: 

 Седница од 29. 10. 2020. године: усвојена подела предмета у школској 2020/2021. 

години; усвојен распоред наставе на мастер струковним студијама у школској 

2020/2021. години; разматране потребa Одсека и предлог запошљавања наставника и 

сарадника на одсеку;  именован тим за акредитацију установе - представници Одсека; 

именован тим за акредитацију студијског програма на Одсеку; именован тим за 

квалитет на Одсеку; именован тим за промоцију Одсека; усвојене комисије за завршне 

радове на мастер струковним студијама; усвојене теме за мастер радове студената. 

 Седница од 17. 12. 2020. године: усвојен извештај о раду Одсека у школској 2019/2020. 

години; усвојен програм рада Одсека у школској 2020/2021. години; донета одлука о 

именовању Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор 

сарадника у настави за ужу област Стручна пракса; предложени чланови Комисије за 

припрему извештаја о пријављеним кандидатима  за избор у звање виши предавач за 

ужу област Ликовна култура; предложени чланови Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима за избор у звање наставник вештина за ужу област Стручна 

пракса; донета одлука о потреби ангажовања предавача ван радног односа и 

сарадника ван радног односа у 2020/2021. години - за потребе акредитације; усвојене 

тема за завршне радове студената. 

 Седница од 19. 1. 2021. године: усвојен извештај о пријављеним кандидатима за 

стицање звања сарадник у настави за ужу научну област Филолошке науке-језик и 

књижевност; усвојен извештај о пријављеним кандидатима за стицање звања сарадник 

у настави за ужу област Стручна пракса; донета одлука о ангажовању наставника и 

сарадника за потребе акредитације Академије, у школској 2020/2021. години. 
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 Седница од 10. 2. 2021. године: усвојен Извештај о самовредновању за период од 

почетка школске 2015/2016. до краја 2018/2019. године; усвојен распоред наставе у 

летњем семестру школске 2020/2021. године; извршена расподела предмета на 

наставнике и сараднике у летњем семестру школске 2020/2021., донета одлука о 

припреми студијског програма ОСС Струковни тренер у спорту; усвојен извештај о 

пријављеним кандидатима за стицање звања виши предавач за ужу уметничку област 

Ликовна култура; донета одлука о ангажовању предавача ван радног односа; донета 

одлука за ангажовање наставника/сарадника са других високошколских установа; 

утврђен предлог одлуке о расписивању конкурса за стицање звања сарадник у настави 

за ужу научну област Математичко-информатичке науке; именоване комисије за 

завршне радове студената. 

 Седница од 8. 3. 2021. године: усвојен извештај о пријављеним кандидатима за 

стицање звања наставник вештина за ужу област Стручна пракса; верификована 

одлука о ужим научним областима; утврђен предлог чланова за обезбеђење квалитета 

на одсеку; усвојен списак ангажованих лица у наставном процесу који немају звања 

према Закону о високом образовању; усвајене тема за завршне мастер радове 

студената. 

 Седница од 14. 4. 2021. године: спроведена процедура за избор једног члана Савета 

Академије, представник Одсека (предлагање кандидата за члана Савета, именовање 

Комисије за спровођење тајног гласања, спровођење поступка избора члана Савета 

тајним гласањем); усвојен  извештај о пријављеним кандидатима за стицање звања 

сарадник у настави за ужу област Математичко-информатичке науке; утврђен 

предлог одлуке о расписивању конкурса за упис студената у прву годину основних 

струковних студија и мастер струковних студија у школској 2021/2022. години; утврђен 

предлог одлуке о висини школарине и ценовника услуга у школској 2021/2022. години 

 Седница од 31. 5. 2021. године: донета одлука за спровођење уписа студената у 

школску 2021/2022. годину,  одлука о продужетку рока за завршетак ССС студија, 

именована Комисија за верификацију пријава у поступку избора у звање наставника и 

сарадника, утврђен предлог одлуке о расписивању конкурса за стицања звања и 

заснивање радног односа наставника и сарадника за потребе акредитације новог 

студијског програма; утврђен предлог одлуке о потреби ангажовања наставника у 

допунском раду у школској 2022/2023. години за потребе акредитације новог студијског 

програма; усвојене тема за мастер радове студената 

 Седница од 27. 9. 021.: усвојен календар рада и распоред наставе у школској 

2021/2022. години на основним струковним студијама и на мастер струковним 

студијама и распоред наставе за студенте уз рад; усвојена је одлука о расподели 

предмета на наставнике и сараднике на ОСС и МСС студијама; усвојене рецензија на 

уџбенике и донета одлука о штампању уџбеника; донета одлука о продужетку уговора 

о раду сараднику у настави у школској 2021/2022. години; усвојене тема за мастер 

радове студената 
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9. Комисија за издавачку делатност у школској 2020/2021. години 

Комисија за издавачку делатност Одсека утврдила је предлог плана издавачке делатности у 
2021. години који је усвојило Наставно-стручно веће и уврстило га у програм рада за 2021. 
годину.  

Планиране активности у издавачкој делатности биле су оријентисане, пре свега, на 
објављивање уџбеника са циљем да се обезбеди покривеност наставе одговарајућом 
наставном литературом, као и ради доступности студентима што квалитетнијих уџбеника и 
других наставних средства. 

План издавања уџбеника у 2021. години садржао је три нова и два поновљена издања од којих 
су одштампана само два издања јер су ова издања благовремено припремљена за штампање, 
а њихово штампање је одобрило Наставно-стручно веће Одсека.  

 КЊИЖЕВНО ДЕЛО У ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ, основни уџбеник  (допуњено издање) - 
аутор др Ружица Јовановић, професор струковних студија;  

 РАСТИМО ЗАЈЕДНО У ВРТИЋУ, помоћни уџбеник (за предемет Инклизивно 
образовање и васпитање у предшколској установи), ново издање - аутори др сци. 
мед. Светлана Карић, професор струковних студија и  мр Бранка Павловић, 
предавач.  

Корицe објављених уџбеника 

 

 

 

 

 

Основни уџбеник МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ново издање, аутора др Милене 
Ђурковић Пантелић, професор струковних студија, добио је одобрење за штампање од  

Наставно-стручног већа одсека, на основу усвојених рецензија, али уџбеник није одшатмпан 
јер је касно припремљен за штампање.  

Остали планирани уџбеници нису штампани јер се одустало од њиховог издавања: Енглески 
језик 2 - приручник, аутора др Сање Вулетић и Практикум из методике упознавања околине I - 
Први кораци у упознавању деце са околином, аутора др Мире Јовановић, професор струковних 
студија и  Марије Лукић, наставник вештина. 

Такође, за потребе стручне праксе одштампан је дневник стручне праксе ДНЕВНИК 5 у тиражу 
од 300 примерака. 

 

10. Студентски парламент 

Избори за Студентски парламент Академије, након изборне процедуре, спроведени су 24. јуна 
2021. године на три бирачка места Академије, у сваком од Одсека. 

Студентски парламент Академије броји 21 члана од којих су 7 представници Одсека студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче: 

 Вук Брадоњић, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач 

 Јелена Гвозденац, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач 
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 Кристина Исаиловић, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач 

 Јована Лазић, студент на ОСС, студијски програм Струковна медицинска сестра 

васпитач 

 Марија Нишевић,  студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач 

 Христина Рајковић, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач 

 Тијана Адамовић, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач 

Студентски парламент је изабрао своје представнике у органе Академије.  

Кристина Исаиловић, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач је члан Савета 
Академије. 

Вук Брадоњић, студент на ОСС, студијски програм Струковни васпитач је члан Комисије за 
обезбеђење квалитета Академије. 

 

11. Комисија за квалитет  

На предлог Одсека, од 8. марта 2021. године, образована је Комисија за обезбеђење квалитета 
(поткомисија) на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у саставу: 

 Мр Бранка Павловић, предавач 

 Др Ивана Јелић, виши предавач 

 Мр Татјана Бајић, предавач 

 Наташа  Дубљанин, асистент 

 Александар Шобић, пројектант информатичке инфраструктуре 

 Адамовић Тијана, студент 51/2МАС 

 Јаковљевић Николина, студент 10/20МАС 

 

 

Задатак комисије  је да ради на пословима самовредновања квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада. 
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ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ 

 
 
Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије (у даљем тексту Одсек) је високошколска 

јединица у оквиру Академије струковних студија Шабац. 

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, 

заштите животне средине, економије, инжењерског менаџмента, гастрономије, прехрамбене 

технологије 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. 

У школској 2020/2021. години Одсек је реализовао студијске програме основних 

струковних студија у складу са Годишњим програмом рада и епидемилошком ситуацијом у 

Републици Србији која је настала због ширења заразне болести Covid – 19. 

Акредитација 

У школској 2020/2021. години у Одсеку реализовало се осам студијских програма на 

основним струковним студијама у три образовно-научна поља техничко-технолошке науке, 

медицинске науке, друштвено-хуманистичке науке (Табела 1). 

Сви студијски програми који су реализовани и за које је Одсек добио дозволу за рад 

верификовани су и дозволом за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја. која 

је издата Академији струковних студија Шабац. 

Табела 1. Реализовани студијски програми у школској 2020/2021 

Р. 

број 

Назив студијског 

програма 

Образовно-научно 

поље 

Звање Акредитован 

број студената 

1. Инжењерски 

менаџмент 

Техничко-технолошке 

науке 

Струковни инжењер 

менаџмента 

22 х 3 

2. Заштита животне 

средине 

Техничко-технолошке 

науке 

Струковни инжењер 

заштите животне 

средине 

22 х 3 

3. Информационе 

технологије 

Техничко-технолошке 

науке 

Струковни инжењер 

електротехнике и 

рачунарства 

88 х 3 

4. Прехрамбена 

технологија 

Техничко-технолошке 

науке 

Струковни инжењер 

технологије 

22 х 3 
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5. Фармација Медицинске науке Струковни 

фармацеут 

22 х 3 

6. Здравствена нега Медицинске науке Струковна 

медицинска сестра 

66 х 3 

7. Гастрономија Друштвено-

хуманистиче науке 

Струковни менаџер 33 х 3 

8. Економија Друштвено-

хуманистиче науке 

Струковни 

економиста 

66 х 3 

У току школске 2020/2021. године Одсек је поднео захтев за поступак реакредитације 
студијскoг програма ОСС Инжењерски менаџмент  и  акредитације новог студијског програма 
МСС Здравствена нега. Комплетна документација је припрељена и достављена Националном 
телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању. Одсек је такође учествовао у 
припреми документације потребне за поступак акредитације Академије.  Решења о 
акредитованим студијским програмима у току школске  2020/2021. су: 

5. Гастрономија, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00034/9/2018-03 од 23.10.2020. 

6. Здравствена нега, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00324/6/2020-03 од 11.05.2021. 

7. Економија, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00325/4/2020-03 од 07.07.2021. 

 
Организација 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 августу 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 орган Одсека је Наставно-стручно веће Одсека. Његове надлежности уређене су 

Законом о високом образовању, Статутом и другим општим актима Академије. 

Одсек је припремао предлоге из области студијских програма у вези са питањима о којима 

одлучује Веће Академије. На Одсеку су се обављали послови везани за организацију и 

извођење наставе, а посебно: 

 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; 

 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. 

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. 
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Представници одсека у телима Академије 

У школској 2020/2021. години представници Одсека у телима Академије били су: 

 Члан Наставно-стручног већа Академије струковних студија Шабац, као представник одсека 

из реда наставника спец. Роланд Антонић, предавач.  

 Чланови Савета Академије струковних студија Шабац, представници Академије из реда 

наставног особља Одсека: др Зоран Јокић, професор струковних студија, др Бојан 

Дамњановић, виши предавач, др Јелена Јевтић, виши предавач. 

 Др Мирјана Антонијевић Николић, професор струковних студија и руководилац Одсека је, 

по функцији, члан Наставно-стручног већа Академије струковних студија Шабац. 

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 десет катедри. 

Организација и рад катедри у 2020/2021. години није заживела. 

На Одсеку се задражо принип организације наставе по студијским програмима: 

1. Мр Славица Илић, предавач, била је руководилац студијског програма Заштита животне 

средине; 

2. Др Благодар Ловчевић, професор струковних студија, био је руководилац студијског 

програма Информационе технологије; 

3. Др Никола Јанчев, професор струковних студија, био је руководилац студијског 
програма Инжењерски менаџмент; 
 

4. Др Гордана Јовановић, професоор струковних студија, била је руководилац студијског 

програма Прехрамбена технологија; 

5. Спец Роланд Антонић, предавач, био је руководилац студијског програма Фармација; 

6. Слободанка Богдановић Васић, наставник вештина, била је руководилац студијског 

програма Здравствена нега; 
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7. Ђорђе Алавук, наставник вештина, био је руководилац студијског програма 

Гастрономија; 

8. Др Зоран Јокић, професор струковних студија, био је руководилац студијског програма 

Економија. 

Просторни услови рада и опремљеност 

Активности Одсека се одвијају у Шапцу односно у школској згради у ул. Хајдук Вељкова бр. 10 

(Слика 1). 

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 (1999,22 m2) по студенту, Одсек располаже са 3,01 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 70 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. 

 

Слика 1 – Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије 

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

добром стању. 
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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 2. 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 - 

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 - 
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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 

 

 

 

 

 

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 15% (СХШ–85%) 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 - 
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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 2792,22 667 

Укупно простора и студената 2792,22 664 

Укупно m2 по студенту: 1999,22/664  3,01 

 

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

сервис проваједера 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. 

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 01.10.2021.године, библиотека поседује 3103 наслова књига, 333 примерака 

серијских публикација, 125 специјалистичких радова и 1513 завршних радова. Библиотека 

Одсека има укупно 5074 библиотечких јединица.Од наведеног, у току школске 2020/21. године,  

библиотека је стекла 56 нових наслова књига. Запремљено је и 19 примерака серијских 

публикација, од чега је 2 примерака часописа "Техника", 7 примерка часописа "Science in 

school", 8 примерака часописа "Хемијски преглед" и 2 примерка „Нови Еразмус + програм“. 

Библиотека не поседује магистарске и докторске радове наставника.  

Увећање библиотечког фонда, током школске 2020/21. године, било је у складу са потребом 

реакредитације студијских програма Економија, Инжењерски менаџмент, као и израде 

елабората за акредитацију мастер студија Здравствене неге. Сходно томе, како би се 

обезбедила нова литература за предмете предвиђене студијским програмима,  највећи број 

књига набављен је из области медицине, економије и инжењерства. Куповином  је набављено 

44 уџбеника и стручних књига, док је 22 примерка библиотека добила на поклон.  

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. 
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У току школске 2020/21. године израђен је и извештај о библиотечком фонду као део 

елабората за акредитацију установе Академије струковних студија Шабац. 

Годишњи извештај о раду библиотеке Одсека за 2020. годину депонован је у  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, од 2020. године, користи и платформу Српски УДК Онлајн која 

садржи потпуну верзију Матичног референсног фајла УДК на српском језику чиме је рад на 

струпној класификацији и каталогизацији публикација олакшан.  

Као и до сада библиотека Одсека сарађује са Универзитетском библиотеком „Светозар 

Марковић“, Народном библиотеком и Библиотеком шабачком. 

 

Објекти за остваривање стручне праксе 

Ради остваривања практичне наставе студената Одсек има Уговорe о пословној сарадњи са 

великим бројем јавних и приватних установа, предузећа и предузетничких радњи на 

територији Шапца и других места у Србији (Богатић, Лозница, Љубовија, Ваљево, Београд, 

Добановци итд.), као и на територији Републике Српске, БиХ. 

У табели 3 дат је преглед Уговора склопљених током школске 2020/2021. године у циљу 

реализације стручне праксе: 

Табела 3. Наставне базе, уговори склопљени школске 2020/2021 

Редни 
број 

Назив установе Место и адреса 

1.  
Општа болница Шабац Др Лаза К. 
Лазаревић 

Попа Карана 4, Шабац 

2.  Дом здравља Др Драга Љочић - Шабац Попа Карана 2-4, Шабац 

3.  Градска управа града Шапца Господар Јевремова 6, Шабац 

4.  АКС Експрес Курир доо Обилазни пут бб, Мајур 

5.  АКС Петрол Обилазни пут бб, Мајур 

6.  ЗУ Апотеке Мелиса Војводе Путника 4, Шабац 

7.  ДИГИПРО доо Јеле Спиридоновић Савић 15, Шабац 

8.  Ресторан Дивино Господар Јевремова 29, Шабац 

9.  
Др Миле Гајић пр специјалистичка 
неуропсихијатријска ордибација ДОК пр 
Миле Гајић 

Јанка Веселиновића 29, Шабац 

10.  Хотел Алиби Масарикова 8, Шабац 

11.  ЈКП Стари Град Шабац Хајдук Вељкова бб 

12.  ЈКП Топлана Шабац Ђуре Јакшића 1, Шабац 
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13.  ЈКП Водовод-Шабац Ослобођења 62, Шабац 

14.  Велепродаје ЛИН доо Војводе Путника 199, Шабац 

15.  Нова Плаза доо Променада бб, Сремска Митровица 

16.  Seccom доо – Ресторан Градска кафана Поп Лукина 35, Шабац 

17.  ОШ николај Велимировић Шабац Владе Јовановића 52, Шабац 

18.  ПУ Наше дете Шабац Господар Јевремова 23, Шабац 

19.  Дом здравља Шид Алексе Шантића 1, Шид 

20.  Центар за социјални рад Шабац Мачванска 76, Шабац 

21.  Дом здравља Љубовија Војводе Мишића 58, Љубовија 

22.  Електротехничко предузеће Елинг АД 
Георгија Јакшића 14, Липнички Шор-
Лозница 

23.  
Драган Милинковић пр сервис рачунара 
и мобилних телефона Space net-01 

Др Арчибалда Рајса бб, Прњавор 

24.  
Агенција за консултативне услуге Кика 
2012 

Николе Пашића 50, Белотић 

25.  Ћојин КД Лешница Браће Недића 41, Лешница 

26.  ЈКП Београдски водовод и канализација Обреновачки друм бб, Београд 

27.  Апотекарске установе Biopharm 
Занатски центар – Насеље ослободиоци 
Ваљева, локација А5, Ваљево 

28.  ЗУ Апотеке Јулифарм Проте Смиљанића 58/1, Шабац 

29.  
Апотекарске установе Лекофарма - 
Шабац 

Попа Карана 13, Шабац 

30.  Апотекарске установе Phamily Pharm 02 Поп Лукина 1, Лозница 

31.  
Апотекарске Установе- Пионирски трг 
012 

Пионирски трг 7, Пожаревац 

32.  Апотекарске установе Phamily Pharm 13 Војводе Мишића 59, Љубовија 

33.  Апотекарске установе Вегефарма Занатски центар Колубара 2, Ваљево 

34.  Апотеке Лозница Војводе МИшића 36, Лозница 

35.  
Специјалистичко педијатријске 
ординнације Нест Шабац 

Војводе Путника 29, Шабац 

36.  Caritas Шабац Јанка Веселиновића 18, Шабац 

37.  Специјалне болнице Зора Медик Косте Главнића 56, Београд 

38.  
Alco group доо Београд – Огранак Хотел 
Слобода Шабац 

Трг Шабачких жртава бб, Шабац 

39.  Фортуна Плус Илије Бирчанина 7, Шабац 

40.  Ресторан Естрада Карађорђева 39, Шабац 

41.  Ресторан Три коса Војводе Мишића 19, Ваљево 

42.  Ресторан Под орахом Краља Петра 1, Нови Сад 
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43.  Мали Балкан Војводе Путника 28, Шабац 

44.  МН ДОО ресторан Вила Нешић Републике Српске бб, Лозница 

45.  Caffe and snack бар Лантерна Светог Саве 201, Братунац 

46.  Ресторан Таландара Београдски пут 1078, Звезд 

47.  Пекотека Братуначка Петра Кочића бб, Братунац 

48.  Ресторан Шумар 1 Шабачки пут бб, Платичево 

49.  Аутоцентар Петровић Академика Радовића бб, Шабац 

50.  СОРА ДОО Стражиловска 7, Добановци 

51.  Axsyntha ДОО Београдска 21а, Јеленча 

52.  СТР Луп  Мике Митровића 30, Богатић 

53.  Elixir Зорка-Минерална ђубрива Хајдук Вељкова 1, Шабац 

54.  Зорка Pharma Hemija ДОО Хајдук Вељкова бб, 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.  

Oрганизација наставног рада 

Настава 

У школској 2020/21. години у Одсеку се настава остваривала на основним струковним 

студијама, и то на следећим студијским програмима: Заштита животне средине, 

Информационе технологије, Инжењерски менаџмент, Прехрамбена технологија, 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.У складу са епидемиолошком ситуацијом због COVID-19 настава је 

периодично реализована on-line и по комбинованом моделу, тако што су се лабораторијске 

вежбе одржавале у просторијама Одсека, а предавања on-line. 
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Настава у зимском семестру школске 2020/21. године почела је 05.10.2020. године за студенте 

прве године студија, а 12.10.2020. године за другу и трећу годину основних струковних студија 

и трајала до 15.01.2021. 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 05.10.2020. године и трајала до 15.01.2020. године, 

а за студенте друге и треће године основних почела је 12.10.2020. године и трајала до 

15.01.2021. године. 

У летњем семестру настава је почела 17.02.2021. године и трајала до 04.06.2021. године 

редовно према утврђеном распореду. 

У току школске године студентима је обезбеђен зимски распуст (18.01.-12.02.2021 године). 

пролећни - у време васкршњих празника (01.05.- 04.05.2021. године) и летњи распуст (07.06.-

30.08.2021. 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.новембар, Новогодишњи празници 1. и 2. 

јануара, први дан Божића - 7. јануара. васкршњи празници почев од Великог петка 

30.04.2021.године па закључно са трећим даном Ускрса 04.05.2021.године. и првомајски 

празници 1. и 2. маја). 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 и оцењивању на испиту. 

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 Школа описано је у Правилнку о студијама које 

је доследно спровођено. Испити су у школској 2020/21. години организовани, у складу са 

Статутом Академије, у 7 испитних рокова: јануарском, априлском, јунском, септембарском и 

октобарском и децембарском року (редовни рокови за све студенте и све предмете) и 

накнадни октобарски рок који је уведен одлуком Наставно-стручног већа. 

Термини пријављивања и трајање испитних рокова у школској 2020/21. години дати су у табели 

4. 
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Табела 4. Термини пријављивања и трајање испитних рокова у школској 2020/21. 

 

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 90 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 2020/2021. године се стручна пракса реализовала континуирано током школске 

године у складу са наставним програмом и у складу са актелном епидемиолошком ситуацијом 

узрокованом заразном болешћу COVID-19. 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 школске 2020/2021. године набавка 

уџбеника, била је у складу са потребом реакредитације студијских програма Економија, 

Инжењерски менаџмент, као и израде елабората за акредитацију мастер студија Здравствене 

Р. 

Бр  
Испитни рок  

Термин 

пријављивања 

испита  

Трајање 

испитног рока  
Напомена  

1.  ЈАНУАРСКИ  27.12-29.12.  08.01.-12.02.  
Испите су могли да пријављују 

студенти акредитованих 

студијских програма који су 

стекли право за полагање испита 

у зимском семестру и апсолвенти. 
2.  АПРИЛСКИ  25.03.-27.03.  01.04.-29.04.  

3.  ЈУНСКИ  30.05.-02.06.  07.06.-02.07.  

Испите су могли да пријављују сви 

студенти  

  

4.  СЕПТЕМБАРСКИ  12.07.-14.07.  30.08.-10.09.  

5.  ОКТОБАРСКИ 1  13.09.-14.09.  16.09.-26.09.  

6.  ОКТОБАРСКИ 2  27.09.  29.09.-05.10.  

7.  ДЕЦЕМБАРСКИ  25.-26.11.  01.-18.12.  
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неге. Сходно томе, како би се обезбедила нова литература за предмете предвиђене студијским 

програмима, највећи број књига набављен је из области медицине, економије и инжењерства. 

Куповином је набављено 44 уџбеника и стручних књига, док је 22 примерка библиотека добила 

на поклон. 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.  

Наставни и ненаставни кадар 

 

Наставна јединица 

За остваривање образовног процеса у Одсеку у 2020/2021. години обезбеђен је неопходан 

наставни кадар. Наставу је остваривало укупно 40 наставникa од којих 32 запослених 

наставника (28 са пуним радним временом, 1 са 90% од пуног радног времена, 1 са 30% од 

пуног радног времена, 2 са 10% пуног радног времена) и 8 наставника ангажованих по основу 

уговора о ангажовању за извођење наставе. 

Од 40 запослена наставника 24 наставника су доктори наука, 2 наставника су магистри, 7 

наставника има завршену специјализацију, 6 наставника има завршене мастер студије и 1 

наставник основне студије. 

Од 8 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе, 4 су 

доктори наука, 3 наставника су специјалисти и један наставник основних студија. 

Посматрано по звањима, структура укупног наставног кадра је: 1 редован професор, 1 

ванредни професор, 18 професора струковних студија, 4 виша предавача, 6 предавача, 4 

наставника вештина, 2 наставника страног језика и 4 предавача ван радног односа. 

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,  учествује и 20 клиничких асистената и 11 сарадника 

практичара. 
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Табела 5. Приказ наставне јединице по пословима, броју извршилаца, врсти радног 

ангажовања и радном времену: 

Ред.б

р. 
Назив послова Бр.извр. 

Основ 

рад. анг. 
Радно време 

1.  Наставник 32 
радни 

однос 

28 са пуним радним 

временом, 1 са 90% од пуног 

радног времена, 1 са 30% од 

пуног радног времена, 2 са 

10% пуног радног времена 

2.  Наставник 8 

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) 

31 

Уговор о 

извођењу 

наставе 

до 1/3 радног времена 

 

             

Табела 6. Наставници у радном односу 2020/2021. 

Р.Б 
Име и 

презиме 
Звање 

Датум 

последњег 

избора у 

звање 

Ужа област 

избора у 

звање 

Предмети из којих 

обављају наставу 

1.  

Др Мирјана 

Антонијевић-

Николић 

Професор 

струковних 

студија 

30.09.2008. 

Хемија Аналитичка хемија 

Општа и неорганска 

хемија 

Физичка хемија 

Органска хемија 

Управљање отпадом 

Анализа 

фармацеутских  

производа 

2.  
Др Благодар 

Ловчевић 

Професор 

струковних 

студија 

30.09.2008. 

Информационе 

технологије 

Базе података 

Информациони 

системи 

Основи 

програмирања 

Програмски језици 
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3.  
Др Љубица 

Мијић 

Професор 

струковних 

студија 

21.01.2011. 

Хемија Познавање 

производа 

Хемија са биохемијом 

Хемија хране 

Биохемија 

Сензорна анализа 

хране  

4.  
Др Миодраг 

Милићевић 

Професор 

струковних 

студија 

13.07.2011. 

Информационе 

технологије 

Електронско 

пословање 

Рачунарска графика 

Индустријски дизајн 

Технологија 

мултимедија 

5.  

Др Лепосава 

Филиповић 

Петровић 

Професор 

струковних 

студија 

23.09.2011. 

Хемијска 

технологија и 

Процесно 

инжењерство 

Индустријски објекти 

и постројења 

Неорганска хемијска 

технологија 

Основи хемијске 

технологије 

Основи инжењерства 

6.  
Др Никола 

Јанчев 

Професор 

струковних 

студија 

23.09.2011. 

Менаџмент, 

економија и 

право 

Менаџмент 

Менаџмент пројеката 

Стратегијски 

менаџмент 

Менаџмент људских 

ресурса 

7.  
Др Зора 

Наумовић 

Професор 

струковних 

студија 

25.01.2018. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној 

медицини са 

интерном медицином 

1 

Здравствена нега 

старих 

Физиологија са 

основама анатомије 

ЗН у интерној 

медицини са 

интерном медицином 

2 

 

8.  
Др Гордана 

Јовановић 

Професор 

струковних 

студија 

15.09.2016. 

Прехрамбено 

инжењерство и 

Гастрономија 

Пекарство и 

посластичарство 

Прехрамбени 

производи биљног 

порекла 

Микробиологија 
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Основи прехрамбене 

технологије 

Алкохолна и 

безалкохолна пића 

9.  
Др Зоран 

Јокић 

Професор 

струковних 

студија 

15.09.2016. 

Економија Пословна етика и 

комуникација 

Економија 

Пословно окружење 

Јавне финасије 

Пословне финансије 

10.  
Др Небојша 

Матић 

Професор 

струковних 

студија 

15.09.2016. 

Економија Банкарство 

Ревизија и контрола 

пословања 

Осигурање 

Маркетинг 

Царинско и девизно 

пословање 

11.  

Др Драгана 

Илић-

Удовичић 

Професор 

струковних 

студија 

29.01.2016. 

Прехрамбено 

инжењерство и 

Гастрономија 

Исхрана и дијететика 

Основи гастрономије 

Гастрономски 

производи 

Гастрономска обрада 

меса 

Прехрамбени 

производи анималног 

порекла 

12.  
Др Владимир 

Станојевић 

Професор 

струковних 

студија 

22.05.2020. 

Рачунарско 

инжењрство 

Безбедност и заштита 

података 

Одржавање 

рачунарских система 

Веб дизајн 

Програмирање за 

интернет 

13.  
Др Петар 

Павловић 

Професор 

струковних 

студија 

22.05.2020. 

Рачунарско 

инжењерство 

Основи 

информационе 

технологије 

Програмирање 

мобилних апликација 

Информатика у 

здравству 

Математички софтвер 

14.  
Др Весна 

Мишић 

Професор 

струковних 

студија 

01.10.2018. 

Математика  Квантитативне 

методе 

Пословна математика 

Математика 
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Статистика 

Здравствена 

статистика 

15.  
Др Весела 

Радоњић 

Професор 

струковних 

студија 

28.02.2019. 

Фармација Менаџмент у 

здравству 

Фармакотерапија 

Медицинска етика и 

комуникација 

16.  
Др Предраг 

Кузмановић 

Професор 

струковних 

студија 

25.12.2020. 

Физика  Физика 

Основи биофизике и 

радиологије 

Електротехника 

Физичке штетности 

17.  

Др Јелена 

Ђуричић-

Миланковић 

Виши 

предавач 
01.10.2019. 

Инжењерство 

заштите 

животне 

средине и 

Хемија 

Општа и неорганска 

хемија 

Заштита ваздуха 

Одрживи развој 

Мониторинг животне 

средине 

Хемијске штетности 

Ремедијационе 

технологије 

18.  
Др Бојан 

Дамњановић 

Виши 

предавач 
29.01.2020. 

Заштита 

животне 

средине 

Биологија 

Заштита земљишта 

Технологија и заштита 

вода 

Микробиологија 

Безбедност и 

здравље на раду 

Основи заштите 

животне средине 

19.  Др Ана Васић 
Виши 

предавач 
22.05.2020. 

Фармацеутско 

инжењерство 

Фармацеутска хемија 

Аналитичка хемија 

Фармакогнозија 

Органска хемија 

20.  
Др Јелена 

Јевтић 

Виши 

предавач 
01.09.2020. 

Економија  Основи 

рачуноводства 

Пословна етика и 

комуникација 

Пословна економика 

Пословни план 

Маркетинг 

Пословно окружење 

21.  
Мр Славица 

Илић 
Предавач  01.10.2019. 

Инжењерство 

заштите 

Заштита ваздуха 

Технологија и заштита 
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животне 

средине и 

Хемијски 

материјали 

вода 

Основи заштите 

животне средине 

Безбедност и 

здравље на раду 

22.  
Мр Косана 

Поповић 
Предавач  14.03.2017. 

Фармацеутско 

инжењерство 

Технологија 

лековитих препарата 

Основи фармацеутске 

технологије 

Технологија 

козметичких 

препарата 

Стручна пракса 

23.  
Спец. Зора 

Ранковић 
Предавач  01.09.2020. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

24.  
Спец. Роланд 

Антонић 
Предавач 01.09.2020. 

Фармација Увод у фармацију 

Фармакогнозија 

Фармакологија 

Клиничка фармација 

Стручна пракса 

25.  
Спец. Миле 

Гајић 
Предавач  01.09.2020. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у неурологији са 

неурологијом 

ЗН у психијатрији са 

психијатријом 

26.  

Спец. 

Владимир 

Иветић 

Предавач  01.09.2020. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у гинекологији и 

акушерство са 

гинекологијом 

27.  Ана Матић 

Наставник 

страног 

језика 

21.12.2018. 

Страни језик Енглески језик 2 

28.  
Александра 

Крсмановић 

Наставник 

страног 

језика 

07.09.2018. 

Страни језик Енглески језик 1 

29.  Ђорђе Алавук 
Наставник 

вештина 
05.12.2019. 

Гастрономија Ресторатерство 

Планирање менија 

Гастрономски 

производи 

Гастрономска обрада 

меса 

Националне 

гастрономије 

Основи гастрономије 

Стручна пракса 

30.  Слободанка Наставник 05.12.2019. Здравствена Увод у здравствену 
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Богдановић- 

Васић 

вештина нега негу 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

Процес здравствене 

неге 

Стручна пракса 

31.  
Марија 

Вешић 

Наставник 

вештина 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН старих  

ЗН у интерној 

медицини са 

интерном медицином 

1 

ЗН у инфектологији са 

инфективним 

болестима 

ЗН у интерној 

медицини са 

интерном медицином 

2 

Хигијена и санитација 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

Палијативна ЗН 

Стручна пракса 

32.  
Катарина 

Павић 

Наставник 

вештина 
09.03.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у примарној 

здравственој заштити 

Увод у здравствену 

негу 

Наставници по уговору 

1. 34. 
Др Бранко 

Маркоски 

Редован 

професор 
31.01.2019. 

Информационе 

технологије 

Рачунарске мреже, 

Архитектура рачунара 

и оперативни системи 

2. 21. 
Др Светлана 

Карић 

Професор 

струковних 

студија 

27.09.2005. 

Здравствено 

васпитање и 

образовање 

Здравствено 

васпитање 

Хигијена и санитација 

3. 35. 
Др Слободан 

Ненадовић 

Професор 

струковних 

студија 

24.09.2008. 

Правне науке Пословно право 

4. 36. 
Др Слађана 

Павић 

Професор 

струковних 

студија 

29.03.2017. 

Опште 

медицински 

предмети са 

здравственом 

негом 

Здравствена нега у 

инфектологији са 

инфективним 

болестима 
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Предавачи ван радног односа 

1. 37. 

Др мед. спец. 

Драган 

Јоковић 

Предавач 

ван радног 

односа 

01.09.2020. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

2. 38. 
Мр Зоран 

Јовановић 

Предавач 

ван радног 

односа 

01.09.2020. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у психијатрији са 

психијатријом 

3. 39. 

Др мед. спец. 

Зоран 

Ђурковић 

Предавач 

ван радног 

односа 

01.09.2020. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у неурологији са 

неурологијом 

Здравствена нега 

старих 

4. 40. 
Александар 

Јовановић 

Предавач 

ван радног 

односа 

25.03.2021. 

Правне науке Пословно право 

 

Табела 7. Сарадници у радном односу 2020/2021. 

Р.Б Име и презиме Звање 

Датум 

последњег 

избора у 

звање 

Ужа област 

за коју је 

биран/а 

Предмети из којих 

обавља наставу 

1. 

Мирјана 

Дмитровић 
Асистент  28.05.2021. 

Математика Математика 

Пословна математика 

Математички софтвер 

Статитстика 

Основи информационих 

технологија 

Квантитативне методе 

2. 

Бојана 

Милутиновић 

Сарадник у 

настави 
08.03.2021. 

Хемија Биохемија 

Алкохолна и 

безалкохолна пића 

Сензорна анализа хране 

Анализа фармацеутских 

производа 

3. 

Малина Бонтић 
Сарадник у 

настави 
25.12.2020. 

Физика Електротехника 

Основи инжењерства 

Физичке штетности 

4. 

Ђорђе 

Шарчевић 
Асистент  09.03.2020. 

Рачунарско 

инжењерство 

Безбедности и заштита 

података 

Одржавање рачунарских 

система 

Програмирање мобилних 
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апликација 

Електронско пословање 

Основи програмирања 

Програмски језици 

Индустријски дизајн 

Рачунарске мреже 

5. 

Љубица Пајић 

Николић 
асистент 21.12.2018. 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

1 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

2 

Палијативна здравствена 

нега 

Клинички асистенти 

6. Др мед. спец. 

Ненад 

Баштовановић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

7. Др мед. спец. 

Оливера Ђокић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

Палијативна нега 

Здравствена нега старих 

8. Др мед. спец. 

Миливоје 

Ђурић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у инфектологији са 

инфективним болестима 

9. Др мед. спец. 

Оливера 

Гибарац 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

2 

10. Др мед. спец. 

Милутин 

Икодиновић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

11. Др мед. спец. 

Снежана 

Ковачевић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

2 

12. Др мед. спец. 

Снежана 

Михаиловић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у инфектологији са 

инфективним болестима 

13. 
Др мед. спец. 

Бранко Мишић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у гинеколији и 

акушерство са 

гинекологијом 

14. Др мед. спец. 

Горан Ненадић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

15. Др мед. спец. 

Нада Панић 

Јелић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

1 

16. Др мед. спец. Клинички 01.09.2020. Здравствена ЗН у хирургији са 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

104 
Извештај о раду Академије за шк. 2020/2021. годину 

 

Слободан 

Поповић 

асистент нега хирургијом 2 

17. Др мед. спец. 

Гордана 

Радаковић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

2 

18. 

Др мед. спец. 

Нада Рувидић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

1 

ЗН у интерној медицини 

са интерном медицином 

2 

19. Др мед. спец. 

Трифун Стајчић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

20. Др мед. спец. 

Љиљана 

Станимировић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у психијатрији са 

психијатријом 

21. Др мед. спец. 

Јасмина 

Станковић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

Здравствена нега у 

примарној здравственој 

заштити 

22. Др мед. спец. 

Милан Тешић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

23. Др мед. спец. 

Жељко 

Тимотић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у гинеколији и 

акушерство са 

гинекологијом 

24. Др мед. спец. 

Даница Васић 

Сушић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

25. Др мед. спец. 

Биљана 

Живановић 

Клинички 

асистент 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

ЗН у неурологији са 

неурологијом 

Здравствена нега старих 

Сарадници практичари 

26. Данијела 

Ђурашковић 

Сарадник 

практичар 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

Стручна пракса 

27. Сања 

Иванковић 

Сарадник 

практичар 
01.09.2020. 

Здравствена 

нега 

Стручна пракса 

28. 
Нина Петровић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Економија Стручна пракса 

29. Марко 

Арсеновић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Економија Стручна пракса 

30. Никола 

Арсеновић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Економија Стручна пракса 

31. Богдан 

Василић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Менаџмент и 

бизнис 

Стручна пракса 

32. Александар Сарадник 01.03.2021. Рачунарско Стручна пракса 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

105 
Извештај о раду Академије за шк. 2020/2021. годину 

 

Мартиновић практичар инжењерство 

33. 
Стефан Перић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Рачунарско 

инжењерство 

Стручна пракса 

34. Марко 

Рашевић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Рачунарско 

инжењерство 

Стручна пракса 

35. Горан 

Филиповић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Технолошко 

инжењерство 

Стручна пракса 

36. 
Алија Салкунић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Технолошко 

инжењерство 

Стручна пракса 

 

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.  

 

Реализација научног и стручног усавршавања наставника и сарадника 

Одсек спроводи дугорочну политику селекције квалитетних младих кадрова и њиховог даљег 

напредовања, као и различите врсте усавршавања, што је дефинисано актима Одсека и 

Академије. Предвиђено стручно оспособљавање и усавршавање се спроводи у складу са 

потребама наставно-стручног 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 стручних, 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 2020/2021. години било је неколико учешћа на семинарима, симпозијумима, 

стручним саветовањима и сајмовима, као и обилазака установа, фабрика, сајмова.  

Усавршавање се спроводи у складу са општим актима Одсека и Академије и према 

финансијским могућностима Одсека. Одсек подржава и прати стручно и научно усавршавање у 
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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.  

У наставку су дати научни и стручни радови наставника и сарадника објављени у школској 

2020/2021. години: 

 

Др Лепосава Филиповић Петровић 

Kuzmanović, P., Todorović, N., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., Knežević. J., Nikolov, J., Miljević 

B., (2020). Radiological characterization of phosphogypsum produced in Serbia. Radiat. Phys. 

Chem. 108463. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108463  (IF=2,858).  

Filipović-Petrović, L., Kuzmanović, P., Antonijević-Nikolić, M., Popović, K., Petrović, J., Simić, M., 

(2021) Characteristics and physical-mechanical properties of kaolinized granite, VII International 

Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 326-333  

 

Др Мирјана Антонијевић Николић 

M. Antonijević Nikolić, K. Mészáros Szécsényi, B. Dražić, M. V. Rodić, V. Stanić, S. Tanasković, 

Binuclear Co(II) complexes with macrocycle and carboxylato ligands: structure, cytotoxicity and 

thermal behavior, J. Мol. Struct, 1236 (2021) 130-133. 

https://doi.org/10.1016/10.1016/j.molstruc.2021.130133,  М22, IF2019 Chemistry, Physical=3,196 

(83/162) 

B. Dražić, M. Antonijević Nikolić, Ž. Žižak, S. Tanasković, Synthesis and characterization of copper 

(II) octaazamacrocyclic complexes with glycine derivatives. In vitro antiproliferative and 

antimicrobial evaluation of Cu(II) and Co(II) analogous, J. Serb. Chem. Soc. 85 (5) (2020) 637-649. 

https://doi.org/10.2298/JSC190710088D,  М23, IF2012 Chemistry, Multidisciplinary= 1,240 (141/178)  

M. Antonijević Nikolić, J. Đuričić Milanković, Đ. Nikolić, D. Stanojević, Sadržaj elemenata u tragu u 

urbanom zemljištu Šapca i procena ekološkog rizika, Zaštita Materijala, 62 (2) (2021) 83-94. ISSN 

0351-9465, E-ISSN 2466-2585 UDC:351.777.8:631.416.8:608.32:502/504 

https://doi.org/10.5937/zasmat2102083A, M52 

S. Tanasković, M. Antonijević-Nikolić, B. Dražić, Thermal behavior and cytotoxic activity of 

[Co2(Cl)2 tpmc](BF4)2 complex, VII International Congress “Engineering, Environment and 

Materials in Process Industry“, Jahorina, March 17-19, 2021 Republic of  Srpska, Bosnia and 

Herzegovina, Proceedings, 534-539. M33 

J. Đuričić Milanković, D. Đorđević, M. Antonijević Nikolić, S. Petrović, Particulate matter (PM) and 

gaseous pollutants in ambient air of Šabac, Serbia, VII International Congress “Engineering, 

Environment and Materials in Process Industry“, Jahorina, March 17-19, 2021 Republic of Srpska, 

Bosnia and Herzegovina, Proceedings, 334-343. М33 

https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108463
https://doi.org/10.1016/10.1016/j.molstruc.2021.130133,%20%20М22
https://doi.org/10.2298/JSC190710088D,%20%20М23
https://doi.org/10.5937/zasmat2102083A
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M. Antonijević Nikolić, J. Đuričić Milanković, Đ. Nikolić, K. Popović, Ecological risk assessment of 

trace elements in urban soil of Šabac, VII International Congress “Engineering, Environment and 

Materials in Process Industry“, Jahorina, March 17-19, 2021 Republic of  Srpska, Bosnia and 

Herzegovina, Proceedings, 395-404. M33 

L. Filipović Petrović, P. Kuzmanović, M. Antonijević Nikolić, K. Popović, J. Petrović, M. Simić, 

Characteristics and physical-mechanical properties of kaolinized granite, VII International 

Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“,Jahorina, March 17-19, 

2021 Republic of  Srpska, Bosnia and Herzegovina, Proceedings,  326-333. М33 

M. Antonijević Nikolić, M. Rodić, B. Dražić, S. Tanasković, Crystal structure of the macrocyclic 

complex [Co2(μ-pht)tpmc](ClO4)2·H2O, 15 th International Conference on Fundamental and 

Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, Septembar 20-24, 2021, Proceedings Vol II, M-

01-P. M33 

B. Dražić, M. Antonijević Nikolić, S. Tanasković, Stability constants of four binuclear Co(II) 

complexes with a macrocycle and different carboxylate co-ligands, 15 th International Conference 

on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, Septembar 20-24, 2021,  

Proceedings Vol II, M-02-P. M33 

Kosana Popović, Mirjana Antonijević Nikolić, Leposava Filipović Petrović, Roland Antonić, Jelena 

Petrović, A conductometric investigation of the interactions and foaminess in binary mixtures of 

anionic surfactants, VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in 

Process Industry“,Jahorina, March 17-19, 2021 Republic of  Srpska, Bosnia and Herzegovina, Book 

of Abstracts,  109. М34 

M. Antonijević Nikolić, J. Đuričić Milanković, B. Damnjanović, Procena kvaliteta vazduha u šapcu 

na osnovu folijarne akumulacije SO2 i čvrstih čestica na listovima ligustrum sp, VIII Memorijalni 

naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija„ Novi Sad, 01-02. April 2021, 

Knjiga radova, Va-02. М63 

P. Kuzmanović, M. Antonijević Nikolić, D. Mrđa, S. Forkapić, J. Hansman, J. Knežević, Razvoj 

metode za smanjenje koncentracije 226Ra u fosfogipsu. XXXI Simpozijum Društva za zaštitu od 

zračenja Srbije i Crne Gore, Beograd, 06-08. oktobar 2021. p. 215-221.e-ISBN 78-86-7306-161-0. 

M63 

 

Др Миодраг Милићевић 

M. Milićević, B. Lovčević, D. Čabarkapa: Primena E-obrazovanja u realizaciji obuke iz bezbednosti 

i zdravlja na radu i ZOP, XIV Tribina „Neguj granu na kojoj sediš – EcoFair“, Novi Sad, октобар 

2020. 

Blagodar Lovčević, Miodrag Milićević, Nikola Marković, Marko Boljanić, Mladen Lovčević: 

Software development for the game ’SEAWAYS’, X International conference on social and 

technological development - STED 2021, ISSN 2637-3298 , 89, University PIM Banja Luka, 

Trebinje, Republic of Srpska, B&amp;H, 3-6. јун 2021. (М33) 
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Miodrag Milićević, Blagodar Lovčević, Danijel Čabarkapa: Materials and shading on buildings in 3 

DS MAX program, X International conference on social and technological development – STED 

2021, ISSN 2637-3298, 90, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&amp;H, 3-

6. јун 2021. (М33) 

Danijel Čabarkapa, Petar Pavlović, Dejan Rančić and Miodrag Milićević The Impact of Fat-Tree 

Topology on ONOS and Ryu SDN Controller Performance, ETRAN 2021, Бијељина (M33) 

 

Др Весна Мишић 

Zoran D. Mitrović, Ivan D.Aranđelović, Vesna Mišić, Abdollah Dinmohammadi, Vahid Parvaneh,  A 

Common Fixed  Point Theorem for Nonlinear Quasi-Contactions on b-Metrix Spaces  with   Aplication in 

Integral Equations,  Hindawi Advances in Mathematical Physics Volume 2020, Article ID 2840482, 7 

pages https://doi.org/10.1155/2020/2840482 

Zoran D. Mitrović, Ivan Arandelović, Vesna Mišić, Hassen Aydi and Bessem Samet, On d*-

Complete Topological Spaces and Related Fixed Point Results published in Mathematics and is 

available online: Abstract: https://www.mdpi.com/2227-7390/8/9/1447 PDF 

Version: https://www.mdpi.com/2227-7390/8/9/1447/pdf 

 

Др Зоран Јокић 

Jokić, Z., Jevtić, J., Sekulić, V. (2020). Tourism And Covid - 19: The Struggle For Long-Term Loyality 

Of Toursim Service Users. 23. International Conference ICDQM: Life Cycle Engineering and 

Management, Prijevor, Republika Srbija. (ISBN 978-86-86355-41-6; COBISS.SR-ID 19258377) 

(M33) 

Jokić, Z., Jevtić, J. (2021). Interdependence of demand theory and consumer preference. 

SED2021, 12. International Scientific Conference, Western Serbia Academy of Applied Studies, 

Republic of Serbia. (to be published http://sed.vpts.edu.rs/#) (M33) 

 

Др Благодар Ловчевић 

M. Milićević, B. Lovčević, D. Čabarkapa: Primena E-obrazovanja u realizaciji obuke iz bezbednosti 

i zdravlja na radu i ZOP, XIV Tribina „Neguj granu na kojoj sediš – EcoFair“, Novi Sad, октобар 

2020. 

Blagodar Lovčević, Miodrag Milićević, Nikola Marković, Marko Boljanić, Mladen Lovčević: 

Software development for the game ’SEAWAYS’, X International conference on social and 

technological development - STED 2021, ISSN 2637-3298 , 89, University PIM Banja Luka, 

Trebinje, Republic of Srpska, B&amp;H, 3-6. јун 2021. (М33) 

https://doi.org/10.1155/2020/2840482
https://www.mdpi.com/2227-7390/8/9/1447
https://www.mdpi.com/2227-7390/8/9/1447/pdf
http://sed.vpts.edu.rs/%23
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Miodrag Milićević, Blagodar Lovčević, Danijel Čabarkapa: Materials and shading on buildings in 3 

DS MAX program, X International conference on social and technological development – STED 

Др Петар Павловић 

Danijel Čabarkapa, Petar Pavlović, Dejan Rančić, Miodrag Milićević: The Impact of Fat-Tree 

Topology on ONOS and Ryu SDN Controller Performance, 8th International conference on 

electrical, electronic and computing engineering – IcETRAN, Ethno village Stanišići, Republic of 

Srpska, September 2021. (M33) 

Danijel Čabarkapa, Petar Pavlović, Dejan Rančić: Experimental analysis of software-defined 

networking controller scalability by using mininet emulation, 12th International scientific 

conference, ‘Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2021’, 

Užice, October 2021. (M33) 

Др Предраг Кузмановић 

Kuzmanović, P., Todorović, N., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., Knežević. J., Nikolov, J., Miljević 

B., 2020. Radiological characterization of phosphogypsum produced in Serbia. Radiat. Phys. 

Chem. 108463. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108463  (IF=2,858).  

Srećković, M., Backović, D., Kuzmanović, P., Todorović., N., Ignjatović, V., 2021. Relationship 

between Agricultural Activities, Environmental Factors and Lifestyle and the Incidence of Bladder 

Cancer in Rural Municipalities of the Mačva District, Serbia, Acta Clin. Croat. (прихваћен). 

(IF=0,780).  

Kuzmanović, P., Karić, S., Srećković., M., Karić., M., 2021. Radioaktivnost vode u Mačvanskom 
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trace elements in urban soil of Šabac, VII International Congress “Engineering, Environment and 

Materials in Process Industry“; March 2021; Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 395-404. (М33) 

Роланд Антонић 

Bogdanović V S, Stojčević M J, Brestovački S B, Mićunović S, Knežević V, Antonić R, et al. 

Protection of Health Workers Employed in Tertiary Health Institution from Hepatitis B Virus 

Infection, Srp Arh Celok Lek. 2020;148(11-12):695-700. (М23) 

Popović K, Antonijević Nikolić M, Filipović Petrović L, Antonić R, Petrović J. A conductometric 

investigation of the interactions and foaminess in binary mixtures of anionic surfactants. VII 

International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“; March 

2020; Jahorina, Bosnia and Herzegovina. (М34) 
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Љубица Пајић 

Савић Секулић, М. Пајић Николић, Љ. (2021): Адаптирана физичка активност и инвалидитет. 

Зборник сажетака. 4. Међународна онлине конференција Здравље, спорт, рекреација, 

Београд 14.05.2021. 

 

Александра Крсмановић 

Jovanović, G., Vasić, A., Damnjanović, B., Krsmanović, A. (2021) Quality of bread prepared with 

wheat and oilseeds flour.  Proceedings of VII International Congres “Engineering, Environment 

and Materials in Processing Industry“. 17th to 19th. March, 2021. Jahorina, Bosnia and 

Herzegovina, pp 123-130 (M33) 

 

Ана Матић 

Srećković, M., Dugandžija, T., Dragičević, I., Matić, A., Čapo, T., Pantić, S., Damnjanović, B. (2020) 

Trends in concentrations of nitrate in public water systems and private wells located in 

Municipalities of the Mačva District (ten-year monitoring). Water Research and Management, 

Vol. 10, No. 1-2 (2020): 29 – 33 (ISSN 2217-5237 eISSN 2217-5547) (M24) 

Vasić, A., Jovanović, G., Matić, A., Alavuk, Đ., Damnjanović B. (2021) Possibility of application of 

Urtica dioica L. leaves and extracts for obtaining functional bread. Proceedings of VII 

International Congres “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“. 17th to 

19th. March, 2021. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 93 (M34) 

A.Vasić, A. Matić, G. Jovanović,M. Srećković, M.Živković, V.Milošević, B.Damnjanović(2020.) 

(Šabac,Novi Sad, Sremska Kamenica-Srbija, Bijeljina-R.Spska-BiH) Kvalitet vode i ekološki status 

reke Drine na delu toka kroz Banju Koviljaču sa aspekta odabranih fizičko-hemijskih i 

mikrobioloških parametara, Srpsko društvo za zaštitu voda 49. konferencija o aktuelnim temama 

korišćenja i zaštite voda VODA 2020, Trebinje BiH, str.149-154 

 

Damnjanović, B., Matić, A., Vasić, A., Tanasić, Lj., Dragićević, I., Srećković M. (2021) Kvalitet vode 

i ekološki potencijal zvorničkog jezera sa aspekta odabranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških 

parametara. VIII Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena 

Dalmacija“,01.04-02.04.2021., Novi Sad, V-09 (M63) 

 

Пројекти и међународна сарадња 

У току школске 2020/2021. године Одсек је конкурисао за учешће на пројекту CEEPUS III, у 

мрежи "Training and researh in environmental chemistry and toxicology" који предвиђа размену 

студената и наставног особља са земљама у региону и ЕУ.  
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Поред тога у току школске године тим наставника са Одсека конкурисао је у јавном позиву који 

је упутио Центар за промоцију науке у циљу подстицања и унапређења истраживачког рада, 

промоције и популаризације науке и технике у 2021. години са пројектом под насловом „Неће 

гром у коприве“. Пројекат је одобрен у трајању од 1.09.2021. до 01.09.2022. године. За 

реализацију пројекта финансијска подршка је добијена од Центра за промоцију науке. 

 

Ненаставна јединица 

У ненаставној јединици, у којој се обављају стручно-административни и технички послови, у 

школској 2020/2021. год. било је укупно 17 радника са пуним радним временом. Ненаставно 

особље је  распоређено у организационој јединици Секретаријата Одсека. 

Табела 8. Ненаставно особље 

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.  
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска 

питања 
1 (пуно радно време) 

6.  Софтвер инжењер 1 (пуно радно време) 

7.  Администратор информационих система и технологија 1 (пуно радно време) 

8.  Шеф рачуноводства 1 (пуно радно време) 

9.  Финансијски аналитичар 1 (пуно радно време) 

10.  Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама 2 (пуно радно време) 

11.  Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама 1 (пуно радно време) 

12.  Домар 1 (пуно радно време) 

13.  Чистачица 3 (пуно радно време) 

14.  Чувар 1 (пуно радно време) 

 

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 2020/2021. године је у оквиру броја студената утврђеног у дозволи за рад. 
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У протеклој школској 2020/2021. 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 2019. и 2020. 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 2020/2021. 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 9 и 10. 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. 

Табела 9. Уписани студенти у школској 2020/2021. 

Р. број Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно 

1. Инжењерски менаџмент 0 7 7 

2. Заштита животне средине 2 5 7 
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3. Информационе технологије 39 22 61 

4. Прехрамбена технологија 4 3 7 

5. Фармација 10 7 17 

6. Здравствена нега 34 20 54 

7. Гастрономија 22 8 30 

8. Економија 21 12 33 

 УКУПНО 132 84 216 

 

Табела 10. Број  уписаних студената у школској 2020/2021. години по годинама студија, 

студијским програмима и начину финансирања 

 

У школској 2020/2021. години дипломирало је укупно 134 студента, од којих 131 по новим 

програмима основних струковних студија, а 3 по старим наставним плановима и програмима. 

Просечно трајање студија студената који су завршили основне струковне студије износи 4,3 

годинa, а студената који су завршили по старим наставним плановима и програмима износи 20 

година. 

Одсек има традицију да одржава контакте са бившим студентима који су и у школској 

2020/2021. години остваривани на више начина: приликом додела диплома, анкетирањем о 

 
Р.бр 

СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 
I 

 
I/ 2 

 
II 

 
II /2 

 
III 

 
III/ 2 

 
УКУПНО 

б сф б сф б сф б сф б сф б сф б сф 

1. 
Заштита 
животне 
средине 

2 5 / 1 3 1 / / 7 4 9 1 21 12 

2. 
Информационе 

технологије 
39 23 / 1 41 12 / 2 15 10 21 31 116 79 

3. 
Инжењерски 
менаџмент 

/ 7 / / 1 1 / 1 / 2 1 9 2 20 

4. Гастрономија 22 8 / 1 12 1 / / 2 3 12 7 48 20 

5. Фармација 10 8 / / 16 5 / / 7 5 3 7 36 25 

6. Економија 21 14 / 1 28 9 / 1 18 6 18 8 85 39 

7. 
Здравствена 

нега 
34 21 / 3 23 14 / / 9 19 12 19 78 76 

8. 
Прехрамбене 
технологије 

4 4 / 2 /  /   / / 1 4 7 

УКУПНО 
УКУПНО 

132 90 / 9 124 43 / 4 58 49 75 83 390 278 

 668 
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намерама даљег школовања, при пружању помоћи при запошљавању студентима који затраже 

помоћ.  

У 2020/2021. години није било ни једног програма размене студената.  

Остале активности студената 

Одсек је у школској 2020/2021. години организовао бројне ваннаставне активности, као и 

организоване посете студената значајним стручним институцијама. Посете су реализоване у 

складу са прописаним епидемиолошким мерама и препорукама у вези са епидемијом COVID-

19.  

У Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије одржан је пријем нове генерације 

студената. Бруцошима су добродошлицу пожелели руководиоци студијских програма, 

професори и сарадници ангажовани на релизацији наставе у зимском семестру 2020/21. 

   

У оквиру дана посвећеног борби против болести зависности студенти треће године студијског 

програма Здравствена нега израдили су постер који су поклонили Поливалентној патронажној 

служби Дома здравља " Др Драга Љочић" Шабац. 

 

Студенти 2. године Заштите животне средине и 1. године Прехрамбене технологије у оквиру 

вежби из Индустријски објекти и постројења, посетили су Постројење за пречишћавање 

отпадних вода и компанију „Candy rush“ предвођени проф. др Лепосавом Филиповић-

Петровић. 
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Вођени идејом "Мисли глобално, делуј локално!" студенти 3. године студијског програма 

Заштита животне средине су организовали акцију чишћења зелених површина и простора око 

Школе.  

  

У сараднји са Центром за стручно усавршавање студенти Одсека заједно са наставницима 

(менторима) учествовали су на 11. по реду манифестацији Евопска недеља истраживача која је 

трајала од 23. до 27. новембра 2020. године.  

  

На конференцији „ЕкоКон – Сва лица климатских промена“ одржаној 25.новембра 2020.године, 

на фото-конкурсу – „Климатске промене кроз мој објектив“ 3. место је освојила Мина 

Ђурковић, студенткиња 2.године студијског програма Заштита животне средине. 
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Као резултат сарадње некадашње студенткиње студијског програма Заштита животне средине, 

сада струковног инжењера заштите животне средине Емилије Гњатовић, чланице редакције 

ЕкоБлога и вишег предавача др Јелене Ђуричић-Миланковић настао је текст који се бави темом 

квалитета амбијенталног ваздуха. 

http://ekoblog.info/koliko-je-malih-cestica-mnogo/ 

Традиционално је организована акција „Пакетић на дар“ у сарадњи са Црвеним крстом Шабац. 

Прикупљени пакетићи су подељени деци из социјално угрожених породица на територији 

Шапца. 

   

Уз поштовање предвиђених мера заштите, студенти смера Фармација, успешно су реализовали 

семестралну Стручну праксу 2 и у време пандемије COVID-19 захваљујући разумевању и 

сарадњи наших наставних база - ЛИН велепродаја, ЗУ Апотека Мелиса и ЗУ Апотека Јулифарм. 

   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fekoblog.info%2Fkoliko-je-malih-cestica-mnogo%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZCDS230hUoOR-yrQPOMQUMOTpcFIdnNcqDW0G2zmHo11dabL2w7WNboY&h=AT37RgPDj_oKrCFEsuI_bvjSH-BvCGzaSFTHTNiSqErlrGt7gV-IRJ2GkrnWfkCL5OJAKaNKvUw4l1AQvaYWzKV4eUpTrtqEa1yeTzuzjRftV8boJOBMGPTAT7qdUAx8lw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0R_rOTYyukSm12iAPVsrQg56bZrcx4Nc4499AZhYdJhPcr00fUSD5-1mQ7SKaPWaqAdhQxpufRRGzH0Ok-OyHuCbn_oXUmgRj0tCCsM1GeC_42bLvuBzo0UEQlSj-xhxFrpxMNKHIAkMwNPKpBWlYpdCVvjcqmmoWbrGVyethARB8
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Студенти студијског програма Здравствена нега, са својим наставницима организовали су 

прикупљање пакетића, који су за Ускрс подељени деци хоспитализованој у Служби педијатрије 

Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу. 

  

Након годину дана паузе, због епидемиолошке ситуације, одржани су пети по реду 

РеклАматери. Студентско такмичење РеклАматери се традиционално, већ пет година за редом 

одржава на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије. На такмичењу су 

учествовали студенти прве године смерова Економија и Гастрономија. Такмичење се реализује 

као ваннаставна активност из предмета Маркетинг, организатор такмичења је др Јелена Јевтић 

уз сарадњу са Студентским парламентом. У 2020. години такмичење је одржано уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. На такмичењу је учествовало 14 студентских такмичарских група 

које су чинила по минимум два, а максимум четири студента. Студенти су имали задатак да 

осмисле, сниме, монтирају и прикажу рекламу за бренд по сопственом избору. У жирију су се 

налазили победници ранијих година (студенти друге и треће године) као и студенти који су 

завршили студије, а победили су у годинама када се док су они студирали реализовало 

такмичење. Подршку студентима пружила је руководилац Одсека проф. др Мирјана 

Антонијевић Николић, као и наставно особље одсека др Бојан Дамњановић, др Јелена Ђуричић 

Миланковић, др Слободанка Богдановић Васић, спец. Роланд Антонић, мр Косана Поповић, 

Малина Бонтић. Награде (у виду литературе из области Маркетинга) за прва три места уручене 

су од стране жирија. 
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Студенти 3. године смера Заштита животне средине у склопу наставе из предмета Одрживи 

развој заједно са предшколцима из вртића "Слобода" уредили су део зелене површине у 

дворишту вртића. Заједничким снагама предшколаца и наших студената посађено је 12 

садница тује смарагд. 

   

Студент друге године студијског програма Гастрономија Никола Шорак учествовао је у првом 

кругу избора за селекцију јуниорског и сениорског националног тима Србије за Светски 

кулинарски куп у Луксембургу 2022., у организацији Кулинарске федерације Србије, 

Асоцијације шефова-кувара Србија и Кулинарске асоцијације Србије. Као члан Кулинарске 

асоцијације Србије, Никола се такмичио за улазак у јунироски национални тим. Селекција је 

одржана на Високој хотелијерској школи у Београду 

  

У Новом Саду 18. и 19. 2021. септембра у оквиру сајма пољопривреде одржано је пето по реду 

такмичење професионалних кувара - "Гастро куп Србија". Такмичење је организовано у четири 

категорије (Јело од пилетине, Јело од тестенине, Такмичење у модерном националном јелу и 

Такмичење ресторана). У оквиру самог такмичења одржан је и Гастро панел на ком су гости 

Гастро панела посетиоцима давали савете и причали о актуелним темама у области 
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Гастрономије. Судијска комисија била је састављена од најбољих кувара региона. Студент 

нашег Одсека, друге године студијског програма Гастрономија, Никола Шорак, такмичио се у 

категорији јело од пилетине где је остварио 92 од могућих 100 бодова и тиме освојио златну 

медаљу. 

   

 

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 Академије. 

Седнице Наставно-стручног већа Одсека одржавале су се по потреби. У школској 2020/2021. 

години одржано је укупно 14 седница. Тематска разматрања као и одлучивања су била 

превасходно из области наставе, провере знања студената, анализирање, осавремењавање, 

усавршавање 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.  

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 и другим стручним и научним институцијама. 

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 

области образовања био на високом нивоу. Руководство Одсека и Комисија за квалитет 
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систематски и континуирано прате 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.  

Студентски парламент 

У току школске 2020/2021. године одржани су избори за студенстки парламент Академије 

струковних студија Шабац. Дана 24.6.2021.г. одржани су избори за чланове Студентског 

парламента Одсека у Парламенту Академије струковних студија Шабац. У предвиђеном року 

пријавило се 11 кандидата (студената) Одсека од којих је изабрано 7: 

1. Славиша Ковач 

2. Бојана Јовановић 

3. Стефан Симић 

4. Стефан Бабић 

5. Катарина Илић 

6. Сузана Јеврић 

7. Мина Ђурковић 

Финансијско пословање школе   

Као корисник буџетских средстава Одсек је у току школске 2020/21. године располагао 

средствима одобреним из буџета као и сопственим средствима у складу са финансијским 

планом за 2020, односно 2021. годину. 
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Одсек самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује 

финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.  

Савет Академије је разматрао пословање Одсека и завршни рачун за пословну 2020. годину и 

донео одлуку о усвајању Извештаја о финансијском пословању за ту пословну годину по којем 

су: 

 

Приходи (у хиљадама динара): 

          остварени приход из буџета износи ..................................................    61.511 динара  

          остварени сопствени приход износи ..................................................  21.792  динара 

          укупно остварени приход износи ….....…………….…….......…....... 83.303  динара 

 

Расходи (у хиљадама динара): 

 

           укупно ангажована средства за  бтуто плате ………….…….............  68.225 динара 

           порези и доприноси на терет послодавца ............................................  11.361 динара 

           остали трошкови пословања..................................................................  12.429 динаpа   

           остварени укупан расход износи ..........................................................  92.015 динара 

           дефицит текућег периода .....................................................................     8.712 динара 

           стање на почетку године .......................................................................   19.073 динара 

           суфицит на крају године ......................................................................    10.361 динара 

  

Буџетски дефицит – мањак прихода и примања коригован је из нераспоређеног вишка прихода 

и примања из ранијих година у износу од 8.712 хиљада динара тако да кориговани резултат 

пословања – вишак прихода – суфицит износи 10.361 хиљада динара. 

Одсек обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе 

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

Академије. 
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ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ 

 
У овом извештају су представљени карактеристични елементи извештаја о раду 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 Одсека за пољопривредно-пословне студије и 
туризам. 
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Академија струковних студија Шабац је основана Одлуком Владе Републике Србије (број 02-02-
5149/2019-1 од 18.7.2019. године), и то статусном променом спајања: 

 Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу  

 Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу и 

 Високе пољопривредне школе струковних студија у Шапцу. 

Министарство просвете, науке и технолшког развоја Републике Србије издало је Академији 
струковних студија Шабац дозволу за рад број 612-00-1565/2019-06 од 1. 10.2019. године којом 
су верификовани сви до тада акредитовани студијски програми првог и другог степена 
струковних студија. 

Уписом у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву, Академије струковних студија Шабац, 
25. октобра 2019. године престала је да постоји Висока пољопривредна школа струковних 
студија у Шапцу. 

Дотадашња пољопривредна школа струковних студија у Шапцу, постала је Одсек у саставу 
Академије Шабац под називом Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам.  

Одсек је наставна високошколска јединица Академије без својства правног лица, у којој се 
остварује образовна делатност Академије ради остваривања студијских програма.  

Одсек сачињавају две организационе јединице и то: Наставна јединица и Ненаставна јединица 
у чији састав улазе: правни, кадровски, финансијско–рачуноводствени, библиотека, 
административни, студијско–аналитички, информатички и други стручни послови који су од 
заједничког интереса за обављање делатности Академије.  

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

Радом Одсека руководи руководилац Одсека.  

У школској 2020/2021. години Одсек је реализовао студијске програме у складу са Годишњим 
програмом рада и епидемилошком ситуацијом у Републици Србији која је настала увођењем 
ванредног стања, због ширења заразне болести Covid – 19.  

Рад Одсека се одвијао према утврђеном календару рада увојеном на седници Наставно-
стручног већа одсека. Редовно одржавање наставе прилагођено је у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом и  настава се организовала комбинованим методом. 

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. године, настава се изводила на пет студијских програма основних струковних 
студија. 

1. 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) 
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Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 
2. 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. 

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. 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. 

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. 

 
Услед пада броја уписаних студената у последње три школске године Одлуком Академије бр. 
01/111-5/10/2020 од 25.12.2020. године, на предлог Одсека за пољопривредно-пословне 
студије и туризам, донета је одлука о укидању студијског програма Струковна ветерина. 
Наведени студијски  програм је акредитован 2017. године. Број уверења за рад наведеног 
студијског програма је 612-00-03423/2016-06 издатог 24.03.2017. године од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.   
Акредитован број студената -20(3*20). 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 
 
Такође услед пада броја уписаних студената у последње три школске године, Одлуком 
Академије бр. 01/111-5/11/2020 од 25.12.2020. године, на предлог Одсека за пољопривредно-
пословне студије и туризам донета је одлука о нереакредитацији студијског програма 
Воћарство и виноградарство. 
Наведени студијски програм је акредитован 2013/2014. год. Број уверења за рад наведеног 
студијског програма је 612-00-00560/2014-04 издатог од стране Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије.   
Акредитован број студената -40(3*40). 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 
 
У складу са чланом 148. став 1 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон) и чл. 243 Статута Академије струковних студија Шабац студенти 
уписани на студијске програме (Воћарство и виноградарство и Струковна ветерина) могу 
завршити студије по започетом студијском програму, и одговарајућим условима и правилима 
студирања, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година 
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потребних за реализацију студијског програма, рок за завршетак се рачуна од дана уписа на 
наведене студијске програме. 
 
Сходно томе, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам на поменутим студијским 
програмима, омогућио је студентима друге и треће године који су уписали студије у 
претходним шк.годинама као и студентима који нису завршили своје студије, реализацију 
наставе и завршетак студија на започетим студијским програмима (Воћарство и 
виноградарство и Струковна ветерина). 
 

Закључно са шк. 2019/2020. годином истекла је акредитација високошколске јединице ван 
седишта установе, без својства правног лица, Смедеревска Паланка, обзиром да је иста 
акредитована 2013. године. 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 два 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. 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. 
Својим досадашњим радом, кадровском и просторном опремљеношћу и опремљеношћу 
училима, Одсек је ушао у развојни процес образовне реформе и реструктурације. 
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3. УСЛОВИ У КОЈИМА ЈЕ OДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ  
РАДИО У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
 

a. Материјално технички услови рада 
 

3.1.1. Школски простор  
 
За остваривање годишњег програма у школској 2020/2021. години Одсек у Шапцу и 
Смедеревској Паланци располаже са укупном површином од 2759,31м2. Укупна површина у 
зградама школе је 2350,51 м2. 
 

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 2020/2021. години,  Одсек 

располаже са уговором о коришћењу простора на 5 година у укупној површини од 797,5 м2.   
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3.1.2.  Школски простор у коме се обавља настава 
 
Расположиви простор по намени и квадратури, основна средства и опрема Одсека. 
За остваривање годишњег програма у школској 2020/2021.  години Одсек располаже са 
укупном површином од 2759,31 м2. Укупна површина у згради одсека је 2350,51 м2. 
 

       
                        Прикључне машине               Мотокултиватор 

 
 
Табела 1. Школски простор у коме се обавља настава 

Шабац 

Укупна бруто површина у установи  m2 

Ред. 
бр. 

Просторија 
Број 
мест
а 

Површ. 
m2 

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. 

Компјутерск
е 
лабораториј
е 
 

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

Интернет кабинет 3 5,30 
Војводе Путника 56, 
Шабац 

4. 
Лабораториј
е 

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 
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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. 
Секретарија
т 

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  
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Површина помоћних наставних објеката 

Укупна бруто површина у установи  m2 

Ред. 
бр. 

Просторија 
Број 
мест
а 

Површ. 
m2 

Навести адресу на којој 
се налази просторија 

  Ознака    

1. Хангар  Хангар   272,53 
Војводе Путника 56, 
Шабац 

2. Радионица Радионица  136,27 
Војводе Путника 56, 
Шабац 

Укупно за наставно и друго особље у установи  408,8  

 
 

Смедеревска Паланка 

Укупна бруто површина у установи  

Р.б. Просторија 
Број 
места 

Површ. 
м2 

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 
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Академија струковних студија Шабац - Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам  у 
шк. 2020/2021.  запослио је: 
др Милену Милојевић, вишег предавача за наставно-научну област Сточарство, мр Сузану 
Кнежевић, предавача за наставно-научну област Пољопривредна механизација, сарадника у 
настави за наставно-научну област Воћарство и виноградарство, струк.инж. Стефана 
Марковића, сарадника у настави за наставно-научну област Туризам и Менаџмент струк.инж. 
Катарину Петровић и сарадника у настави за наставно-научну област Сточарство и 
Ветеринарске науке струк.инж. Филипа Станимировића. 
 
У 2020/2021.  години није било већих инвестиција на текућем одржавању зграда и објеката 
Одсека. 
                

4. БРОЈ СТУДЕНАТА 

 
a. Упис студента у прву годину студија 

 
Упис у прву годину студија у школској 2020/2021. години обављен је у два рока,  

јунском и септембарском уписном року. 

Број студената уписаних у прву годину основних струковних студија у Одсеку за 

пољопривредно-пословне студије и туризам у школској 2020/2021.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 
2020/2021. годину 

86 55 141 

 

b. Студенти у школској 2020/2021.години 
 

4.2.1. Укупан број студената уписаних на основне студије у школској 2020/2021. години 
 
У школској 2020/2021. школује се 319 студената и 42 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 2020/2021. год. 
 

 

 
 
 
 
 
 

4.2.2.  Дипломирани студенти 
 
У школској 2020/2021. години дипломирало је 83 студената на девет студијских програма и 2 
студената на једном специјалистичком студијском програму. 

Година студија Буџет Плаћају школовање Укупно 

I година 86 55 141 

II година 77 19 96 

III година 61 31 92 

Укупно: 224 105 329 
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Табела бр.5:  Број дипломираних студената на основним студијама по студијским 

програмима за школску 2020/2021. gодину 

Рб. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената 

1. Ратарство и повртарство 4 

2. Заштита биља 18 

3. Сточарство 3 

4. Агроменаџмент 18 

5. Струковна ветерина 4 

6. Заштита животне средине 17 

7. Биотехнологија 4 

8. Менаџмент  9 

9. Туризам 6 

 
 
Графички приказ бр.1 
 

 
 
 
Табела бр.6:  Број дипломираних студената на специјалистичким студијама по   

студијским програмима за школску 2020/2021.  годину 
 

Рб. СПЕЦ. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената  

1. Инжењерски менаџмент у пољопривреди 2 

2. Биљна производња / 

 
 
Табела бр.7: Однос броја уписаних у прву годину и броја дипломираних студената 
2020/2021. Године 
 

Број уписаних 
студената 

Број дипломираних 
студената 

Проценат дипломираних у односу на број 
уписаних студената у прву годину 

141 83 59% 
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4.3. Студентски стандард 
 
 

4.3.1. Студентски кредити и стипендије   
 
У школској 2020//2021. години, 8 студената су били корисници студентских кредита и 
стипендија. 

 
Табела  бр.8:  Студентски кредити и стипендије 

 

Рб. САДРЖАЈ Број студената 

1. Студентски кредити 4 

2. Студентске стипендије 4 

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

 

Рб. САДРЖАЈ Број студената 

1. Студентски кредити 0+4 

2. Студентске стипендије 0+4 

 

5. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
a. Наставни планови и програми и њихова реализација 

Одсек је у току школске 2020//2021. године остварио 5 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. Заштита биља 

4. Туризам 

5. Заштита животне средине  
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Настава се одвијала према следећем календару: 
Упис студента на све године студија трајао је до 30. септембра  2020. године. 
Настава у школској 2020//2021. години, извођена је током тридесет радних односно наставних  
недеља. 

 
ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
 
- 01.10.2020. године, трајао је до 22.01.2021. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
 
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 17.02.2021., трајао је до 03.06.2021. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 

ЗА ДРУГУ  ГОДИНУ СТУДИЈА:  
 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 
- 01.10.2020. године, трајао је до 22.01.2021. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 17.02.2021., трајао је до 03.06.2021. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
ЗА ТРЕЋУ  ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
 
- 01.10.2020. године, трајао је до 22.01.2021. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 17.02.2021., трајао је до 03.06.2021. године, односно 15 недеља континуираних 

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

 
Табела бр.10: Списак фирми са којим Академија струковних студија Шабац- Одсек за 
пољопривредно-пословне студије и туризам има потписане уговоре о сарадњи 

 

1. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА –  ШАБАЦ 

2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИЋ“, ШАБАЦ 

3. ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВНА СТРУЧНА СЛУЖБА – ШАБАЦ 

4.  ВЕТЕРИНАРСКЕ АБМУЛАНТЕ  „ ДЕ-НИ-ВЕТ“, МАЛИ ЗВОРНИК 

5.  ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА– ЛОЗНИЦА 

6.  ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУЂАНОВЦИ 

7. ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ,         Шабац 

8.  Хотел Слобода Шабац 

9.  Центар за стручно усавршавање Шабац 

10.  Пољопривредног факултета, Универзитета у Источном Сарајеву 

11.  Општа болница „Лаза К. Лазаревић“ Шабац 

12.  Општинска управа Општине Смедеревска Паланка 

14.   „МЛЕКАРА“ -  ШАБАЦ , (део „Mediolanum invest grupe”) 

15.   ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ – ШАБАЦ 

16.   ЈКП „СТАРИ ГРАД“- ШАБАЦ 

17.  „ЕЛИКСИР АГРОДИСКОНТ“ – ШАБАЦ 

18.  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

19.  SN Stefanov Agro doo Stajićevo 

20.  Туристичка организација града Шапца 

21.  Велеучилишта у Славонском броду 

 
Настава за студенте на диференцијалном програму за усклађивање стечених стручних назива 
утврђена је по посебном распореду. 
 
Испити у школској 2020/2021. години обављени су у шест испитних рокова. Испитни рокови су: 
јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски I и октобарски II : 
 

 Децембарски испитни рок трајао је од 01. до 18. децембра 2020. године 

 Јануарски испитни рок трајао је  oд 21. jaнуара до 12. фебруара. 

 Априлски испитни рок трајао је од 05. до 23. априла. 

 Јунски испитни рок трајао је од 07. јуна до 09. јула.  

 Септембарски испитни рок трајао је  од 23. августа до 09. септембра. 

 Октобарски I испитни рок трајао је од 13. до 30. септембра. 

 Октобарски II испитни рок трајао је од 01. до 07. октобра 

Испите могу полагати студенти који су испунили све прописане обавезе утврђене наставним 
планом за одређени предмет. 
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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 11.11.2020  

 Нова година 01. и 02.01. 2021. 

 Православни Божић  07.01.2021. 

 Дан државности  Сретење 15.02.2021 до 16.02.2021. 

 Велики петак, Васкрс по Јулијанском календару  30.04.2021. до 03.05.2021.  

 Празник рада  01.05.- 03.05. 2021. 
  

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 Одсека, по унапред утврђеном распореду часова, донетом на 
седници Наставног већа. 
 
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 Одсек има Уговор о сарадњи. 
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6. КАДРОВИ 

 
a.  Наставници 

 
У школској 2020/2021. години, у Oдсеку, 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 29.09.2020. године: 

 
1. Заштита биља 

 

Предмети Професори Сарадници у настави 

Општа фитопатологија Немања Стошић Војислав Томић 

Посебна фитопатологија Немања Стошић Војислав Томић 

Општа ентомологија Немања Стошић Војислав Томић 

Посебна ентомологија Немања Стошић Војислав Томић 

Општа фитофармација са 
токсикологијом 

Злата Живковић Војислав Томић 

Посебна фитофармација Злата Живковић Војислав Томић 

Корови и њихово сузбијање Наст. у допунском раду Војислав Томић 

Воћарство Немања Стошић Војислав Томић 

Виноградарство Немања Стошић Војислав Томић 

Фитопатологија  Немања Стошић Војислав Томић 

Ентомологија Немања Стошић Војислав Томић 

*Заштита ратарских и повртарских 
биљака 

Немања Стошић Немања Стошић 

*Заштита воћа и винове лозе Немања Стошић Немања Стошић 

Заштита поврћа Злата Живковић Војислав Томић 

Интегрална заштита Немања Стошић Немања Стошић 

Пољопривредна зоологија Наст. изабран по конкурсу 
Наст. у допунском раду 

Милан Глишић 

Стручна пракса   

Завршни рад   

Специјалистички рад   

-Наставник изабран по конкурсу је спец Милан Глишић а наставник у допунском раду је др 
Марија Бајагић 
 
2. 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   
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3. Економске науке 

*Стратегијско пословно планирање Бошко Војновић Бошко Војновић 

Агробизнис Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

Пословна економија Дејан Грујић Дејан Грујић 

Монетарна економија Дејан Грујић Дејан Грујић 

Хотелијерство  Бошко Војновић Бошко Војновић 

Економија  Дејан Грујић Дејан Грујић 

Ловна привреда   

Саобраћај у туризму По завршетку избора 
наставника 

 

Туризам у специјалним резерватима 
природе 

Бошко Војновић Бошко Војновић 

Односи с јавношћу Teoдор Симеуновић Teoдор Симеуновић 

Пословање туристичких и хотелских 
предузећа 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Савремене тенденције у хотелијерству и 
туризму 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Економика туризма и угоститељства Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Вински туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Основи рачуноводства По завршетку избора 
наставника 

 

Понашање и заштита потрошача По завршетку избора 
наставника 

 

Mеђународни маркетинг По завршетку избора 
наставника 

 

Маркетинг По завршетку избора 
наставника 

 

Маркетинг у хотелијерству По завршетку избора 
наставника  

 

Тржиште и маркетинг пољопривредних 
производа 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Посебни облици туризма Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Међународно хотелијерствио и туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Финансијски менаџмент и рачуноводство Дејан Грујић Дејан Грујић 

Примењени истраживачки рад Ментор и Сарадник 
практичар 

 

Стручна пракса   

Стручна пракса I   

Стручна пракса II   

Завршни рад У зависности од теме  

Специјалистички рад У зависности од теме  

Мастер рад У зависности од теме  

-Наставник изабран по конкурсу је мр Ивана Владимировић 
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4. Сточарство 
 

Ловна привреда Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Наставник  по завршеном 
конкурсу  

Неконвенционална сточарска 
производња 

Наставник  по завршеном 
конкурсу  

Наставник  по завршеном 
конкурсу  

Коњарство Наставник  по завршеном 
конкурсу  

Наставник  по завршеном 
конкурсу  

Пчеларство Горан Станишић Дејан Бугарин 

Говедарство Горан Станишић Дејан Бугарин 

Зоохигијена Горан Станишић  Дејан Бугарин 

Рибарство Горан Станишић  Дејан Бугарин 

Свињарство Горан Станишић Владимир Павловић 

Анимални и генетички ресурси Горан Станишић Владимир Павловић 

Опште сточарство Горан Станишић Владимир Павловић 

Биолошке основе сточарства Горан Станишић Владимир Павловић 

Ситно сточарство Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Специјалана исхрана домаћих  
животиња 

Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Исхрана домаћих животиња Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Млекарство Драган Вујадиновић  
Биљана Делић Вујановић 

Биљана Делић Вујановић 

Производња и познавање млека Драган Вујадиновић  
Биљана Делић Вујановић 

Биљана Делић Вујановић 

 
Анимални производи 

Драган Вујадиновић  Горан Станишић 

Практична обука у сточарству Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Наставник  по завршеном 
конкурсу 

Репродукција Горан Станишић Дејан Бугарин 

Нове технологије у сточарству и 
аквапривреди* 

Горан Станишић Предраг Савић 

Генетика са оплемењивањем 
домаћих животиња 

Горан Станишић Предраг Савић 

Сточарство са генетиком Горан Станишић Предраг Савић 

Органска сточарска производња Горан Станишић Предраг Савић 

Очување генетских ресурса 
домаћих и гајених  животиња 

Горан Станишић Предраг Савић 

Стручна пракса Предавач по завршеном 
конкурсу 1 

 

Завршни рад   

Специјалистички рад   

-Наставник по завршеном конкурсу је др Милена Милојевић 
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5. 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 

Информациони системи Петар Павловић Тамара Петковић 

Завршни рад  У зависности од теме  

 
6. Биологија 

 

Ботаника Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Биологија Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Екологија Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Микробиологија Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Микробиологијаземљишта Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Пољопривредна зоологија Наст. изабран по конкурсу 
Наст. у допунском раду 

Милан Глишић 

*Агроекологија и заштита 
животне средине 

Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Заштита биодиверзитета Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

*Управљање у еколошки 
осетљивим подручјима 

Вера Рашковић 
Наст. изабран по конкурсу 

Вера Рашковић 
Наст. у допунском 
раду 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

-Наставник изабран по конкурсу је спец. Милан Глишић 
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 

Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић  Вера Рашковић 

Практична обука у биљној производњи I Владимир Степић  

Практична обука у биљној производњи II Владимир Степић  

Агротехника ратарских култура Вера Рашковић Вера Рашковић 

Педологија Младен Дугоњић Младен Дугоњић 

Загађење и заштита земљишта 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 

Управљање у еколошки осетљивом 
подручју* 

Вера Рашковић Вера Рашковић 

Одржива пољопривреда Снежана Тошковић Снежана Тошковић 

Стручна пракса Владимир Степић Владимир Степић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   
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8. Менаџмент 
 

*Агроменаџмент Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Аграрни менаџмент Бошко Војновић Бошко Војновић 

Методе истраживачког рада Бошко Војновић и Горан 
Станишић 

Бошко Војновић и 
Дејан Грујић 

Менаџмент Бошко Војновић Бошко Војновић 

Пословно планирање Бошко Војновић Бошко Војновић 

Менаџмент иновацијама Бошко Војновић и Дејан 
Грујић 

Бошко Војновић и 
Дејан Грујић 

Управљање финансијама Дејан Грујић Дејан Грујић 

Управљање људским ресурсима Дејан Грујић Дејан Грујић 

Управљање пројектом Бошко Војновић Бошко Војновић 

Управљање квалитетом Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Кризни менаџмент и предузетништво Теодор Симеуновић  Теодор Симеуновић  

Управљање инвестицијама  Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

*Стратегијско пословно планирање  Бошко Војновић Бошко Војновић 

*Принципи исхране са планирањем 
менија 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

*Менаџмент иновација Бошко Војновић и Дејан 
Грујић  

Бошко Војновић и 
Дејан Грујић  

Међународно хотелијерствио и туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

*Основи агроменаџмента  Бошко Војновић Бошко Војновић 

*Стратегијски менаџмент  Бошко Војновић Бошко Војновић 

Стратешки менаџмент Бошко Војновић Бошко Војновић 

Менаџмент у екотуризму Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Менаџмент у пољопривреди Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

*Менаџмент финансија и рачуноводства Дејан Грујић Дејан Грујић 

Систем управљања отпадом Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Финансијски менаџмент и рачуноводство Дејан Грујић Дејан Грујић 

*Управљање пројектима у области 
заштите животне средине 

Бошко Војновић Бошко Војновић 

Менаџмент пројектима у области 
животне средине   

Бошко Војновић Бошко Војновић 

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  Бошко Војновић Бошко Војновић 

Предузетништво Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Примењени истраживачки рад Ментор и Сарадник 
практичар 

Ментор и Сарадник 
практичар 

Стручна пракса   

Стручна пракса I   

Стручна пракса II   

Завршни рад  У зависности од теме  

Специјалистички рад У зависности од теме  

Мастер рад У зависности од теме  
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9.  Повртарство 
 

Повртарство Вера Рашковић Вера Рашковић 

Производња поврћа на отвореном 
пољу 

Вера Рашковић  Вера Рашковић  
  

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 Наст. у допунском раду Наст. у допунском раду 

Машине и уређаји Наст. У допунском раду  Наст. у допунском раду 

Практична обука на машинама и 
уређајима 

Владимир Степић Владимир Степић 

*Пољопривредне машине II Наст. у допунском раду Наст. у допунском раду 

Менаџмент иновација Бошко Војновић Бошко Војновић 

Технички аспекти заштите 
животне средине 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Сабораћај у туризму Наставник изабран по 
конкурсу 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Управљање животном средином 
и природним ресурсима 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Наставник изабран по 
конкурсу 

Стручна пракса   

Завршни рад    

Специјалистички рад   

-Наставник у допунском раду је др Ранко Копривица 
 
11. 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  
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12. 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 

Болести папкара Иван Бошњак Иван Бошњак 

Патологија Биљана Делић Вујановић Сарадник у допунском 
раду 

Заразне болести Биљана Делић Вујановић Сарадник у допунском 
раду 

Амбулантна клиника Биљана Делић Вујановић Сарадник у допунском 
раду 

Болести  копитара и месоједа Биљана Делић Вујановић Сарадник у допунском 
раду 

Билести живине и птица Биљана Делић Вујановић Давор Шашић 

Фармакологија Биљана Делић Вујановић Биљана Делић 
Вујановић 

Хирургија Биљана Делић Вујановић Биљана Делић 
Вујановић 

Хигијена и технологија меса Биљана Делић Вујановић Биљана Делић 
Вујановић 

Пчеларство Горан Станишић Горан Станишић 

Породиљство Биљана Делић Вујановић Давор Шашић 

Сточарство са генетиком Горан Станишић Горан Станишић 

Стручна пракса Биљана Делић Вујановић Марко Рувидић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

 
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 

Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

*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 заштитавода и ваздуха Љиљана Танасић Љиљана Танасић 

Загађење и заштита земљишта Младен Дугоњић Младен Дугоњић 

Управљање животном средином и 
природним ресурсима 

Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Систем менаџмента отпадом Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Инвазивни организми Наст. изабран по конкурсу Милан Глишић 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

-Наставници изабрани по конкурсу су мр Сузана Кнежевић и спец. Милан Глишић 
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14. 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 

Страни језик II Нада Бузаџић Николајевић Нада Бузаџић 
Николајевић 

Завршни рад  У зависности од теме  

 
15. Воћарство и виноградараство 

Опште воћарство Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Посебно воћарство I Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Посебно воћарство II Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Помологија Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Специјално воћарство  Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Органска производња воћа и поврћа Немања Стошић 
Вера Рашковић 

Немања Стошић 
Вера Рашковић 

Еколошка биљна производња Немања Стошић 
Вера Рашковић 

Немања Стошић 
Вера Рашковић 

Опште виноградарство Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Посебно виноградарство Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Ампелографија Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Специјално виноградарство Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Винарство са подрумарством Наст. у допунском раду Наст. у допунском 
раду 

Завршни рад    

Специјалистички рад   

- Наставник у допунском раду је др Пакеза Дркенда а сарадник у настави изабран по 
конкурсу је струк.инж. Стефан Марковић 
 
16. Крмно биље 

Крмно биље Снежана Тошковић Снежана Тошковић 

Агротехника крмног биља Снежана Тошковић Снежана Тошковић 

Одржива пољопривреда Снежана Тошковић Снежана Тошковић 

Стручна пракса   

Завршни рад    

Специјалистички рад   
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17. Туризам 

 - Наставник по завршеном конкурсу је мр Сузана Кнежевић 
 

Предузетништво у туризму Саша Спасојевић Саша 
Спасојевић 

Туристичка географија Горан Сојићевић Горан 
Сојићевић 

Вински туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб 
Ђенадић 

Туризам у специјалним резерватима природе Бошко Војновић Бошко 
Војновић 

Пословање туристичких и хотелских 
предузећа 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб 
Ђенадић 

Рурални развој и туризам Горан Стојићевић Горан 
Стојићевић 

Саобраћај у туризму По завршетку избора 
наставника 

 

Међународно хотелијерствио и туризам Мирољуб Ђенадић Мирољуб 
Ђенадић 

Савремене тенденције у хотелијерству и 
туризму 

Мирољуб Ђенадић Мирољуб 
Ђенадић 

Посебни облици туризма Мирољуб Ђенадић Мирољуб 
Ђенадић 

Управљање животном средином и природним 
ресурсима  

По завршетку избора 
наставника 

 

Екотуризам и заштита природе   

Примењени истраживачки рад Ментор и Сарадник практичар  

Стручна пракса   

Стручна пракса I   

Стручна пракса II   

Завршни рад  У зависности од теме  

Специјалистички рад У зависности од теме  

Мастер рад У зависности од теме  
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1) Листа наставника у радном односу у школској 2020/2021. 

Р. 

б. 

Име, средње 
слово, презиме 

Наставно 

звање 
Област за коју је биран 

1 др Дејан Ж. Грујић професор струк. 
студија 

ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ И МЕНАЏМЕНТ 

2 др Горан 
Л.Станишић 

професор струк. 
студија 

СТОЧАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСКЕ НАУКЕ 

3 др Младен Д. 
Дугоњић 

професор струк. 
студија 

РАТАРСТВО 

4 Др Бошко Војновић професор струк. 
студија 

ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ И МЕНАЏМЕНТ 

5 Др Вера Рашковић професор струк. 
студија 

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО  

6 Др Снежана 
Тошковић 

професор струк. 
студија 

РАТАРСТВО И КРМНО БИЉЕ 

7 др Љиљана М. 
Танасић 

професор струк. 
студија 

ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА И ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

8 Др Саша 
Спасојевић 

професор струк. 
студија 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
МЕНАЏМЕНТ 

9 Др Нада Бузаџић 
Николајевић 

професор струк. 
студија 

ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – СТРАНИ ЈЕЗИК 

10 Др Мирољуб 
Ђенадић 

професор струк. 
студија 

ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ И МЕНАЏМЕНТ 

11 др Теодор М. 
Симеуновић 

предавач 

 
ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ И МЕНАЏМЕНТ 

12 др Горан Р. 
Стојићевић 

предавач 
ТУРИЗАМ 

13 др Немања И. 
Стошић 

предавач 
ЗАШТИТА БИЉА 

14 др Биљана П. 
Делић Вујановић 

предавач 
ВЕТЕРИНАРСКЕ НАУКЕ И СТОЧАРСТВО 

15 спец. Милан С. 
Глишић 

предавач БИОЛОШКЕ НАУКЕ И 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

16 мр Ивана 
С.Владимировић 

предавач 
ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ И МЕНАЏМЕНТ 

17 мр Сузана Д. 
Кнежевић 

предавач 
ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА 

18 дипл.инж. 
Владимир Р. 
Степић  

наставник вештина 
ВЕШТИНЕ И ПРАКСА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

(БИОТЕХНОЛОГИЈИ) 

19 дипл. инж. 
Војислав Д. Томић 

асистент 
ЗАШТИТА БИЉА 

20 ма Тамара Н. 
Петковић 

асистент 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

21 струк.инж. Стефан 
Д. Марковић 

сарадник у настави 
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО 
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У току школске 2020/2021. године, Одсек је остао без 2 професора, др Снежане Тошковић, и др 
Бошка Војновића који су на жалост преминули. Неопходност покривања наставе захтевала је 
велико ангажовање око потребног кадра. 
 
Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам великом заслугом руководства Одсека на 
челу са др Вером Рашковић успео је да ангажује потребно особље. 
 
Листа ангажованих наставника са других високошколских установа у шк. 2020/2021.години у 
допунском 1/3 раду по основу Уговора о извођењу наставе. 
 

Р.бр. Име и презиме звање 
проценат 

запослења 
Ужа област за коју је 
биран 

1. др Иван Бошњак виши предавач 30% Ветеринарске науке 
 

2. др Петар Павловић 
професор 
струковних студија 

30% 
Рачунарство и 
информатика 

3. др Злата Живковић предавач 30% Заштита биља 

4. др Ранко Копривица доцент 30% 
Пољопривредна 
механизација 

5. др Милица Луковић доцент 30% 
Економске науке и 
Менаџмент 

6. др Марија Бајагић гостујући професор 30% Ратарство 

7. др Пакеза Дркенда гостујући професор 30% 
Воћарство и 
виноградарство 

8. 
др Мирјана(М) 

Делић Јовић 
гостујући професор 30% 

Економске науке и 
Менаџмент 
 

9. 
др Михајло (Л) 

Травар 
госујући професор 30% 

Рачунарство и 

информатика 

10. др Дејан (Ј) Којић гостујући професор 30% Хемија и технологија 

11. 
др Војислав (Р) 

Тркуља 
гостујући професор 30% Заштита Биља 

12. 
др  Милан (Н) 

Благојевић 
предавач ван р.о. 30% 

Воћарство и 

виноградарство 

13. 
др Рената (М) 

Иличић 
предавач ван р.о. 30% Заштита биља 

14. 
мр Бранко(Д) 

Шутуљић 
предавач ван р.о. 30% 

Економске науке и 

Менаџмент 

15. др Јован (Д) Рудеж предавач ван р.о. 30% Економске науке и 

22 Струк. Инж. 
Катарина Петровић 

сарадник у настави 
ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ 

23 Струк.инж. Филип 
Станимировић 

сарадник у настави СТОЧАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСКЕ НАУКЕ 
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Менаџмент 

16. мр Сузана(Ж) Грујић предавач ван р.о. 30% Економске науке и 
Менаџмент 

17. 
ма Јелица (М) 

Спасојевић 
предавач ван р.о. 30% 

Рачунарство и 

информатика 

 
 
Листа ангажованих сарадника са других високошколских установа у шк. 2020/2021.години у 
допунском 1/3 раду по основу Уговора о извођењу наставе. 
 
 
 

  1. msc Јелена (М) Танасић  сарадник у настави 30% 
Хемија и 

технологија 

 
 

-  АНГАЖОВАНИ У ДОПУНСКОМ 1/3 РАДУ (сарадници практичари и демонстратори) у шк. 
2020/21. години – 

 
 

Р.бр. Име и презиме звање 
проценат 
запослења 

Ужа област за 
коју је биран 

1. двм Предраг (И) Савић  
сарадник ван р.о. -

практичар 
30% 

Ветеринарске 

науке 

2. двм Владимир(П) Павловић  
сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% 

Сточарство и 

Ветеринарске 

науке 

3. двм Дејан (В) Бугарин  
сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% 

Сточарство и 

Ветеринарске 

науке 

4. 
дипл.инж.пољ. Марина (В) 

Гачић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Сточарство 

5. 
дипл.инж.пољ. Зоран (П) 

Козлина  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Сточарство 

6. 
дипл.инж.пољ Гордана (Д) 

Рехак  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Ратарство 

7. 
дипл.инж.пољ. Светлана 

(Б)Златарић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Ратарство 

8. ма пољ. Зоран (М) Бељић  
сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Ратарство 
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9. 
дипл.инж.пољ Дарко (З) 

Симић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Ратарство 

10. 
дипл.инж.пољ Радован (С) 

Рашковић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Ратарство 

11. 
проф.енглеског језика Инес 

(Р) Радовановић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Страни језици 

12 
дипл. филолог Немања (С) 

Јаковљевић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Страни језици 

13. 
ма географ Оливера (М) 

Кикановић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% 

Заштита животне 

средине 

14. ма хемичар Маја (М) Ђурђић  
сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% 

Заштита животне 

средине 

15. 
дипл.економиста Момчило 

(М) Шобић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% 

Економске науке 

и Менаџмент 

16 
дипл.економиста Весна (Р) 

Милошевић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

17. 
дипл.економиста Биљана (М) 

Лазаревић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

18. 
дипл.економиста Сандра (З) 

Рафаиловић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

19. 
дипл.економиста Ружица (А) 

Којић Сладаковић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

20. 
дипл.економистаБиљана (П) 

Јекић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

21 
дипл.економиста Александар 

(Ђ) Недељковић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

22. 
дипл.економиста Весна (М) 

Ђокић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

23. 
дипл.економиста Сандра (С) 

Панић  

сарадник ван р.о. - 

практичар 
30% Економске науке 

и Менаџмент 

24. 
студент Александра (З) 

Максимовић  
демонстратор 30% 

Meнаџмент и 

Туризам 

25. студент Тамара (З) Станковић  демонстратор 30% 
Економске науке 

и туризам 
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 Ненаставно особље 

 
 

7. РЕАЛИЗАЦИЈА НАУЧНОГ И  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 

 
a.  Реализација научног и стручног усавршавања   наставника 

 
Облици стручног и научног усавршавања наставника у протеклој школској години били 

су разноврсни и многобројни. 
 

i.  Одбрана рада  
 

У школској 2020/2021. години предавач, ДВМ спец. Биљана Делић Вујановић, 
одбранила је докторску дисертација на Пољопривредном факултету, Департман за 
Ветеринарску медицину, Универзитет у Новом Саду, под називом:   
„Дијагностички и прогностички значај параметара метаболичког статуса крава у настанку 
кетозе током ране лактације“ Одбране мастер радова и докторских дисертација није било.  
 
 

ii.  Списак објављених радова и учешћа на научним скуповима 
 

Рб. Име и презиме Радно место Стручна спрема 

1.  Драгица Живковић 
Секретар високе школе и Секретар 
Академије 

ВСС 

2.  Наташа Марковић 

Самостално стручно технички сарадник за 
студије и студентска питања, а од 12.02.2021. 
године, шеф канцеларије стручних служби 
Одсека 

ВСС 

3.  Наташа Мартиновић Дипломирани библиотекар  ВСС 

4.  Дамир Пајић 
Администратор информационих система и 
технологија 

ССС 

5.  Петар Илић 
Виши стручнотехнички сарадник за студије и 
студентска питања 

ССС 

6.  Светлана Васиљевић 
Руководиоцу финансијско – 
рачуноводствених послова 

ВСС 

7.  Јованка Гагић 
Самостални финансијско- рачуноводствени 
сарадник 

ВШС 

8.  Љиљана Марковић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

9.  Драгица Манојловић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

10.  Снежана Радаковић Симић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

11.  Јелена Робинић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

12.  Драган Антић Домар- Mајстор одржавања         ССС 

13.  Миланка Алексић Чистачица  НСС 

14.  Живанка Томић Чистачица  НСС 

15.  Вера Јовановић Чистачица  НСС 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

156 
Извештај о раду Академије за шк. 2020/2021. годину 

 

 

8. НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ НАСТАВНИКА ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ 
СТУДИЈЕ И ТУРУЗАМ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

Рад у врхунском међународном часопису M-21 

1. Djermanovic Vladan Milojevic Milena., Mitrovic Sreten, Bozickovic Ivana:  Possibilities of 

productive and reproductive performance improvement in geese: part I - genetic factors, 

Worlds poultry science journal, (2021), 10.1080/00439339.2021.1960233  

2. Jovanovic N., Uros Glavinic U., Delic B., Vejnovic B., Aleksic N., Mladjan V., Stanimirovic Z. 

(2021): Plant-based supplement containing B-complex vitamins can improve bee health and 

increase colony performance, Preventive Veterinary Medicine 190:105322 M-21 

 

Рад у  часопису међународног значаја M-23 

1. Jovanović, S., Glišić, M. (2021): An analysis of research into urban flora and vegetation in 

Southeast Europe. Acta Botanica Croatica 80(1): 74–81. 

 

М 45 – рад у тематском зборнику националног значаја 

1. Stojanović K., Vladimirović I., Regionalizam i finansijalizacija u savremenoj vojvođanskoj 
arhitekturi, XXV Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne 
Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet Niš, 14. oktobar 2020.  

Саопштење на скуповима међународног значаја штампано у изводу М34 

 

1. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Marković, S. (2021): Potential of  Organic Plant Production 

from the Perspective of Youth in Serbia, X International Conference on Social and 

Technological Development - STED 2021, Trebinje, pp. 18.  ISSN 2637-3298 

2. Biljana Delic Vujanovic, Ljiljana Tanasic, Radoslava Savic Radovanovic: Characteristics of 

pseudomonas spp. from raw milk, X International Conference on Social and Technological 

Development - STED 2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298 

3. Dejan Grujić: The concept of real exchange rate and strenghtening the competitiveness of 

the enterprise and the state as a precondition for overcoming the crisis and the elimination 

of imbalance, X International Conference on Social and Technological Development - STED 

2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298 

4. Nada Buzadžić Nikolajević: Passive constructions in the english and serbian language, X 

International Conference on Social and Technological Development - STED 2021, Trebinje, 

 ISSN 2637-3298 

5. Suzana Knežević: Wastewater in sabac - current situation and future treatment directions, X 

International Conference on Social and Technological Development - STED 2021, Trebinje, 

 ISSN 2637-3298 

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Djermanovic%20Vladan
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Bozickovic%20Ivana
https://doi.org/10.1080/00439339.2021.1960233
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6. Ljiljana Tanasić, Biljana Delić, Saša Spasojević, Bojan Damnjanović: Organic waste as a source 

of energy and organic fertilizer, X International Conference on Social and Technological 

Development - STED 2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298 

7. Aleksandra Milošević, Milena Milojević, Goran Stanišić: Consequences of negotiations with 

the world trade organization and their impact on the environment of the republic of Serbia, X 

International Conference on Social and Technological Development - STED 2021, Trebinje, 

 ISSN 2637-3298 

8. Slađana Golubović, Aleksandar Đorđević, Mladen Dugonjić, Sanja Perić, Dobrila Ranđelović, 

Milić Vojinović, Content of available calcium and magnesium in the Vertisols of the Pcinja 

district, 3rd Intrnational and 15th National Congress of Serbian Society of Soil Science and 

Faculty of Agriculture, University of Belgrade (Serbia), SOILS FOR FUTURE UNDER GLOBAL 

CHALLENGES, 21-24th September, 2021, Sokobanja, Serbia, 21. 

 

Саопштење на скуповима међународног значаја штампано у целини М33 

 

1. Tanasić, Lj., Teofilović, V., Tomić, V., Stošić, N., Tanasić, J. (2020): Strategy of controlled 

release of agrochemicals using polymeric materials. IX International Conference of Social and 

Technological Development, Trebinje, pp. 39-46. 

2. Biljana Delic Vujanovic, Ljiljana Tanasic, Radoslava Savic Radovanovic: Characteristics of 

pseudomonas spp. from raw milk, X International Conference on Social and Technological 

Development - STED 2021, Trebinje, ISSN 2303-498X, (М-33) 

3. Dejan Grujić: The concept of real exchange rate and strenghtening the competitiveness of 

the enterprise and the state as a precondition for overcoming the crisis and the elimination 

of imbalance, X International Conference on Social and Technological Development - STED 

2021, Trebinje, ISSN 2303-498X, (М-33) 

4. Nada Buzadžić Nikolajević: Passive constructions in the english and serbian language, X 

International Conference on Social and Technological Development - STED 2021, Trebinje, 

ISSN 2303-498X, (М-33) 

5. Suzana Knežević: Wastewater in sabac - current situation and future treatment directions, X 

International Conference on Social and Technological Development - STED 2021, Trebinje, 

ISSN 2303-498X, (М-33) 

6. Ljiljana Tanasić, Biljana Delić, Saša Spasojević, Bojan Damnjanović: Organic waste as a source 

of energy and organic fertilizer, X International Conference on Social and Technological 

Development - STED 2021, Trebinje,  ISSN 2303-498X, (М-33) 

7. Aleksandra Milošević, Milena Milojević, Goran Stanišić: Consequences of negotiations with 

the world trade organization and their impact on the environment of the republic of Serbia, X 

International Conference on Social and Technological Development - STED 2021, Trebinje, 

ISSN 2303-498X, (М-33) 

8. Milena Milojević, Goran Stanišić, Aleksandra Milošević, Tatjana Krajišnik (2021):THE IMPACT 

OF ORGANIC PRODUCTION OF GEESE ON THE ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF EU 

LEGISLATION XII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym Jahorina 2021” 

Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 7-10. October, Jahorina. 
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M 51 Pregledan naučni rad 

 

1. Teodor Simeunović and Svetozar S. Rakazov: “Intermarium project, hybrid wars and migrant 

chaos; Nauka i društvo, broj 1/2021, Beograd, ZDC 355.01 i 325.354, DOI: 

10.5281/zenodo.5525167, p 52, M51 

 
 

9. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

  
9.1. Приредбе и свечаности 

 
Обележен је Дан школе 5. октобар и школска слава Спасовдан 10.06.2021. год. 

 
9.2. Екскурзије 

 
У току школске 2020/2021. године, Одсек није организовао одлазак на стручне 

екскурзије из епидемиолошких разлога али у плану за 2021 годину су била предвиђена 
средства за ове намене у износу од 250.000,00 динара. 
 

9.3. Научни скупови организовани у Одсеку 
 

Скупови такође из епидемиолошких разлога нису одржани, али у периоду од 18.10.2021 до 
22.10.2021. године у Одсеку је спроведена мобилност професора др Бранислава Драшковића 
са универзитета у Источном Сарајеву – Пољопривредни факултет у сврху похађања обуке у 
оквиру програма ЕРАЗМУС+ КА 107 – (Уговор о мобилности наставног и ненаставног особља за 
обављање обуке потписан 15.10.2021. године између др Бранислава Драшковића, др Марка 
Гутаљ одговорног лица из институције пошиљаоца Универзитет у Источном Сарајеву – 
Пољопривредни факултет и др сци. мед. Светлане Карић одговорног лица институције 
домаћина Академије струковних студија Шабац – Одсек за пољопривредно-пословне студије и 
туризам). 
 
 
Котизација за семинаре. 
У току школске 2020 /2021  котизацију за учешће на конференцијама, на којима су излагали 
своје  радове, користило је осам запослених из реда наставног особља (Др Милена Милојевић, 
Др Љиљана Танасић, Др Саша Спасојевић, Др Вера Рашковић, Др Биљана Делић -Вујановић, Др 
Дејан Грујић, Ма Сузана Кнежевић и Др Нада  Бузаџић-Николајевић). 
 -у периоду од 03.06. до 06.06.2021 године Међународна конференција о друштвеном и 
технолошком развоју –СТЕД 2021 која се одржава у Требињу.  
 
- у периоду од 25.06 до 27.06.2021 одржан је Трећи симпозијум Заштита агробиодиверзитета и 
очувања аутохтоних раса домаћих животиња у Димитровграду где је свој рад излагао Др  Горан 
Станишић. 
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9.4. Пројекти 

 
 
У току 2020/2021 године настављени су пројекти започети у школској 2019/2020 години:  
 
1. 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 

 
Уговори потписани између Академије и националне агенције TEMPUS заведени су по 
деловодним бројем 222 24.09.2020. године. 
 
 
2. Пројекат управљања сливом реке Дрине на Западном Балкану 
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 
Носилац пројекта: Академија струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне 
студије и туризам 
Партнер на пројекту: Пољопривредни факултет у Земуну, Београд 
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10. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈОМ-ОДСЕКОМ 

 
10.1.Организациона структура Одсека 

 
10.1.1. 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 
2020/2021. години обављаo je др Дејан Грујћ до 28.02.2021. год., а од 01.03.2021. године, 
руководилац одсека је др Вера Рашковић.  

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.  

Веће одсека се стара о организацији и извођењу наставе на одсеку, кадровским, финансијским, 
развојним, промотивним и другим питањима од значаја за одсек. О овим питањима одлучује 
самостално или даје предлоге за одлучивање Већу Академије и председнику Академије. 
Чланови Већа Одсека су наставници и сарадници Академије у радном односу који изводе 
наставу на студијским програмима Одсека. 

Наставно-стручно веће Одсека 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. 
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10.1.2. Представници Одсека у телима Академије Шабац 

 

На седници Наставно-стручног већа Одсека дана 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. Изненадном 
смрћу колегинице, на седници Наставно-стручног већа Одсека од 01.04.2021. године, уместо 
ње, за члана представника Одсека изабран је предавач, др Немања Стошић. 

На седници Наставно-стручног већа Одсека дана 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. 

До 28.02.2021. године руководилац Одсека био је др Дејан Грујић, професор струковних студија 
а од 01.03.2021. године, руководилац одсека је др Вера Рашковић, по функцији, члан Наставно-
стручног већа Академије Шабац.  

 
10.1.3. 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 2020/2021. години још увек није заживела. 

На Одсеку се задржао принцип организације наставе по студијским програмима. 

Др Вера Рашковић, професор струковних студија била је руководилац студијских програма 
основних струковних студија Заштита животне средине, Воћарства и виноградарства и Заштите 
биља до 28. 02.2021. године, али услед преузимања функције руководиоца Одсека, дана 
01.03.2021.године, на функцију руководиоца студијских програма основних струковних студија 
Заштита животне средине и Заштите биља постављена је др Др Љиљана Танасић, професор 
струковних студија. 

Др Бошко Војновић, професор струковних студија био је руководилац студијског програма 
основних струковних студија Туризам до 26.12.2020. године. Услед смрти колеге др Бошка 
Војновића  функцију руководилац студијских  програма основних струковних студија 
Менаџмент и Туризам и мастер струковних студија Менаџмент у агробизнису од 12.01.2021. 
године, преузео је др Саша Спасојевић, професор струковних студија. 

Др Др Горан Станишић, професор струковних студија био је руководилац студијских програма 
основних струковних  студија Биотехнологија и Ветеринарске науке. 
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10.1.4. 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. Службе су стручно, благовремено и ажурно обављале све послове 
и радне задатке предвиђене систематизацијом радних места у Одсеку. Застоја у послу 
углавном није било. 
 
Систематизована радна места у стручним службама: секретар одсека, шеф канцеларије 
стручних служби одсека, самостално стручно—технички сарадник за студије и студентска 
питања, дипломирани библиотекар, руководилац финансијско – рачуноводствених послова, 
самостални финансијско - рачуноводствени сарадник, виши стручно-технички сарадник за рад 
у лабораторијама, администратор информационих система и технологија, домар/мајстор 
одржавања, 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. 
 

11. ИНВЕСТИРАЊЕ 

 
У  школској  2020/2021. години, радило се на уређењу  школског простора и  набавци нове 
опреме. Приликом набавке опреме, као и одабиру најповољнијег извођача радова на уређењу 
школског простора, поступало се  према Закону о јавним набавкама мале вредности.  
 
 

11.1. РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ У  ШКОЛСКОЈ 2020/2021. години 
 
У току школске 2020/2021. године није било већих инвестиција на текућем одржавању   
зграда и објеката Одсека. 
У циљу обезбеђења што бољих услова за рад студената у току 2021.године доста је уложено на 
одржавање рачунарске опреме у кабинету информатике, а улагано је је у поправке остале 
опреме за образовање. Укупно утрошено средстава за ове намене у овом периоду је 141.278 
динара. 
 
 

11.2. НАБАВЉЕНАОПРЕМА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 
 1.Набављена је рачунарска опрема-Мрежа из средстава донације           234.000,00 
   
                             УКУПНО 234.000,00 
 
 

11.3. НАБАВКА КЊИГА 
 
    У току посматраног периода у Одсеку је набављено књига у износу од 19.100,00 динара. 
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12. ЗАКЉУЧАК 

Укупно студената који студирају у школи 2020/2021. години је 319 редовно уписаних студената 
и 42 студент који су стекли статус апсолвента. У школској 2020/2021. години дипломирало је 83 
студената на девет студијских програма и 2 студената на једном специјалистичком студијском 
програму. 
 
Избори у звања: 
 Академија- Наставно-стручно веће је у 2020/2021. години изабрала у звање: 
1. предавача за наставно-научне области Економске науке и Менаџмент др Теодора 
Симеуновића и мр Ивану Владимировић; 
2. спец. Милана Глишић изабрало у звање предавача за наставно-научне области Биологија и 
Заштита животне средине; 
2.  др Милена Милојевић, изабрана у звање  вишег предавача за наставно-научну област 
Сточарство; 
3. мр Сузана Кнежевић, изабрана у звање предавача за наставно-научну област 
Пољопривредна механизација. 
Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам - Наставно-стручно веће у шк.2020/2021. 
години изабрао је следеће сараднике: 
1. струк.инж. Стефан Марковић, изабран у звање сарадника у настави за наставно-научну 
област Воћарство и виноградарство 
2. струк инж. Катарину Петровић, изабрана у звање сарадника у настави за наставно-научне 
области Туризам и Менаџмент и 
3. струк. инж. Филип Станимировић, изабран у звање сарадника у настави за наставно-научну 
област Сточарство и Ветеринарске науке. 
 
Покренути су конкурсни  поступци за избор : 

- Једног извршиоца у звању Вишег предавача на наставно-научну област Заштита биља, 
на период од 5 година, са пуним радним временом, 

- Једног извршиоца Сарадник у настави за наставно-научне области Сточарство и 
Ветеринарске науке, на одређено време, на период од 1 годину, са пуним радним 
временом 

-  Једног извршиоца у звању Сарадник у настави, за наставно-научне области Туризам и 
Менаџмент, на одређено време, на период од 1 годину, са пуним радним временом  

- Једног извриоца у звање Сарадник у настави, за наставно-научну област Ратарство и 
повртарство на одређено време, на одређено време, на период од 1 годину, са пуним 
радним временом и  

- Једног извршиоца у звање Сарадник у настави за наставно-научну област Рачунарство 
и информатика 

 
У школској 2020/2021 години,  нико није стекао услов за одлазак у пензију. 
Котизација за семинаре. 
У току школске 2020 /2021    котизацију за учешће на конференцијама, на којима су излагали 
своје  радове, користило је осам запослених из реда наставног особља (др Милена Милојевић, 
др Љиљана Танасић, др Саша Спасојевић, др Вера Рашковић, др Биљана Делић Вујановић, др 
Дејан Грујић, ма Сузана Кнежевић и др Нада  Бузаџић-Николајевић). 
 -у периоду од 03.06. до 06.06.2021 године Међународна конференција о друштвеном и 
технолошком развоју –СТЕД 2021 која се одржава у Требињу.  
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- у периоду од 25.06 до 27.06.2021 одржан је Трећи симпозијум Заштита агробиодиверзитета и 
очувања аутохтоних раса домаћих животиња у Димитровграду где је свој рад излагао Др  Горан 
Станишић. 
 
Настава у школској 2020/2021 години се одвијала по плану. Извођена је током тридесет радних 
недеља са 18 наставника у сталном радном односу, 17 наставника у допунском 1/3 раду,  5 
сарадника ангажована пуно радно време, и у допунском 1/3 раду 13 сарадника ван радног 
времена- сарадника практичара, који раде у радним организацијама са којима Одсек има 
потписан уговор за обављање практичне наставе. 
 
Испитни рокови су поштовани. 
Стручна пракса је обављена за сваки студијски програм како је наведено у плану рада. 
У току 2020/2021. Године одбрањена је једна докторских дисертација. Наставници Одсека су 
објавили 21 научни рад. Такође, професори су учествовали на научно-стручним скуповима.  
 
Одсек није организовао ни једну стручну екскурзију, због актуелне ситуације са КОВИД 19.  
 
Наставно-стручно веће Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам у току шк. 
2020/2021 године је одржало 26 седницa.  
 
Од октобра месеца 2020. године одржано је 5 седница Наставно-стручног већа Одсека - једна 
електронска: (08.10.2020.год., 05.11.2020. год., 17.11.2020.год., 03.12.2020. год., и 
24.12.2020.год.). 
 
У 2021.години одржано је 21 седница од тога 10 електронских седница:  
(20.01.2021.год., 11.02.2021.год, 11.03.2021.год, 18.03.2021.год., 01.04.2021. год., 
14.04.2021.год., 16.04.2021.год., 20.05.2021.год., 10.06.2021.год., 17.06.2021.год., 
24.06.2021.год., 01.07.2021.год., 08.07.2021.год., 15.07.2021.год.,  02.09.2021.год., 
09.09.2021.год., 14.09.2021.год., 16.09.2021.год., 23.092021.год., 24.09.2021.год. и 
30.09.2021.год.) 
 
У току школске 2020/2021. године није било већих инвестиција на текућем одржавању   
 зграда и објеката Одсека. 
У циљу обезбеђења што бољих услова за рад студената у току 2021.године доста је уложено на 
одржавање рачунарске опреме у кабинету информатике, а улагано је је у поправке остале 
опреме за образовање. Укупно утрошено средстава за ове намене у овом периоду је 
141.278,00 динара.  
У циљу обезбеђења што бољих услова за рад студената у току 2021.године доста је уложено и 
набављена је рачунарска опрема-Мрежа из средстава донације у износу од  234.000,00.(Стална 
група за регионални рурални развој у југоисточној Европи SWG) 

Укупно: 234.000,00 динара. 
 
У току посматраног периода у Одсеку је набављено књига у износу од 19.100,00 динара. 
 
Одсек је такође: 
 

 контролисао квалитет наставе, трудећи се да недостатке (уколико се десе) отклоне 
одмах, 

 одржавао контакте са другим високошколским установама, 
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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, 

 побољшати квалитет простора и опреме, 

 побољшати квалитет финансирања и 

 систематски пратити и периодично проверавати квалитет рада Одсека у свим 
областима. 

 
              

      
 
 
 
 

          
 

 
 

 




