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У В О Д 

У овом извештају приказан је рад Академије струковних студија Шабац, за шк.2021/22. 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 2021/2022. 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 15  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  бр.10. 

2) Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам са седиштем у Шапцу, ул.Војводе 
Путника бр.56 и 

3) Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, са седиштем у Шапцу, ул. 
Добропољска 5. 

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. 
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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.2021/2022. 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.2021/2022. години на именованом Одсеку су реакредитован студијски програми  
основних струковних студија: 

 Инжењерски менаџмент - акредитовано за 22 студената, и  

 Акредитован је нов студијски програм мастер струковних студија Здравствена 
нега - акредитовано за 49 студената. 

2) У Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам у шк.2021/2022. 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, 

 Заштита животне средине - акредитовано за 40 студената, 

 Туризам - акредитовано за 50 студената и  

  Студијски програм МСС Менаџмент у агробизнису- акредитован за 50 
студената. 
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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 почело примењивати од шк.2021/2022. 
Године, сходно томе на наведеном студијском програму реализована је настава за 
студенте уписане у прву годину студија у  шк.2019/2020. Години и шк.2020/2021. Години. 

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, сходно томе на наведеном студијском 
програму реализована је настава за студенте уписане у прву годину студија у  
шк.2019/2020. Години и шк.2020/2021. Години. 

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 треће године 
студија на наведеним студијским програмима у шк.2021/2022. у Високошколској јединици ван 
седишта установе без својства правног лица Смедеревској Паланци. 

3) У Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче у шк. 2021/2022. години 
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 шк.2021/2022. години на именованом Одсеку реакредитован је  студијски програми  
основних струковних студија: Струковна медицинска сестра васпитач - 
акредитовано за 15 студената 

 
У Академији струковних студија Шабац у шк.2021-2022 годину студирало је 1622 студента: 

 На Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче 523 студената, 

 На одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 664 студената и  

 На Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам студира 435 студента. 

У Академији струковних студија Шабац на 15 програма основних струковних студија и на 2 
програма мастер струковних студија укупно студирало 1622 студента. 
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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 

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. Кристина Исаиловић, представник студентског парламента са Одсека студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче, 

2. Катарина Илић, представник студентског парламента са Одсека за медицинске и пословно-
технолошке студије 

3. Милица Симић, 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. 
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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 
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; 
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 01.10.2021. године до 30.09.2022. године)  Савет Академије одржао 
је укупно 10 седница.  

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

У овом периоду спроведена је анализа пословања високошколских установа и донета су акта 
неопходна за обављање делатности и функционисање Академије. 

Најважнија акта и одлуке Савета Академије  приказане су у табелама 1. и 2. 

Табела 1. Период од 01.10.2021. године до 31.12.2021. године 

7- записник 15.11.2021. Записник  са IV (четврте)редовне  седнице Савета Академије 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о усвајању III (треће) измене и допуне финансијског 
плана Академије за 2021. Годину, по утврђеном предлогу 
Наставно-стручног већа Академије 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета Академије 
на разматрање (Законска обавеза кварталног 
извештавања МПНТР-а) у периоду од 05.03.2021. год.  
до 30.09.2021. године; 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о усвајању Извештаја о ванредном попису имовине 
и обавеза Академије на дан 30.09.2021. године; 
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2- одлука 15.11.2021. Одлука о увећању плате  запослених Академије у периоду 
од 01.10.2021. године – 30.09.2022. године; 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о подели издања наставних публикација Одсека 
студија за васпитаче и мед. сестре- васпитаче, студентима у 
школској 2021/22. години на терет сопс. прихода - дела 
прихода од  уписнине 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о усвајању Извештаја руководиоца Одсека за 
медицинске и пословно – технолошке студије по Захтеву за 
сагласност Хемофарм АД Шабац 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о усвајању предлога Одсека за медицинске и посл. – 
технолошке студије о умањењу школарине Немањи 
Павловић; 

2- одлука 15.11.2021. Одлука о усвајању извештаја лица задуженог за промоцију 
на друштвеним мрежама на Одсеку за медицинске и 
пословно – технолошке студије за период март-
новембар 2021. 

6 - позив 25.11.2021. Позив за 8. Елек.седницу Савета Академије 

2- одлука 30.11.2021. Одлука о усвајању Записника са VII (седме) електронске  
седнице Савета Академије 

7- записник 30.11.2021. Записник  са VII (седме) електронске  седнице Савета 
Академије 

2- одлука 30.11.2021. Одлука о усвајању IV (четврте) измене и допуне 
финансијског плана Академије за 2021. Годину, по 
утврђеном предлогу Наставно-стручног већа Академије 

2- одлука 30.11.2021. Одлука о усвајању I(прве) измене и допуне г плана јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењујње , 
Академије за 2021. Годину, по утврђеном предлогу 
Наставно-стручног већа Академије 

1- акт 30.11.2021. I(првa) изменa  и допунa  плана јавних набавки и набавки на 
које се закон не примењујње , Академије за 2021. Годину, по 
утврђеном предлогу Наставно-стручног већа Академије 

2- одлука 30.11.2021. Одлука да се утврђена добит угашених Високих школа 
струковних студија плати са подрачуна сопствених прихода 
Академије 

2- одлука 30.11.2021.  Одлука о оглашавању Савета  ненадлежним 

6 - позив 25.12.2021. Позив за 9. електронску седницу Савета Академије 

2- одлука 29.12.2021. Одлука о верификацији мандата новоизабраних чланова 
Савета из реда Студената Академије, на период од 2(две) 
године,  по Одлуци Студентског парламента Академије бр. 
01/240/2-3 од 3.11.2021. год. 

2- одлука 29.12.2021. Одлука о усвајању Записника са VIII (осме) електронске  
седнице Савета Академије струковних студија Шабац; 

7- записник 29.12.2021. Записник  са VIII (осме) електронске  седнице Савета 
Академије струковних студија Шабац; 

2- одлука 29.12.2021. Одлука о усвајању Извештаја о раду Академије струковних 
студија Шабац за шк.2020/21. Годину, по утврђеном 
предлогу Наставно-стручног већа Академије 

1- акт 29.12.2021. Извештај о раду Академије струковних студија Шабац за 
шк.2020/21. Годину 
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2- одлука 29.12.2021. Одлука о усвајању  Годишњег програма рада Академије за 
шк.2021/22. Годину, по утврђеном предлогу Наставно-
стручног већа Академије 

1- акт 29.12.2021. Годишњи  програм рада Академије за шк.2021/22. Годину  

2- одлука 29.12.2021. Одлука о усвајању Финансијског плана Академије за 2022. 
Годину по утврђеном предлогу Наставно-стручног већа 
Академије 

1- акт 29.12.2021. Финансијски  план  Академије за 2022. Годину 

2- одлука 29.12.2021. Одлука о усвајању: 

1.  Плана јавних набавки Академије и  

2. Плана набавки на које се закон не примењује, на 
нивоу Академије струковних студија Шабац за 2022. 
Годину по утврђеном предлогу Наставно-стручног 
већа Академије; 

1- акт 29.12.2021. 1. План јавних набавки Академије и  

2. План набавки на које се закон не примењује, на 
нивоу Академије струковних студија Шабац за 2022. 

2- одлука 29.12.2021. Одлука о усвајању предлога Одлуке Одсека за 
пољопривредно-пословне студије и туризам за умањење 
школарине за 50% дипломираним студентима студијског 
програма  Струковна ветерина, при преласку на ст. програм 
Биотехнологија – модул Зоотехника 

 

 Табела 2. Период од 01.01.2022. година до 30.09.2022. године 

7- записник 01.02.2022. Записник са 9.-е  електронске седнице Савета 

Академије 

2- одлука  01.02.2022. Одлука о усвајању Записника са 9.-е елек. седнице 

Савета Академије 

2- одлука 01.02.2022. Одлука о изменама и допунама Статута Академије, по 

утврђеном предлогу  Наставно стручног већа 

Академије 

2- одлука 01.02.2022. усвајање Годишњег извештаја о раду Савета Академије 

струковних студија Шабац за 2021. Годину 

1- акт 01.02.2022. Годишњи извештај о раду Савета Академије 

струковних студија Шабац за 2021. Годину 

2- одлука 01.02.2022. Усвајање Извештаја о извршењу буџета Академије 

струковних студија Шабац за период од 01.01.2021. -

31.12.2021.године; 

2- одлука 01.02.2022. Усвајање обрачуна амортизације за 2021. годину; 
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2- одлука 01.02.2022. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза 
Академије на дан 31.12.2021. године; 

2- одлука 01.02.2022. Одлуке о висини накнаде за председника и чланове 
Савета Академије; 

2- одлука 01.02.2022. Именовање радне групе за израду предлога 
Правилника о стицању и расподели сопствених 
прихода; 

6 - позив 21.02.2022. Позив за XI (једанаесту) електронску седницу Савета  
Академије 

2- одлука 25.02.2022. Одлука о усвајању Записника са 10.-е елек. седнице 

Савета Академије 

7- записник 25.02.2022. Записник са 10.-е елек. седнице Савета Академије 

2- одлука 25.02.2022. Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја 

Академије струковних студија Шабац за 2021. годину, 

по утврђеном предлогу Наставно-стручног већа 

Академије 

1- акт 25.02.2022. Годишњи финансијски извештај Академије струковних 
студија Шабац за 2021. годину, 

2- одлука 25.02.2022. Одлука о усвајању I (прве) измене и допуне 
Финансијског плана Академије за 2022. годину, по 
утврђеном предлогу Наставно-стручног већа 
Академије 

1- акт 25.02.2022. Измењен и допуњен Финансијски план Академије за 
2022. годину, по утврђеном предлогу Наставно-
стручног већа Академије 

2- одлука 25.02.2022. Одлука о усвајању предлога Председника Савета-
координатора радне групе за продужетак рока за 
израду предлога Правилника о стицању и расподели 
сопствених прихода 

6 - позив 06.04.2022. Позив за XII (дванаесту) електронску седницу Савета   
Академије 

2- одлука 11.04.2022.  Одлука о усвајању Записника са 11.е електронске 

седнице Савета 

7- записник 11.04.2022. Записник са 11.е електронске седнице Савета 

2- одлука 11.04.2022.  Одлука Измена Статута 

2- одлука 11.04.2022.  Друга измена Измена ФП 

1- Акт 11.04.2022.  Измењен ФИНАНСИЈКИ План 

2- одлука 11.04.2022.  Одлука измена -План Набавки  

1- Акт 11.04.2022.  Измењен план набавки  
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 11.04.2022.  Одлука о усвајању Правилника о расподели сопствених 

средства 

1- Акт  11.04.2022.  Правилник о расподели сопствених средства 

2- одлука 11.04.2022. Одлука о давању сагласности на Правилник  

2- одлука 11.04.2022. Одлука о усвајању Правилника о школарини  

1- Акт  11.04.2022. Правилник о школарини 

2- одлука 11.04.2022. Одлука Школарина 

2- одлука 11.04.2022. Одлука Ценовник 

2- одлука 11.04.2022. Извештај руководиоца 

2- одлука 11.04.2022. Предлог Одлуке председника 

2- одлука 11.04.2022. Одлука о усвајању Правилника о канцеларијском 

пословању 

1- Акт  11.04.2022. Правилник о канцеларијском пословању 

2- одлука 11.04.2022. Листа категорија документарног материјала 

6 - позив 19.05.2022. Позив за XIII (тринаесту) електронску седницу Н-С већа 

Академије 

2- одлука 23.05.2022. Одлука о усвајању Записника са 12.е електронске 

седнице Савета 

7- записник 23.05.2022. Записник са 12.е електронске седнице Савета 

2- одлука 23.05.2022. Трећа измена и допуна ФП Академије 

1- Акт 23.05.2022. Измењен и допуњен ФП Академије 

2- одлука 23.05.2022. Одлука измена Плана јавних  набавки 

1- Акт 23.05.2022. Измењен и допуњен План јавних набавки 

2- одлука 23.05.2022. Одлука о усвајању Правилника о пројектима и 

мобилности 

1- Акт 23.05.2022. Правилник о пројектима и мобилности 

6 - позив 19.09.2022. Позив за XIV (четрнаесту) електронску седницу  Савета 

Академије 

2- одлука 23.09.2022. Одлука о усвајању Записника са 13.-е електронске 

седнице Савета 

7- записник 23.09.2022. Записник са 13.-е електронске седнице Савета 

2- одлука 23.09.2022. Четврта измена и допуна ФП Академије 

1- Акт 23.09.2022. Измењен и допуњен ФП Академије 

2- одлука 23.09.2022. Одлуке о измени Плана  набавки: 
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1. Друга измена и допуна плана јавних набавки за 

2022.г. 

2. Друга измена и допуна Плана набавки на које 

се закон о ЈН не примењује. 

1- Акт 23.09.2022. 1. Измењен и допуњен План јавних набавки 
2. Измењен и допуњен план набавки на који се 

закон о ЈН не примењује 

2- одлука 23.09.2022. Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета ( 

Законске обавезе кварталног извештавања МПНТР-а) у 

периоду од 01.01.2022. год.  до 30.06.2022. године ; 

2- одлука 23.09.2022. Одлука о стављању ван снаге  Одлуке Савета о 
изменама и допунама Правилника о условима 
остваривања права на накнаду трошкoва превоза за 
долазак на рад и одлазак са рада бр. 2-12/2020 од 
16.10.2020. године; 

5-

информација 

23.09.2022. Обавештење Савета Академије о достављању 
Мотивационог писма  др Јелене Товаровић 
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3.1 Председник Академије 

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.  

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; 

21) кординирала  радом Секретаријата Академије;  

22) старала се о финансијском материјалном пословању Академије, а нарочито у погледу 
обезбеђења и рационалног коришћења средстава Академије 
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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: 
Акредитована установа и студијски програми  у школској 2021/2022. години:  

1. акредитација високошколске установе- Академије струковних студија Шабац - Уверење о 
акредитацији установе број: 612-00-00086/5/2021-03 од 30.12.2021. године 

2. реакредитација студијског програма ОСС Инжењерски менаџмент и 

3. акредитација студијског програма МСС Здравства нега. 

4. Поднет захтев за реакредитацију студијског програма основних струковних студија 
Медицинска сестра васпитач. 

 
АКТИВНОСТИ НА УПИСУ СТУДЕНАТА НА АКРЕДИТОВАНИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ОСС и МСС: 
- У шк.2021/2022. години на Академији струковних студија Шабац студирало је 1622  студента 
- У шк. 2022/2023. Годину на Академију је  уписано 1558 студената 
 

 
Одлуком председника Академије дана 24. јуна 2021. године успешно спроведени избори за 
Студентски парламент Академије. 
Председник Академије одржао конститутивну седницу Студентског парламента у првој недељи 
октобра месеца шк.2021/2022. Год. 
Успостављен систем ФУК-финансијског управљања и контроле  у Академији. 
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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 
 
У периоду од јануара до новембра 2022. године у Академији је спроведен поступак  ревизије  
правилности пословања и финансијског  управљања од стране тима ДРИ. 
Дана 9.септембра 2022. Године на рад Академије је извршен ванредни Инспекцијски надзор, од 
стране Републичке просветне инспекције Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 

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 вртићу за предмет Инклузивно образовање и васпитање на мастер струковним 

студијама ISBN 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 

 

 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 
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 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.2021/22 години  

Број запослених (наставно особље) 87 

Број запослених (ненаставно особље) 50 

Укупан број запослених 137 

 
 

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: 
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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  
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. 
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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),  

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, 
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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. 

 
У извештајном периоду Наставно-стручно веће Академије, одржало је укупно 15 петнаест 
седница, при чему је донело преко 130 – сто тридесет Одлука и усвојило преко 20- двадесет  
аката/правилника. 

Најважнија акта и одлуке Наставно-стручног већа Академије  приказане су у табелама 1. и 2. 

Табела 1. Период од 01.10.2021. године до 31.12.2021. године 

2- одлука 29.10.2021. Одлука o избору у звање виши предавач за ужу наставно-
научну област Заштита биља 

2- одлука 29.10.2021. Одлука o усвајању препоруке МПНТ о додатном броју 
буџетских места у 2021/2022.  

2- одлука 29.10.2021. Одлука o повећању буџетске квоте студената у другој 
години, на Одсеку ОСВМВ у 2021/2022  

6-позив 09.11.2021. Позив за 6 (шесту)  електронску седницу 

2- одлука 12.11.2021. Одлука о усвајању записника са                    12 (дванаесте) 
редовне седнице Н-С већа 

7- записник 12.11.2021. записника са                    12 (дванаесте) редовне седнице Н-С 
већа 

2- одлука 12.11.2021. Одлука о усвајању записника са                    5 (пете)  
електронске седнице Н-С већа 

7- записник 12.11.2021. Записник  са    5 (пете)  електронске седнице Н-С већа 

2- одлука 12.11.2021. Одлука о утврђивању предлога III (треће) измене и допуне 
финансијског плана Академије за 2021. Годину 

2- одлука 12.11.2021. Одлука о додели др Мири Видаковић наставно-научне 
области Менаџмент 

6-позив 24.11.2021. Позив за 7 (седму)  електронску седницу 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о усвајању записника са                    6 (шесте)  
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електронске седнице Н-С већа 

7- записник 26.11.2021.  Записник  са    6 (шесте)  електронске седнице Н-С већа 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о утврђивању предлога IV (четврте) измене и допуне 
финансијског плана Академије за 2021. Годину 

2- одлука 26.11.2021. Oдлука о утврђивању предлога  I (прве) измене и допуне 
Плана јавних набавки за 2021. годину и плана јавних набавки 
на које се не примењује закон 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о изменама и допунама Одлуке о  формирању 
Комисије за обезбеђење квалитета 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о расписивању конкурса за избор 1 (једног)  
извршиоца у звање предавача за ужу наставно научну 
област Фармацеутско инжењерство на ОМПТС 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о формирању Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима  за избор у звање Предавача за 
ужу наставно научну област Фармацеутско инжењерство 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о расписивању конкурса за избор 1 (једног)  
извршиоца у звање наставника вештина за ужу наставно 
научну област Здравствена нега на ОМПТС 

2- одлука 26.11.2021. Одлука о формирању Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима  за избор у звање наставника 
вештина за ужу наставно научну област Здравствена нега 

6-позив 21.12.2021.  Позив за 8 (осму)  електронску седницу 

2- одлука 24.12.2021. Одлука о усвајању записника са                    7 (седме)  
електронске седнице Н-С већа 

7- записник 24.12.2021. Записник  са  7 (седме)  електронске седнице Н-С већа 

2- одлука 24.12.2021. Одлука о утврђивању предлога Извештаја о раду Академије 
за шк.2020/21. Годину; 

1- акт 24.12.2021. Извештај о раду Академије за шк.2020/21. Годину; 

2- одлука 24.12.2021. Одлука о утврђивању предлога Годишњег програма рада 
Академије  за шк.2021/22. Годину; 

1- акт 24.12.2021.  Годишњи  програм  рада Академије  за шк.2021/22. Годину; 

2- одлука 24.12.2021. Одлука о утврђивању предлога Финансијског плана 
Академије за 2022. Годину; 

1- акт 24.12.2021. Финансијски  плана Академије за 2022. Г. 

2- одлука 24.12.2021. Одлука о утврђивању предлога. 
1.  Плана јавних набавки Академије за 2022. Год.  И 

2.  Плана набавки  на које се закон о ЈН не примењује 

1- акт 24.12.2021. 1. Плана јавних набавки Академије за 2022. Год.  И 

2.  Плана набавки  на које се закон о ЈН не примењује 

2- одлука 24.12.2021. Одлука о нерадним данима запослених Академије, ради 
спајања новогодишњих  и божићних празника; 

2- одлука 24.12.2021. Одлука за расписивање конкурса за избор два извршиоца у 
звање Вишег предавача за уже наставно-научне области 
Економске науке и Менаџмент, на одређено време, на 
период од 5 (пет) година на ОППСТ 
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Табела 2. Период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године 

6 - позив 26.01.2022.  Позив за 13. седницу Н-С већа Академије 

7- записник 27.01.2022. Записник са 8.-е  електронске седнице Већа Академије 

2- одлука  27.01.2022. Одлука о усвајању Записника са 8.-е елек. седнице 
Већа Академије 

2- одлука 27.01.2022. Утврђен предлог одлуке о измени и допуни Статута 
Академије 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о формирању радне групе за израду предлога 
Правилника о измени и допуни правилника о начину и 
поступку избора у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника ради усаглашавања са 
Минималним условима за избор у звања настаника на 
Академијама струковних студија и Високим школама 
струковних студија (Сл.гласник РС“, бр. 130/2021), 
изменама и допунама Статута Академије 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о формирању радне групе за категоризацију и 
рангирање објављених радова наставника и сарадника 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности Одсеку за медицинске и 
пословно технолошке студије, за ангажовање у 
допунском 1/3 раду др Слободана Ненадовића, проф. 
струк.студија на Академији струк. ст. Западна Србија 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о формирању нове комисије за писање 
Извештаја ради наставка започетог конкурсног 
поступака  на Одсеку за медицинске и пословно 
технолошке студије, за избор  1 (једног)  извршиоца у 
звање  Наставника вештина за наставно-научну област  
Здравствена нега, са пуним радним временом, на 
одређено време, на период од 5 (пет)  година 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности Наставно-стручном већу 
Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче, за радно ангажовање  наставника друге 
високошколске установе, у допунском раду (до 1/3), у 
школској 2021/2022. години, на наставним предметима 
уже наставно-научне области Психологија 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о усвајању предлога Наставно-стручног већа 
Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам, 
за укидање модула Хотелијерство и ресторатерство, на 
студијском програму основних струковних студија 
Менаџмент 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности ОППСТ за расписивање 
конкурса за избор 1 (једног) извршиоца у звању 
предавача са пуним радним временом (100%) на 
одређено време на период од 5 година, за уже 
наставно-научне области Ветеринарске науке и 
Сточарство, 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о формирању Комисијe за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима и предлога за избор 
кандидата у звање предавача за уже наставно-научне 
области Ветеринарске науке и Сточарство 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности ОППСТ за давање 
сагласности за расписивање конкурса за избор 2 (два) 
извршиоца у звању предавача са пуним радним 
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временом (100%) на одређено време на период од 5 
година, за уже наставно-научне области Економске 
науке и Менаџмент 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о формирању Комисијe за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима и предлога за избор 2 
(два) извршиоца у звању предавача са пуним радним 
временом (100%) на одређено време на период од 5 
година, за уже наставно-научне области Економске 
науке и Менаџмент 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности ОППСТ за радно 
ангажовање  наставника друге високошколске 
установе, у допунском раду (до 1/3) 

 др Борислав Коларић, доцент на Факултету за 
Менаџмент Сремски Карловци, за уже наставно научне 
области Економске науке и Менаџмент: 

- у школској 2021/2022. Години и у 

- у школској 2025/2026. Години 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности ОППСТ за радно 
ангажовање  наставника друге високошколске 
установе, у допунском раду (до 1/3) 

др Драган Долинај, ванредни професор, уже области 
Географија и Туризам, на Природно-математичком 
факултету у Новом Саду, Департман за географију, 
туризам и хотелијерство, за  наставно-научну област 
Туризам : 

- за шк. 2023/2024. Годину, 

- за шк. 2024/2025 год. и 

- за шк. 2025/2026. Годину; 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности ОППСТ за радно 
ангажовање гостујућег професора, у допунском раду 
(до 1/3): 

др Мирјана Делић Јовић, редовни професор, са 
Универзитета пословних студија у Бања Луци, на ужим 
наставно-научним областима  Економске науке и 
Менаџмент за шк 2021/2022. Год. 

2- одлука 27.01.2022. Одлука о давању сагласности ОППСТ за радно 
ангажовање гостујућег професора, у допунском раду 
(до 1/3): 

др Дејана Којића, доцента са Универзитета ПИМ у 
Бања Луци, на ужој наставно-научној области  Хемија и 
технологија за шк. 2021/2022. Год. 

5- информација 27.01.2022. Закључкак  ДРИ о спровођењу ревизије финансијских 
извештаја и правилности пословања Академије  за 
2021. Годину; 

5- информација 27.01.2022. Закључкак Владе Републике Србије  бр. 05 Број:612-
12163/2021-1 од 23. децембра 2021. Године ; 

6- позив 10.02.2022. Позив за 14. редовну седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 14.02.2022. Одлука о усвајању Записника са XIII (тринаестe) 
редовнe седницe  Наставно-стручног већа Академије 
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струковних студија Шабац oд 27.01.2022. године 

7- записник 27.01.2022 Записника са XIII (тринаестe) редовнe седницe  
Наставно-стручног већа Академије струковних студија 
Шабац oд 27.01.2022. године 

2- одлука 14.02.2022. Одлука о усвајању предлога радној  верзије новог 
Правилника о измени и допуни правилника о начину и 
поступку избора у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника усаглашеног са Минималним 
условима за избор у звања настаника на Академијама 
струковних студија и Високим школама струковних 
студија (Сл.гласник РС“, бр. 130/2021); 

2- одлука 14.02.2022. Одлука о усвајању Правилника начину и поступку 
избора у звање и заснивање радног односа наставника 
и сарадника 

1- акт 14.02.2022. Правилник начину и поступку избора у звање и 
заснивање радног односа наставника и сарадника 

2- одлука 14.02.2022. Одлука о усвајању предлога ОМПТС  за запосленог др 
Николу Бељића 

6- позив 21.02.2022. Позив за 9. електронску седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 21.02.2022. Одлука о утврђеном предлогу Годишњег ф и 

2- одлука 21.02.2022. Одлука о утврђеном предлогу прве измене и допуне 
ФП Академије 

6- позив 25.03.2022. Позив за 15. редовну седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о усвајању Записника са XIV (четрнаесте) 
редовнe седницe 

7- записник 14.02.2022. Записник са XIV (четрнаесте) редовнe седницe  
Наставно-стручног већа Академије струковних студија 
Шабац oд 14.02.2022. године 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о усвајању Записника са IX (девете) 
електронске седнице  Наставно-стручног већа 
Академије струковних студија Шабац oд 21.02.2022. 
године 

7- записник 21.02.2022. Записник са IX (девете) електронске седнице  Наставно-
стручног већа Академије струковних студија Шабац oд 
21.02.2022. године 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о утврђеном предлогу II (друге) измене и 
допуне финансијског плана Академије за 2022. Годину 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о утврђеном предлогу I (прве)  изменаме и 
допуне Плана набавки за 2022. Год.  на које се Закон о 
јавним набавкама не примењује; 

2- одлука 28.03.2022. утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама 
Статута Академије, ради достављања Савету Академије 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о усвајању предлога Одлуке Наставно-стручног 
већа Одсека за пољопривредно-пословне студије и 
туризам, да се на студијском програму ОСС Менаџмент 
смањи број акретитованих места за упис студената са 
50 на 35 сходно поднетом предлогу за укидање модула 
Хотелијерство и ресторатерство 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о усвајању предлога Одлуке Наставно-стручног 
већа Одсека за пољопривредно-пословне студије и 
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туризам за усвајање Елабората  и Захтева за 
реакредитацију студијског програма ОСС Туризам 

2- одлука 28.03.2022. Одлука по Извештају Комисије о кандидатима 
пријављеним на конкурс за избор у звање предавача 
за ужу наставно-научну област Фармацеутско 
инжењерство и предлога Одлуке Наставно-стручног 
већа Одсека за медицинске и пословно –технолошке 
студије 

2- одлука 28.03.2022. Одлука по Извештају Комисије о кандидатима 
пријављеним на конкурс за избор у звање Наставника 
вештина за ужу наставно-научну област Здравствена 
нега и предлога Одлуке Наставно-стручног већа Одсека 
за медицинске и пословно –технолошке студије 

2- одлука 28.03.2022. Одлука о упознавању са Предлогом Правилника о 
изменама и допунама  правилника о систематизацији 
послова у АСС Шабац; 

2- одлука 28.03.2022. Разматрање Предлога Правилника о стицању и 
расподели сопствених прихода Академије 

2- одлука 28.03.2022. Предлог Правилника о пројектима и мобилности; 

2- одлука 28.03.2022. Предлог  новог Правилника о мерилима за утврђивање 
висине школарине 

2- одлука 28.03.2022. Одлуке о висини школарине по студијским 
програмима ОСС И МСС Академије за шк.2022/2023. 
Годину 

2- одлука 28.03.2022. Предлог ценовника услуга   Академије (сва три Одсека 
Академије)   за шк.2022/2023. Годину; 

2- одлука 28.03.2022. предлог Конкурса  за упис студената у прву годину ОСС 
на Академију струковних студија Шабац  у 
шк.2022/2023. Годину; 

2- одлука 28.03.2022. Предлога Конкурса  за упис студената у прву годину 
МСС на Академију струковних студија Шабац  у 
шк.2022/2023. Год; 

6- позив 21.04.2022. Позив за X (десету) електронску седницу 

2- одлука 21.04.2022. Одлуке за давање сагласности за радно ангажовање 
наставника друге високошколске установе, у 
допунском раду (до 1/3) др Милоша Војиновића, 
запосленог на Високој здравствено-санитарној школи 
струковних студија „Висан“ на Одсеку за медицинске и 
пословно технолошке студије. 

6- позив 06.05.2022. Позив за 16. редовну седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 10.05.2022. Одлагање усвајања записника са 15.те редовне 
седнице 

2- одлука 10.05.2022. Одлука о усвајању Записника са 10.те електронске 
седнице од 21.04. 

7- записник 10.05.2022. Записник са 10.те електронске седнице од 21.04. 

2- одлука 10.05.2022. Одлука о утврђеном предлогу III (треће) измене и 
допуне финансијског плана Академије за 2022. Годину 

2- одлука 10.05.2022. Одлука о утврђеном предлогу  измене и допуне Плана 
јавних набавки за 2022. Год.; 

2- одлука 10.05.2022. 1.Одлука о (ре)акредитацији) студијског програма 
Струковна медицинска сестра-васпитач  на Одсеку 
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студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче; 
2.Усвајање Елабората  и Захтева за реакредитацију 
студијског програма ОСС Струковна медицинска 
сестра-васпитач; 

2- одлука 10.05.2022. Акредитација  студијског програма Струковни тренер у 
спорту  на Одсеку студија за васпитаче и медицинске 
сестре васпитаче 

2- одлука 10.05.2022. Измена и допуна одлуке о ужим наставно-научним 
областима предлога Наставно-стручног већа Одсека 
студија за васпитаче и медицнске сестре васпитаче;  

2- одлука 10.05.2022. Одлука о усвајању извештаја комисије о пријављеном 
кандидату за избор наставника у звање предавача за 
ужу наставно-научну област Медицина; 

2- одлука 10.05.2022. Усвајање предлога Одлуке  Одсека студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче о 

расписивању конкурса за стицање звања и заснивање 

радног односа: 

1.  Са једним наставником у звању предавач за ужу 

наставно-научну област Психологија, на период од пет 

година;  

2. Са два наставника у звању предавач                      за 

ужу наставно-научну област Физичка култура, на 

период од пет година;  

3.   Са два наставника у звању наставник вештина за 

ужу наставно-научну област Вештине у спорту, на 

период од пет година. 

2- одлука 10.05.2022. Усвајање предлога Одлуке  Одсека студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче о 
расписивању конкурса за стицање звања и заснивање 
радног односа са једним наставником у звању 
предавач за ужу наставно-научну област 
Математичко-информатичке науке у пољу 
Природно-математичких наука, на период од пет 
година; 

2- одлука 10.05.2022. Усвајање Предлога одлуке Одсека студија за васпитаче 
и медицинске сестре васпитаче о именовању комисије 
за писање извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање предавача за ужу наставно-научну 
област Математичко-информатичке науке; 

2- одлука 10.05.2022. Усвајање предлога одлуке Одсека студија за васпитаче 
и медицинске сестре васпитаче о ангажовању 
наставника у допунском раду у шк.2022/2023. години; 

2- одлука 10.05.2022. Усвајање предлога одлуке Одсека студија за васпитаче 
и медицинске сестре васпитаче о одређивању 
рецензената за уџбенике из плана издавачке 
делатности за 2022. Годину; 

2- одлука 10.05.2022. Упућивање мр Татјане Бајић за преконормни рад на 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

26 
Извештај о раду Академије за шк. 2021/2022. годину 

 

Одсек за медицинске и пос.тех.студије. 

2- одлука 10.05.2022. Формирање радне групе за измену и допуну  
правилника о издавачкој делатности Академије  

6- позив 25.06.2022. Позив за 17-у редовну седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о усвајању записника са 15- е редовне седнице 

7- записник 29.06.2022. Записник са 15- е редовне седнице од 28.03.2022. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о усвајању записника са 16-е редовне седнице 

7- записник 29.06.2022. Записник са 16- е редовне седнице од 10.05.2022. 

5-  информација 29.06.2022. Информације о броју пријављених кандидата по 
конкурсу  за упис студената у прву годину, студијских 
програма   ОСС и МСС студија  у шк.2022/2023. год. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о усвајању предлога Одсека за пољопривредно 
пословне студије и туризам: 
1. Одлука за покретање поступка припреме 
документације за акредитацију студијског програма 
МСС Савремена и прецизна пољопривреда у оквиру 
поља техничко-технолошких наука, област Биотехничке 
науке; 
2. Формирање Комисије за израду документације за 
акредитацију студијског програма МСС Савремена и 
прецизна пољопривреда. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о одлагању  усвајања предлога Измена и 
допуна Правилника о условима и поступку за упис 
студената бр.01/20/1-02/2021 од 17.02.2021. године 
(предлагач дипл.правник Наташа Петровић); 

2- одлука 29.06.2022. Одлуке по извештају комисије о пријављеним 
кандидатима за избор два наставника у звање 
предавача за уже наставно-научне области Економске 
науке и Менаџмент, са пуним радним временом, на 
одређено време, на период од 5 (пет) година; 

1. др Борислав Коларић 
2. др Јелена Игњатовић 

2- одлука 29.06.2022. Формирање Комисије за издавачку делатност 
1. Одсек за поњопривредно-пословне студије и 

туризам и 
2. Одсек за медицинске и пословно –тех.студије 

2- одлука 29.06.2022. 1. Одлука о давању сагласности ОМП-ТС за 
расписивање конкурса за стицање звања и 
заснивање радног односа  са једним 
наставником у звању предавач за ужу наставно-
научну област Хемија, са пуним радним 
временом,  на период од пет година; 

2. Одлуке о именовању комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање предавача за ужу наставно-
научну област Хемија, на период од пет година; 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о давању сагласности ОМП-ТС за расписивање 
конкурса за стицање звања и заснивање радног односа 
са једним наставником у звању Предавача/Вишег 
предавача за ужу наставно-научну област Математика, 
на одређено време са пуним радним временом; 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о давању саглсности Одсеку за медицинске и 
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пословно-технолошке студије за  ангажовање 
наставника у допунском раду у шк.2022/2023. години; 
1. др Бранка Маркоског, редовног професора на 
Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, 
Универзитету Нови Сад, и 
2. Др Мају Ружић, ванредног професора на 
Медицинском факултета Универзитета Нови Сад. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о давању сагласности Одсеку за 
пољопривредно пословне студије и туризам  за 
ангажовање наставника  са других високошколских 
установа у допунски 1/3 рада  др Александра Седлара, 
ванредног професора, Пољопривредни факултет у 
Новом Саду, на ужој научној области Пољопривредна 
механизација:  
1.За шк. 2022/23. Годину и  
2.За шк. 2024/25. Годину. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о давању саглсности Одсека за 
пољопривредно пословне студије и туризам за 
ангажовање наставника са других високошколских 
установа у допунски 1/3 рада, др Ђорђа Крстића, 
ванредног професора, Пољопривредни факултет у 
Новом Саду на ужој наставно-научној области 
Ратарство и повртарство за предмете:  

1. За шк. 2022/23. Годину и   

2. За шк. 2024/25. Годину. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о давању саглсности Одсека за пољопривредно 
пословне студије и туризам за ангажовање наставника 
са друге самосталне високошколске установе ван 
територије Републике Србије у звању Гостујућег 
професора, у допунски 1/3 рад у шк 2022/2023 годину 
за уже научне области Ратарство и повртарство и 
Заштита биља др Марију Бајагић, доцента на 
Пољопривредном факултету, Бијељина,Универзитет 
„Бијељина“ 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о давању саглсности Одсеку за пољопривредно 
пословне студије и туризам за ангажовање Сарадника 
са друге високошколске установе у звању Сарадник у 
настави, у допунском 1/3 раду за шк. 2022/2023 годину 
за ужу наставно-научну област Хемија и технологија, 
Јелену Танасић, истраживач сарадник на Универзитету 
Нови Сад, Технолошки факултет 

2- одлука 29.06.2022. Одлука за ангажовање наставника са друге самосталне 
високошколске установе ван територије Републике 
Србије у звању Гостујућег професора, у допунски 1/3 
рад за ужу наставну област Рачунарство и информатика 
др Звездана Стојановића, ванредног професора на 
Европском универзитету Брчко дистрикт, БИХ;  

1. За  шк. 2022/2023. годину и 
2. За  шк. 2023/2024. Годину. 

2- одлука 29.06.2022. Одлука за ангажовање наставника са друге самосталне 
високошколске установе ван територије Републике 
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Србије у звању Гостујућег професора, у допунски 1/3 
рад                         у шк.2022/2023 за уже наставно 
научне области Економске науке и Менаџмент др 
Мирјане Делић Јовић, доцент на Универзитету за 
пословне студије у Бања Луци 

2- одлука 29.06.2022. Одлуке Одсека за пољопривредно пословне студије и 
туризам за ангажовање наставника са других 
високошколских установа у допунски 1/3 рад, за шк. 
2022/23. годину, на ужој наставно-научној области 
Заштита биља, др Ференц Баги, редовног професора на 
Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом 
Саду,  

1. За школску 2022/2023  и 
2. За школску 2024/2025 годину. 

2- одлука 29.06.2022. За ангажовање наставника са друге самосталне 
високошколске установе ван територије Републике 
Србије у звању Гостујућег професора, у допунски 1/3 
рад у шк 2022/2023 годину, на ужој наставно-научној 
области Хемија и технологија др Дејана Којића доцента 
са Универзитета ПИМ Бања Лука, 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о расписивању конкурса за стицање звања и 
заснивање радног односа са једним наставником у 
звању предавач за ужу наставно-научну област 
Математичко-информатичке и предлагање комисије за 
писање извештаја о кандидатима 

2- одлука 29.06.2022. Комисија за писање извештаја о кандидатима за 
стицање звања и заснивање радног односа предавача 
за наставно-научну област Психологија; 

2- одлука 29.06.2022. Комисија за писање извештаја о кандидатима за 
стицање звања и заснивање радног односа наставника 
вештина за наставно-научну област Вештине у спорту; 

5-Информација 29.06.2022. Информација о плану обуке запослених из области 
Етика и интегритет 

2- одлука 29.06.2022. Одлука о коришћењу годишњих одмора за 
календарску 2022. годину. 

6- позив 01.07.2022. Позив за XI (једанаесту) електронску седницу  

2- одлука 01.07.2022. Одлукa  о расподели броја буџетских студената, по 
Одсецима Академије, за упис у прву годину мастер 
струковних студија  у шк. 2022/2023. Години, сходно 
Одлуци Владе Републике Србије (Сл.гласник  бр. 
66/2022); 

2- одлука 01.07.2022. Одлука о изменама и допунама Конкурса  за упис 
студената у прву годину МСС на Академију струковних 
студија Шабац  у шк.2022/2023. годину. 

6- позив 25.07.2022. Позив за XII (дванаесту) електронску седницу 

2- одлука 26.07.2022. Одлука о усвајању Извештаја о броју уписаних 
студената у прву годину, студијских програма ОСС и 
МСС у шк.2022/2023. год. по спроведеном конкурсу у  
првом уписном року; 

2- одлука 26.07.2022. Одлука  о расписивању Конкурса  за упис студената у 
прву годину ОСС на Академију струковних студија 
Шабац  у шк.2022/2023. год.  у другом уписном року; 
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2- одлука 26.07.2022. Одлука  о расписивању Конкурса  за упис студената у 
прву годину МСС на Академију струковних студија 
Шабац  у шк.2022/2023. год.  у другом уписном року; 

 

6- позив 10.09.2022. Позив за 18-у редовну седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о усвајању Записника са XVII (седамнаесте) 
редовнe седницe  Наставно-стручног већа Академије 
струковних студија Шабац oд 29.06.2022. године; 

7- записник 29.06.2022. Записник са XVII (седамнаесте) редовнe седницe  
Наставно-стручног већа Академије струковних студија 
Шабац oд 29.06.2022. године; 

2- одлука 13.07.2022. Одлука о усвајању Записника са XI (једанаестe) 
електронскe седницe  Наставно-стручног већа 
Академије струковних студија Шабац oд 01.07.2022. 
године; 

7- записник 13.09.2022. Записник са XI (једанаестe) електронскe седницe  
Наставно-стручног већа Академије струковних студија 
Шабац oд 01.07.2022. године; 

 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о усвајању Записника са XII (дванаестe) 
електронскe седницe  Наставно-стручног већа 
Академије струковних студија Шабац oд 26.07.2022. 
године; 

7- записник 26.07.2022. Записник са XII (дванаестe) електронскe седницe  
Наставно-стручног већа Академије струковних студија 
Шабац oд 26.07.2022. године; 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о утврђеном предлогу IV (четврте) измене и 
допуне финансијског плана Академије за 2022. Годину 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о утврђеном предлогу  измена и допуна: 

1. Плана јавних набавки за 2022. годину; 

2. Набавки на које се Закон не примењује 

5-информација 13.09.2022. Информације о броју пријављених кандидата по 
конкурсу  за упис студената у прву годину, студијских 
програма   ОСС  у шк.2022/2023. год. у другом уписном 
року; 

2- одлука 13.09.2022. Одлука  о расписивању Конкурса  за упис студената у 
прву годину ОСС на Академију струковних студија 
Шабац  у шк.2022/2023. год.  у додатном  (трећем) 
уписном року; 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о усвајању Захтева Студентског парламента 
Академије за одобрање додатног испитног рока 
(октобар II) у шк.2021/2022. Год. 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о упису студената на буџет у другу и трећу 
годину основних струковних студија у шк.2022/23. 
години 

2- одлука 13.09.2022. Одлука по предлогу  Измена и допуна Правилника о 
условима и поступку за упис студената бр.01/20/1-
02/2021 од 17.02.2021. године  

2- одлука 13.09.2022. Одлука о усвајању Календара рада Академије (Одсека) 
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за шк.2022/2023. Годину; 

2- одлука 13.09.2022. Одлука поводом достављених примедаба на Извештај 
комисије Комисије за писање  Извештаја о  
кандидатима пријављеним на конкурс за избор у 
звање Предавач и заснивање радног односа за уже  
наставно-научне области Ветеринарске науке и 
Сточарство, бр.210/2 од 13.06.2022. године, поводом 
достављених примедби и приговора на наведени 
Извештај, поднетих од стране кандидата по конкурсу 
др сци. вет мед. Александра Дрљачића; 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о формирању Етичког Одбора Академије 
струковних студија Шабац; 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о  избору у звање предавача за ужу наставно-
научну област Математичко-информатичке науке и 
доношење одлуке по конкурсу, Одсека студија 
заваспитаче и медицинске сестре васпитаче, 

2- одлука 13.09.2022. Одлуке Одсека студија за васпитаче и медицинске 
сестре васпитаче о продужетку радног ангажовања 
предавача спец. Зору Ранковић за ужу наставно-научну 
област Медицина  у школској 2022/2023. Години  

2- одлука 13.09.2022. одлуке Одсека студија за васпитаче и медицинске 
сестре васпитаче о давању сагласности др Мирјани 
Марковић, професор струковних студија за ужу 
наставно-научну област Филолошке науке-језик и 
књижевност, да у школској 2022/2023. години, у 
допунском раду, ван радног времена, може да изводи 
наставу на Универзитету Унион - Рачунарски факултет у 
Београду, на студијском програму ОСС Информационе 
технологије; 

2- одлука 13.09.2022. Усвајање предлога одлуке Одсека студија за васпитаче 
и медицинске сестре васпитаче о одобравању 
рецензија на рукописе за уџбенике и одобравање 
штампања издања планираних у 2022. Години 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о усвајању извештаја комисије о пријављеном 
кандидату за избор у звање предавача за ужу 
наставно-научну област Хемија и доношење одлуке по 
конкурсу Одсека за медицинске и пословно-
технолошке студије 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о усвајању предлога Одлуке да се проф. др 
Синиша Максимовић, професору струковних студија на 
Високој школи струковних студија за васпитаче и 
пословне информатичара- Сирмијум, ангажује за 
извођење наставе, на студијском програму ОСС 
Здравствена нега, на Одсеку за медицинске и 
пословно-технолошке студије у шк.2022/2023. Години;                 

5-информација 13.09.2022. Ванредни инспекцијски надзор Републичке просветне 
инспекције на дан 09.09.2022. године 

5-информација 13.09.2022. Спровођење ревизије од страни ДРИ у Академији 

2- одлука 13.09.2022. Одлука о ангажовању наставника Академије/одсека на 
наставним предметима на другим Одсецима  
Академије у шк.2022/23. години. 
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6- позив 16.09.2022. Позив за 13-у електронску 
седницу Н-С већа Академије 

2- одлука 16.09.2022.  Одлука о давању сагласности на рад др Филипа 
Ђоковића 
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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.   
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 

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 
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20 Ристић Иван 
 

81/4/2019 Воћарство и виноградарство 2 

21 Јеврић Сузана 
 

2-2/2020 Прехрамбена технологија 1 

 

Члановима Студентског парламента мандат траје две године. 

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

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

Избори за чланове Студентског парламента спроведени су 24.06.2021. године. Мандат 
Студентског парламента траје две године. 

Председник Студентског парламента Академије је Славиша Ковач, студент. 

Прве недеље октобра месеца 8. Октобра 2022. Године, одржана конститутивна седница, 
верификовани мандати чланова студентског парламента  и изабрани представници у телима и 
стручним органима Академије,  Студентски парламент Академије је, на седници одржаној 
03.11.2021. године, усвојио је План рада за школску 2021/2022. годину.  

 

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; 

- 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; 
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- 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. 
 

3.5. Етички одбор  

Наставно-стручно веће Академије је дана 13.09.2022. године на 18.-ој седници Већа, на предлог 
председника Академије, образовало Етички одбор, као стручно и саветодавно тело. 

Етички одбор има четири чланa: три из редова наставника Академије, са сваког одсека по 
једног, као и једног члана из редова стручних служби. 

Чланови Етичког одбора су: др Сања Вулетић, професор струковних студија, руководилац 
Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, др Мирјана Антонијевић Николић, 
професор струковних студија Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије, др Вера 
Рашковић,  професор струковних студија, руководилац Одсека за пољопривредно-пословне 
студије и туризам и Драгица Живковић, секретар Академије.  

Надлежност Етичког одбора заснива се на конципирању правила, обима и садржаја етичких 
принципа повезаних са радом Академије: 

1) разматра сва етичка питања која се односе на научно-истраживачки рад и наставни 
рад наставника, сарадника и студената Академије; 

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

3) има право да да примедбе на квалификованост и компетентност наставника или 
студената и анализира евентуалне ризике који могу настати у фази стручног и научног 
рада; 

4) стара се да се у сваком научном и стручном истраживању осигура поштовање 
људских права, а нарочито права на људско достојанство; 

5) стара се о етичности у свим истраживањима студената и њихових ментора у изради 
завршних, специјалистичких и мастер радова; 

6) у случају потребе ангажује експерте из појединих области и друге послове који могу 
бити предмет етичког разматрања. 
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Најважнија акта и одлуке Етичког одбора Академије приказане су у табели 1.  

 

Р.б. Класа Датум Бр. Док. 

01/325/..../2022 

Назив документа 

01 6 - позив 07.10.2022. 01/325/2022 Позив за конститутивну (прву) 
седницу Етичког одбора Академије 

02 2- одлука 10.10.2022. 01/325/2-1/2022 Верификација мандата именованих 
чланова Етичког одбора Академије  

03 2- одлука 10.10.2022. 01/325/2-2/2022 Избор председника Етичког одбора 

04 2- одлука 10.10.2022. 01/325/2-3/2022 Избор секретара Етичког одбора 

05 2- одлука 10.10.2022. 01/325/2-4/2022 Одлука о усвајању Пословника о раду 
Етичког одбора 

06 1- акт 10.10.2022. 01/325/1-1/2022 Пословник о раду Етичког одбора 
Академије 

07 2-одлука 10.10.2022.  01/325/2-5/2022 Усвајање предлога Упутства и 
регистра за вођење аката Етичког 
одбора 

08 5- 
информација 

10.10.2022. 01/325/5-1/2022 Информација о поднетим жалбама др 
Александра Дрљачића 
1. Жалба на неакадемско понашање 
др Марка Цинцовића 
2. Жалба на неакадемско понашање 
др Биљане Делић вујановић 

09 6 - позив 10.10.2022. 01/325/6-1/2022 Позив за другу седницу Етичког 
одбора Академије 

10 3- закључак 10.10.2022. 01/325/3-1/2022 Закључак о одбацивању 
поднеска/жалбе по предмету др 
Марко Цинцовић 

11 3-закључак 10.10.2022. 01/325/3-2/2022 Закључак о одбацивању жалбе по 
предмету др Биљана Делић Вујановић 
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1) ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ 

1.Увод 

Школска 2021/2022. била је веома значајна за Академију струковних студија Шабац и самим 
тим за Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, високошколску наставну 
јединица у саставу Академије.  

У овом периоду Одсек је радио на припреми документације за поновну акредитацију 
студијског програма Струковна медицинска сестра васпитачкоји је поново акредитован 
25.10.2022. године. 

У школској 2021/2022. 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 523 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 2021. 
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 дипломирало 209 студената: 110 на основним, 4 на специјалистичким и 
95студената на мастер струковним студијама. 

Наставу су реализовали 19 наставника и 8сарадника у радном односу, наставници других 
високошколских установа, гостујући професор као и наставници и сарадници који су уговорно 
ангажовани у складу са потребама наставе.  

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

У 2022. години одштампано је пет уџбеник, два нова и три поновљена издања, чији су аутори 
наставници Одсека. 

 

2. Акредитација 

У школској 2021/2022. 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). 

Акредитација  студијских програма приказана је у табели. 
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Р. број 

 

 

Назив студијског програма 

 

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

 УСТАНОВА 
број: 612-00-00086/5/2021-03 од 
30.12.2021. године 

 

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 612-00-03442/2016-06од 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. 

 

У току 2022. године припремљена је документација и поднет захтев за поновну акредитацију 
студијског програма основних студија Струковна медицинска сестра васпитач за упис 15 
студената.  

 

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 
2021/2022. 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 Одсекусу се обављали послови везани за организацију и извођење наставе, а 
нарочито: 

 Праћење студијских програма који се изводе на одсеку, 
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 Праћење покривености предмета студијских програма наставницима и 
сарадницима одсека и дефинисање планова развоја кадровских рерсурса; 

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

 Предлагање броја студената за упис на студијске програме; 

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

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

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

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

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

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

 

3.2. Представници Одсека у телима Академије Шабац 

 

Професор струковних студија на одсеку др сци. мед. Светлана Карић је председник Академије 

 

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 je Драгица  Игњевски, координатор наставе и праксе 

 

Представници Одсека у Наставно-стручном већу Академије 

1. 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.  

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

члан Наставно-стручног већа Академије Шабац.  

 
3.3.Студијски програми 

На Одсеку се задражо принцип организације наставе по студијским програмима. 
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Др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија,била је руководилац студијског 
програма Струковни васпитач. 

Др Ружица Јовановић, професор струковних студијабила је руководилац студијског програма 
Струковна медицинска сестра-васпитач. 

Др Мира Јовановић, професор струковних студија,била је руководилац студијског програма 
Струковни мастер 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 31.227,00м2. 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 буто по студенту, односно 2м2 за извођење наставе по сменама, за укупан број 
акредитованих студената. 

Учионице и амфитеатар су опремљени квалитетним пројекторима и пројекцијским платном 
који се користе у извођењу наставе.  

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 уоквиру читаонице располаже са 10 рачунара а Студентски рачунарски 
центар је снабдевен је 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 2021/2022. године Библиотекаје 
наставила са прикупљањем, обрадом, складиштењем, чувањем, представљањем и давањем на 
коришћење расположиве грађе. 
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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, у 2021. години, увећала књижни фонд за 47 примерка монографских 

публикација, а у 2022. години за још 53 књиге.Библиотека располаже са 24.048 књиге. 

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

највише куповином.У библиотеци има има укупно 538 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, Теме. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Објекти за педагошку професионалну праксу 

За одржавање стручно-педагошке праксе студената у Шапцу, Одсек је користио, 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 дат је у табели. 

Табела 1 Наставно-научне и стручне базе 

Редни 
број 

Назив установе Број уговора Место и адреса 
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1. ПУ Перка Вићентијевић 
Обреновац 

568/2022 Обреновац,Вука Караџића 92 

2. ППУ Клинцоград 01/185/2022 Улица 1402 нова 

3. Предшколска установа Наше 
дете Шабац 

569/2020 Шабац,Краља Александра 17 

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

5. ПУ БАМБИ Београд 128/2020 Београд, Војводе Степе 561  

6.  ПУ Ната Вељковић, 
Крушевац 

101/2020 Крушевац, Босанска  21 

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

8. Општа болница Лаза К. 
Лазаревић Шабац 

571/2020 Шабац, Попа Карана 4 

9. Завод за јавно 
здрављеШабац 

570/2020 Шабац, Јована Цвијића 1 

10. ППУ Наша друга кућица, 
Београд 

266/2017 Београд, Антифашистичке борбе 
23В 

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

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

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

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

15. Медицинска школа Др 
Андра Јовановић, Шабац 

590/2016 Шабац, Цара Душана 9 

16. ПУ Др Сима Милошевић 
Земун  

810/2015 Земун, капетана Радича Петровића 
26 

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

18. ПУ Ракила Котаров Вука 
Лазаревац 

868/2013 Лазаревац, Даре Ранђић 1 

19. ПУ Бамби, Лозница У току је 
потписивање 
уговора 

Лозница, Веселина Мисите бр. 26 

20. ПУ Раковица, Београд  У току је 
потписивање 
уговора 

Београд, Славољуба Вуксановића 
22 
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Поред наведених установа са којима су закључени уговори о пословној сарадњи, стручна 
пракса  студената се организовала и у другим предшколским установама, пре свега у местима 
пребивалишта студената. 
 

4.3 Наставна и друга средства 

Крајем 2021. године Одсек је набавио су два деск-топ рачунара, два лап-топ рачунара и један 
штампач, а крајем 2022. године набављена су два деск-топ рачунара. 

На крају 2022. године Одсек је располагао са 79 деск-топ рачунара, 24 лап-топ рачунара и 26 
штампача. 

Такође, за потребе Финансијско рачуноводстве службе Академије и обједињавања њеног 
раданабаљена је нова опрема: три радна стола са фиокарима, орман за одлагање финансијске 
документације. У студентској служби инсталирана је нова клима, у скриптарници је набављена 
нова фискална каса, као и друга ситнија опрема.   

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

Табела 2Листа 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 7 

6. Пентијум 4 рачунар секретаријат 2 

7. Пентијум 4 рачунар Студенска служба 5 

8. Пентијум 4 рачунар библиотека 1 

9. Пентијум 4 рачунар рачуноводство 4 

10. Пентијум 4 рачунар медијатека 5 

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,учионице... 

12 

16. Лап-топ Преносни 
рачунар 

Настава-амфитеатар, 
слушаоница,учионица.... 

12 
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17. Фотокопир Копир апарат Штампа наст. материјала 3 

18. Плазма ТВ 42" Телевизор Настава-медијатека 1 

19. Мрежни штампач 
са скенером 

Штампач са 
скенером 

Штампа наст. материјала 4 

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 Промотивне активности на упису студената  

Промотивне активности за упис нове генерације студената на основне и мастер студије 
започеле су у априлу 2022. године. 

У току априла и маја 2022. године наставно особље Одсека студија за васпитаче  и 
медицинскесестре васпитаче бавило се активностима у вези сапромоцијом Одсека према 
унапред утврђеном распореду. 

Наставници су посетилисве средње школе у Шапцу: 
1) Економску школу посетили су: др Душко Симић, др Кристина Крстић, др Небојша 
Будимировић 
2) Музичку школу - др Кристина Крстић, Катарина Пантелић 
3) Школу примењених уметности - др Драгиша Маринковић 
4) Хемијску и текстилну школу - др Ружица Јовановић, Катарина Кекић 
5)Пољопривредну школу - мр Татјана Бајић, Немања Николић 
6)Техничку школу - др Петар Гајић 
7) Медицинску школу- др Светлана Карић 

Такође, промотивне активност су одржане и у местима Мачванског и Колубарског округа: 
Богатићу (др ДушкоСимић, Лука Пимић), Обреновцу (др Душко Симић, Марија Спасојевић, Лука 
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Пимић),Лазаревцу (др Душко Симић, Марија Спасојевић, Лука Пимић), Лајковцу (Марија 
Лукић,Марија Спасојевић, Лука Пимић ), Коцељеви (Марија Лукић, Марија Спасојевић, Лука 
Пимић ), Убу(Марија Лукић, Марија Спасојевић, Лука Пимић), Владимирцима (Марија Лукић, 
Марија Спасојевић,Лука Пимић), Осечини (др Кристина Крстић), Крупњу (Марија Лукић), 
Љубовији (др Кристина Крстић),Лозници (др Драгиша Маринковић) и Ваљеву (др Мира 
Јовановић, Лука Пимић). 

Наставници судали основне и потребне информације у вези са уписом студената на прву 
годину основнихструковних студија на Одсеку студија за васпитаче  и медицинске сестре 
васпитаче у Шапцу.  

Томприликом ученици су се упознали са начином студирања на Одсеку, са 
студијскимпрограмима и предметима које слушају у оквиру тих програма, са начином 
функционисањаустанове, ваннаставним активностим и радом студентског парламента 
Академије. Наконразговора са ученицима у њиховим школамаи разговора са 
њиховимпрофесорима, разредним старешинама, педагозима, психолозима и директорима, 
прослеђен јепромотивни материјал – директорима на мејлове школа, а професорима, 
разредним страрешинама,педагозима и психолозима на вибер.  

Промо материјал, у појединим школама, директори супостављали на платформе како би 
заинтересовани ученици могли да га виде и добију најважнијеинформације у вези са уписом на 
Одсек, а разредне страрешине, педагози и психолози материјалсу слали на ученичке вибер 
групе. 

У промо материјалу ученици су могли да виде Конкурс за уписстудената у прву годину 
основних струковних студија, позив на дружење у овиру Дана отворенихврата, да се обавесте о 
припремној настави, као и да виде видео запис (линк ка промо видеу -YоуТубе) у којем наши 
некадашњи студенти говоре о васпитачком позиву, о студирању наОдсеку, о својим искуствима 
у вези са послом којим се сада баве. 

 
5.2 Студенти у школској 2021/2022. 

У школској 2021/2022. години на оба нивоа студија школовало се 523 студената. 

Студенти основних студија 

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

1) Први уписни рок спроведен је у периоду од 21. јуна до 8. јула 2021. године. 

2) Други уписни рок спроведен је у редовном и у продуженом року од 1.9. до 6.10. 2021. 
године. 

1) СТУДЕНТИ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 

 

У школској 2021/2022. години школовало се 313 студента на основним струковним студијама.  
 

2) СТУДЕНТИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

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

1) Први уписни рок спроведен је у периоду од 21. јуна до 17. јула 2021. године. 

2) Други уписни рок спроведен је у периоду од 6. 9. до 23. 10. 2021. године.  

На мастер струковним студијама у школској 2021/2022. години студирало је 210 студената. 
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Табела 3 - Бројчано стање студената основних студија  на почетку школске 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     1018 313 

 246 67 313 

 
Табела 4 - Бројчано стање студената мастер струковних студија у 2021/2022. 

 
Укупанброј студената  на ОСС И МСС нивоа студија 

 
Табела 5 - Бројчано стање студената на ОСС И МСС студијама у школској 2021/2022. 

 

Студијски програм 
1.год. 2.год. 

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

Укупно на МСС             210 

Степен студија Буџет 
Плаћају 
трошкове 

укупно 

Основне струковне студије 246 67 313 

Струковни мастер васпитач -         210         210 

Укупно 246         277         523 
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5.3 Дипломирани студенти у 2021/2022. 

 У школској 2021/2022. години дипломирало је 209 студената на оба степена студија. 

 

Табела6: Број дипломираних студената на оба степена студија у 2021/2022. 

РБ Студијски програм Број студената 

1 Високо образовање – први степен  

 Струковни васпитач 97 

 Струковна медицинска сестра васпитач 3 

 Струковни васпитач деце јасленог узраста 4 

 
Образовање струковних васпитача 
предшколске деце 

6 

 УКУПНО 1 110 

2. Високо образовање – ССС други степен  

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за физичко васпитање 

1 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за ликовно васпитање 

3 

 УКУПНО 2 4 

3. Високо образовање – МСС други степен 95 

4. УКУПНО 1+2+3 209 

 

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 
27. септембра 2021. године. Извођачки планови рада били су доступни јавности/објављени су 
на интернет страници Одсека. 
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Табела 7 - Календар рада у у настави - школска 2021/2022. 

НАСТАВА  

Прва година студија  

Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља 4.10. 2021. до 21. 1. 2022. 

Стручна пракса 1- 15 радних дана 6. 12. 2021. до 24. 12. 2021. 

  Настава у пролећном семестру 21. 2. 2022. до 3.6. 2022. 

  Стручна пракса 2 - 15 радних дана 9. 5. 2022. до 27. 5. 2022. 

 Друга година студија  

Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља 4. 10. 2021. до 21. 1. 2022. 

Стручна пракса 3- 15 радних дана   6. 12. 2021. до 24. 12. 2021. 

Настава у пролећном семестру 21. 2. 2022. до 3. 6. 2022. 

  Стручна пракса 4 - 15 радних дана 9. 5. 2022. до 27. 5. 2022. 

Трећа година студија  

  Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља   4. 10. 2021. до 21. 1. 2022. 

Стручна пракса 5 - 20 радних дана 1. 12. 2021. до 28. 12. 2021. 

Настава у пролећном семестру 21. 2. 2022. до 3.6. 2022. 

Струковни мастер васпитач  

Настава - јесењи семестар 23.10. 2021. до 21.1. 2022. 

    Стручна пракса 2-II год-15 радних дана 6.12. 2021. до 24.12. 2021. 

Настава – пролећни семестар  21. 2. 2022. до 3. 6. 2022. 

Стручна пракса 1- I год- 15 радних дана 9. 5. 2022. до 27. 5. 2022. 

ИСПИТНИ РОКОВИ  

Јануарски-фебруарски испитни рок 22. 1. 2022. до 20. 2. 2022. 

Априлски испитни рок 15. 4. 2022. до 30. 4. 2022. 

Јунски испитни рок 8. 6. до 9. 7. 2022. 

Септембарски испитни рок 27. 8. до 12. 9. 2022. 

Октобарски испитни рок 22. 9. до 1. 10. 2022. 

 

НЕРАДНИ ДАНИ  
 

  Дан примирја у Првом светском рату 11. 11. 2021. 

Нова година    1,2,3. 1. 2022. 

Божић по Јулијанском календару 7. 1. 2022.  

Дан државности - Сретење 15,16. 2. 2022. 

Васкрс по Јулијанском календару 22,23,24,25.4. 2022. 

Празник рада 1,2, 3. 5. 2022. 

 

 

УПИС/ОВЕРА СЕМЕСТРА/ПРИЈАВА 
ИСПИТА 

 

    Пријава испита 
 

21, 23,24.11.2020.  
Основне струковне студије 
9,11,12.1.2021. 
Мастер струковне студије 31.1. и 1. 2. 
2021. 8, 9,10. 4. 2021. 
Основне струковне студије 29. 5.и 
1.6.2021. 
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Мастер струковне студије 30.5. 2021. 
14,16. 8. 2021. 16. 9. 2021. 

 

 

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. 

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. 

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).  

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. 

 
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 у јесењем семестру 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 
семестру 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 
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веће је усвојило предлог да предмети Стручна пракса на основним студијама, буду 
реализованена 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 у јесењем семестру 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 
садржај и начин вођења Дневника стручне праксе студената који су запослени у вртићима као 
и студената који нису запослени у вртићима. 

Стручна пракса у летњем семестру организована је у вртићима. 

 

6.3 Mере за ублажавање штетних последица проузрокованих епидемијом Covid 19 

У условима економске и социјалне ситуације у којој су се налазили студенти и њихове 
породице, а који су изазвани пандемијом COVID-19, на почетку школске 2021/2022. године, на 
препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Академија струковних студија, 
укључујући и Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, предузели су мере за 
ублажавање штетних економско-социјалних последица проузрокованих епидемијом ове 
заразне болести у Србији и примену одговарајућих мера у циљу заштите здравља студената, 
наставника и осталих запослених на овој високошколској установи. 

У том смислу предузето је више мера са циљем да се студентима олакшају обавезе током 
студирања. 
 
Упис студената у прву годину мастер струковних студија, по већ расписаном конкурсу, завршио 
се по конкурсним терминима 22. и 23. октобра 2021. године. 

Нови уписни рок на мастер струковне студије организован је од 25. до 30. октобра 2021. 
године.  
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Упис студената основних студија, у наредним године студија обавио се до 15. октобра 2021. 
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 који се прилагођавао 
према епидемилошкој ситуацији у Републици Србији.   
 
Студентима основних и мастер струковних студија којима је остао само завршни, односно 
мастер рад, омогућено је да се плаћање преноса бодова које носи завршни или мастер рад, на 
лични захтев,  продужи најкасније до издавања уверења о дипломирању.  
 
Такође, студентима је омогућено да школарину, мимо већ утврђених редовних рата, плате у 
више рата (12 месечних рата) на лични захтев, закључно са 30. септембром 2022. године а 
студентима који су дипломирали одложено је плаћање школарине до издавања уверења о 
дипломирању. 
 
Продужени су рокови за одбрану завршних радова студента основних струковних студија,док је 
студентима мастер струковних студија, којима је остао само завршни мастер рад на дан 
30.9.2021. године, омогућено да предају мастер рад за одбрану до 18. октобра 2021. године 
без уписа школске 2021/2022. године.  

 
 

7. Људски ресурси 

7.1 Наставници и сарадници у радном односу 

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

Почетком 2022. године ступили су на снагу Минимални услови за избор у звања наставника на 
академијама струковних студија и високим школама струковних студија, на основу којих се 
вршио избор у звање наставника. Такође, Наставно-стручно веће Академије је донело општи 
акт – Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и 
сарадника на Академији.   

На основу наведених аката квалитет наставника се обезбеђивао пажљивим планирањем и 
избором на основу јавног поступка и услова путем којих се оцењивала научна, истраживачка и 
педагошка активност наставника.  

Наставу у Одсеку изводили су наставници са изборним звањем и сарадници. На крају школске 
2021/2022. године наставу је реализовало 19 наставника у радном односу. 

Табела 8-  Наставници у радном односу по звањима 

Р.бр. Наставници у радном односу број 

1 Професор струковних студија 10 

2 Виши предавач 3 

3 Предавач 5 

4 Наставник вештина 1 

 УКУПНО 19 
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У току школске 2021/2022. године расписани су конкурси за избор у звање и заснивање радног 
односа наставника и закључени су уговори о раду: 

1) са једним наставником у звању предавач за ужу наставно-научну област Медицина, 
конкурс окончан избором спец.др Маријане Срећковић;  

2) са једним наставником у звању предавач за ужу наставно-научну област Математичко-
информатичке науке, конкурс окончан избором др Небојше Будимировића, доктор 
наука-рачунарске науке. 

Tабела 9 - Наставници у радном односу према научном степену 

Р.бр Научни степен број Област 

1 Доктор наука 3 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 

9 Доктор наука 1 Математичко-
информатичке 

науке 

 Укупно: доктори наука 14  

1 Магистар наука 1 Математичко-
информатичке 

науке 

2 Магистар наука 1 Музичка култура 

3 Магистар/специјалиста 2 Медицина 

 Укупно: магистри 4  

 Без научног звања  1 Стручна пракса 

 Укупно: без научног звања 1  

 УКУПНО НАСТАВНИКА 19  
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У Одсеку Академије, током 2021/2022. године, било је запослено осамсарадника од којих су 
три у звању асистента а пет сарадника са изборним звањемсарадник у настави.  

 
Табела 10 - Сарадници у радном односу према научним областима 

 

Звање Број Област 

Асистент 1 Педагогија 

Асистент 1 Музичка 
култура 

Асистент 1 Психологија 

Сарадник у 
настави 

1 Филолошке 
науке-страни 

језици 

Сарадник у 
настави 

1 Филолошке 
науке-језик и 
књижевност 

Сарадник у 
настави 

1 Математичко-
информатичке 

науке 

Сарадник у 
настави 

2 Стручна пракса 

УКУПНО 8  

 

У току 2021/2022. године престао је радни однос петорици сарадника у настави због истека 
уговора о раду, односно на лични захтев.  

Извршен је избор у звање једног асистента за ужу наставно-научну област Психологија.  
 

 
7.2 Наставниции сарадници у допунском раду  
 
На Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, у школској 2021/2022. години 
било je ангажовано 8 наставника и 5 сарадника практичара у допунском раду. 

 
Табела 11 - Наставници ангажовани по уговоруо допунском раду 

 

 Област  Звање  Број 

1. Дидактика доцент  1 

2. Социјална медицина редовни 
професор 

1 

3. Гостујући професор 

Математичка анализа и 
примене 

редовни 
професор 

1 
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4. Педагошке и андрагошке 
науке/Методика наставе 
физичког и здравственог 
васпитања  

професор 
струковних 
студија 

1 

5. Психологија предавач  1 

6. Психологија предавач ван 
радног односа 

1 

7. Физичка култура предавач ван 
радног односа 

1 

8. Медицина Предавач ван 
радног односа 

1 

 

У Одсеку Академије, у школској 2021/2022. години било је ангажовано 5сарадника практичара. 

Табела 12: Сарадници ван радног односа  

 Звање Број Област 

1. Сарадник 

практичар 

2 Педагогија 

2. Сарадник 

практичар 

3 Медицина 

 
 

 
7.3. Реализација научног и стручног усавршавања наставника и сарадника 

 
ДР МИРЈАНА МАРКОВИЋ 

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

 Рецензија монографије: Синдром сагоревања на послу код васпитача: извештај о 
реализованом пилот пројекту  ауторки др Јелена Мићевић Карановић, др Роса 
Шапић, др Ангела Месарош Живков, др Миланка Маљковић, др Србислава Павлов. 
Издавач Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2022.  

 Рецензија монографије: Синдром сагоревања на послу код васпитача – студената 
мастер струковних дстудија за образовање васпитача у Војводини , писан у 
коауторству др Роса Шапић, др Јелена Мићевић Карановић, др Ангела Месарош 
Живков, др Миланка Маљковић, др Србислава Павлов. Издавач Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2022.  

 МАЉКОВИЋ, М; МАРКОВИЋ, М. (2022): МЕТОДИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ВЕШТИНЕ 
ВАСПИТАЧА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА: ПРИРУЧНИК ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ 
И МАСТЕР СТУДИЈА. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди, 2022.  

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

 МАРКОВИЋ, М, ЛУКИЋ,Ж (2021): Савремени српски језик: скрипта са примерима за 
вежбе. 

 МАРКОВИЋ, М, ЛУКИЋ,Ж (2021): Култура говора: скрипта са примерима за вежбе. 

https://kreativabeograd.wordpress.com/
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ДР МИРА ВИДАКОВИЋ 
Саопштење на научној конференцији или другом научном скупу: 
Научни рад 

 Видаковић М.(2022) СОЦИОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНЕТА КРОЗ ПРИЗМУ 
ДАТАИЗМА,Осма међународна конференција ,,Примена нових технологија у 
менаџменту и економији’’, Београд, 15. 04. 2022 ;Факултет за пословне студије и право 
Универзитета „Унион- Никола Тесла”, Београд. ISBN: 978-86-81400-68-5, COBISS-ID: 
62856713(М34) 

 Видаковић, М.,Андевски, М., (2022), УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 
ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID -19, Globalisation challenges and the social-economic 
environment of the EU, Conference Proceedings; Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 
okolje EU, Zbornik prispevkov, Novo mesto, 19. maj, 2022, str. 84.( М34) 
–        линк: https://uni-nm.net/publikacije/2022/konferenca2022 

 Андевски,М., Арсенијевић, Ј.,Видаковић, М.,(2022) КРИЗА ЕМПАТИЈЕ И МОЋ 

РАЗГОВОРА У ТЕХНОЛОШКОМ ОКРУЖЕНЈУ: 28 Округли сто,, Афективне димензије 

личности и остварење даровитости", одржан 01.07. 2022., Зборник резимеа са 

међународног научног скупа, Издавач: Вршац - Арад:Висока школа струковних студија 

за васпитаче "Михаило Палов".  ISBN: 978-86-7372-298-6; COBISS SR - ID: 

69464073.УДК:371.95.(М34) 

Линк: http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-rezimea-28.pdf 
 

 Видаковић М. (2021),СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ ОНЛАЈН ОBРАЗОВАЊА И  Е - УЧЕЊА ЗА 

ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID - 19, Међународна  научна конференција ,,Друштвени развој 

и демографске промене“, Српско социолошко друштво, Филозофски факултет,  Нови 

Сад.ISBN:978-86-6065-643-0; COBISS.SR.ID 35718409. (M34) 

 Андевски, М., Bанић, B., Видаковић, М. (2021). НИВО САМОРЕГУЛИСАЊА ИЛИ КАКО СВЕ 

,,ЗАОКРУЖИТИ'' У МОДЕЛУ ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊА ДАРОВИТИХ, 27 округли сто о 

даровитима ,,Саморегулација и развој потенцијала даровитих“, Висока школа 

струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов“, Вршац. ISBN; : 978-86-7372-295-5, 

COBISS.SR-ID. 65482249. (М 14) 

линк:http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/27%20Okrugli%20st
o/default.htm. 

 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) 

Рецензент у: 

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

 Зборник радова ,, Методички дани“, (M 33), Висока школа струковних студијаза 

васпитаче, Кикинда. 

 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. 

https://uni-nm.net/publikacije/2022/konferenca2022
http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-rezimea-28.pdf
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/27%20Okrugli%20sto/default.htm
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/27%20Okrugli%20sto/default.htm
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ДР ПЕТАР ГАЈИЋ 

Учешће на заједничким изложбама:  

 2021. 64.Октобарски салон у Шапцу, галерија Народног музеја, Шабац (M112) 

 2022. ХХIХ изложба цртежа, галерија Културног центраШабац, Шабац (M112) 

 2022. ХХI изложба малог формата, галерија Културног центра Шабац, Шабац (M112) 
 
ДР СВЕТЛАНА КАРИЋ 
Писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Карић, С.:Уџбеник за студенте на мастер струковним студијама: Инклузивно 
образовање упредшколској установи, (2022).`ISBN 978-86-7142-074-7 COBISS.SR-ID 
76514569 

 Карић, С.:Уџбеник: Нега и васпитање деце раног узраста, (2022). `ISBN 978-86-7142-073-0 
COBISS.SR-ID 76514825 

 Карић, С.:Уџбеник: Васпитање за здравље, (2022). `ISBN 978-86-7142-074-7, COBISS.SR-ID 
76732937 

 Карић С.,(2022). Здравље становништва и фактори ризика, 1. Конференција са 
међународним учешћем, Напредне технологије у функцији развоја привреде, Врњачка 
Бања јун 2022. М 33 ISBN 978-86-6211-138-8, 1. COBISS.SR-ID 67363849 

 
 
 
ДР ЉИЉАНА СТАНКОВ 

 Станков, Љ. (2021). Предшколско васпитање у Србији - првих сто година. У: (А. Илић 
Рајковић и С. Петровић Тодосијевић (ур.). Без школе шта би ми? Огледи из историје 
образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас. (стр. 135-162). Београд: 
Институт за новију историју Србије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду. М44 

 Учешће на Међународном научном скупу Нови хоризонти васпитања и образовања, 
одржаном 28. маја на Учитељском факултету у Београду, излагање на тему: Рефлексија 
васпитача о дигиталним компетенцијама и васпитно-образовном процесу током 
пандемије. 

 Mira Jovanović, Sanja Vuletić, Ljiljana Stankov (2022). Preschool teachers` reflections on 
digital competencies and the educational process during pandemic. International Scientific 
Conference NEW HORIZONS IN EDUCATION. Book of Abstract (p.71). Belgrade: University of 
Belgrade, Teacher Education Faculty.  Zbornik-rezimea-Book-of-Abstracts-2022.pdf (bg.ac.rs) 
M34 

 Станков, Љ., Бајић, Т. Развијање програма заснованог на партнерству са породицом - 
перспектива васпитача. Зборник радова Конференције ,,Васпитач у XXI веку” 
одржане 13-14- маја 2022. у Сокобањи, у организацији Академије васпитачко-
медицинских студија, Одсек Алексинац. (у штампи) 

 

ДР МИРА ЈОВАНОВИЋ 

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

http://naucniskup.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/Zbornik-rezimea-Book-of-Abstracts-2022.pdf
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 Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М. (2021).Физичко васпитање у предшколским 
установама у време епидемије Ковид 19У: С. Стојиљковић, Р. Мандић, Н. Мајсторовић 
(ур.). „Савремени изазови спорта, физичког вежбања и активног живота“Зборник 
сажетака. ДвадесетаМеђународна 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 ) 

 ЈовановићМ., Вулетић, С.(2022).Васпитач и грађење односа у групи –подршка 
добробити детета, рад прихваћен за објављивање у  Зборнику 
конференцијеВаспитач у 21 веку „Професионалне улоге васпитача у контексту нове 
концепције предшколског програма“.са међународним учешћем, Алексинац. 

 Јовановић М.,  Вулетић, С. Станков, Љ.(2022).Рефлексија васпитача о дигиталним 
компетенцијама и васпитно- образовном процесу током пандемије,у Зборнику 
резимеа са Међународног научног скупа Нови хоризонти васпитања и образовања , 
Учитељски факултет , Београд . 

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/ ,2022/23, 2023/24 ,  2024/25. 

 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/, 2022/23, 2023/24 ,  2024/25. 

 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/, 2022/23, 2023/24 ,  2024/25. 

 Програм стручног усавршавања:„Тимски рад и компетенције васпитаћа у служби 
унапређњења квалитета инклузивног процеса “доступно 
на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku2022/23, 2023/24 
,  2024/25. 
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 Програм стручног усавршавања:„Сарадња школе и родитеља као темељ 
напредовања ученика“доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-
usavrsavanja-za-skolsku2022/23, 2023/24 ,  2024/25. 

 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 2022.године под 
називом Оснаживање васпитача за примену Нових основапредшколског програма 
Године узлета 

 Аутор  и реализатор пројекта од јавног интереса на конкурсу ЛПА Ваљево2022године, 
под називом Подршка добробити детета у вртићу 

 Аутор пројекта од јавног интереса на конкурсу за културу Града Ваљева2022године, под 
називом20 година дечјег драмског стваралаштва у Креативној радионици Пинокио   
Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

 Рецензент пубилкације Наш Пинокио:20 година дечјег 
драмског стваралаштваприр.Весна Лазић - Београд ,Удружење Анђели чувари  ,2022. 
ISBN 978-86-81416-01-3.COBISS.SR-ID 72397577  

ДР РУЖИЦА ЈОВАНОВИЋ 

 Ружица Јовановић: Крокијем до суштине (Лутка Звонка Пешића, Мали Немо, 
Панчево)СВЕСКЕ бр. 143  2022. год. 115-121 стр. 

 Ружица Д. Јовановић,  СВЕВРЕМЕНО ПРИПОВЕДАЊЕ У ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ . 
ГОДИШЊАК ИНСТИТУТА ЗА ДЕЧЈУ КЊИЖЕВНОСТ , година I. Бр. 1/2021. 174-181 стр. 

 Ружица Јовановић, Књижевност као живот или живот са књижевношћу, Интервју, 
Душан Иванић (Разговарала Ружица Јовановић). 

СВЕСКЕ бр. 144  2022 год. 161-171 стр. 

 Ружица Јовановић, Рефлекси фолклорног наслеђа у роману – бајци Златна гора 
Тиодора Росића  

 Научни скуп са међународним учешћем, 65. САВЕТОВАЊЕ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ  ИГАРА  

ЗМАЈЕВИТО ДОБА: НОВА ЧИТАЊА ЕВРОПСКЕ БАЈКЕ И ФАНТАСТИКЕ, 8–9. јун 2022, Матица 
српска, Нови Сад. Детињство, 2022/1, 88-95 стр. УДК 821.163.41-93.09  Росић Т. 

 Ружица Јовановић, Улога књижевног дела у процесу интегрисаног учења, 
Конференција „Васпитач у 21. веку“ Сокобања, 13. И 14. Мај 2022. Зборник у изради. 

ДР САЊА ВУЛЕТИЋ 

 Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М.  (2021).Физичко васпитање у предшколским 
установама у време епидемије Ковид 19У: С. Стојиљковић, Р. Мандић, Н. Мајсторовић 
(ур.). „Савремени изазови спорта, физичког вежбања и активног живота “Зборник 
сажетака. ДвадесетаМеђународна научна конференција (стр. 166-167). Факултет спорта 

http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=268
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и физичког васпитања Универзитетa у Београду, децембар 2021.( ISBN 978-86-89773-67-
5). M34 

 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 )M33 

 ЈовановићМ.,Вулетић, С.(2022).Васпитач и грађење односа у групи –подршка 
добробити детета, рад прихваћен за објављивање у  Зборнику 
конференцијеВаспитач у 21 веку „Професионалне улоге васпитача у контексту нове 
концепције предшколског програма“.са међународним учешћем, Алексинац.M64 

 Јовановић М.,  Вулетић, С. Станков, Љ.(2022).Рефлексија васпитача о дигиталним 
компетенцијама и васпитно- образовном процесу током пандемије,у Зборнику 
резимеа са Међународног научног скупа Нови хоризонти васпитања и образовања, 
Учитељски факултет, Београд.M34 

 09. 11. 2021. Webinar: Kako da pronađete partnere za Erasmus 
+ projekte? Fondacija Tempus Srbija 

 8-10. 12. 2021. Erasmus + nedelja, Informativni dani visoko 
obrazovanje, Fondacija Tempus Srbija 

 16. 12. 2021. Virtuelna radionica posvećena pripremi prijava za KA 131 projekte mobilnosti u 
visokom obrazovanju, Fondacija Tempus Srbija 
Стручни пројекти 

 Пројекат Erasmus+, Key Action KA1 - Learning Mobility of Individuals,  2021-1-RS01-KA131-
HED-000010522 

 
ДР МИЛЕНА ЂУРКОВИЋ  ПАНТЕЛИЋ 

 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 концератау Шапцу, Београду, Вршцу, Бијељини, Бањи Ковиљачи и Бања Луци, 
са репертоаром од преко 350композиција на српском, француском, енглеском, 
италијанском, руском, латинском, турском и грчком језику.  

 Оснивач је и диригент Дечјег хора ВиВа-ћиод 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. 

 Ђурковић-Пантелић, М. (2022): Учешће у припреми и реализацији спектакла Comédie 
Musicale Harry Potter l’enfant (колаборација класе драмске уметности, Maîtrise, classe de 
chant lyrique et orchestre du Conservatoire "Jacqueline Robin"), Théatre Madeleine-Renaud, 
Taverny, France. 18.06.2022. (M101) 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2022): Методика музичког васпитања, 
уџбеник. Шабац: Академија струковних студија, Одсек студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче. (ISBN 978-86-7142-072-3; COBISS.SR-ID 76553737) 

ДР ДУШКО СИМИЋ 

Симић, Д. (2022). Физичко васпитање и спорт деце предшколског узраста-уџбеник 

ДР ДРАГИША МАРИНКОВИЋ  
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 Маринковић, Д. (2021): Самостална изложба: Дно, Галерија Културног центра Шабац 
(М112) 

 Маринковић, Д. (2021): Октобарски салон, Народни музеј, Шабац 

 Маринковић, Д. (2022): Излагање на колективној изложби 28. Изложба цртежа, 
Галерија Културног центра Шабац (М112) 

 Маринковић, Д. (2022): Излагање на колективној изложби 27. Изложба малог 
формата, Галерија Културног центра Шабац (М112) 

 Учешће у раду комисије за избор излагача у КЦ Шабац за 2022. годину 
 
ДР ИВАНА ЈЕЛИЋ 

 Учешће у раду жирија (2022): колективна изложба XXI Изложба малог 
формата,Галерија културног центра Шабац (М100) 

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

 Јелић, И. (2022): Излагање на колективној изложби Пролећна изложба 2022, 
Удружење ликовних стваралаца Шапца, Галерија културног центра Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2022): Излагање на колективној изложби 27. Изложба акварела, Галерија 
Културног центра Шабац (М112) 

 Јелић, И. (2022): Participation in International khajuraho Artmart 2022, international art 
project and exhibition organized by Madhya Pradesh Government, Khajuraho, India(М105) 

 
 
ДР КРИСТИНА ЖУНИЋ 

 Ментор - Пружање менторске подршке у имплементацији 
нових Основа програма- Године узлета у ПУ „Сунце“ у Горњем Милановцу у вртићу 
језгру промене „Објекат II “ у периоду од јула до децембра 2021. године. 

 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) „Најчешће 
дилеме практичара у вези Основа програма-Године узлета“ одржана 23.11.2021 од 
стране Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у 
Београду. 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Концепција основа 
програма, организоване за групу запослених васпитача у приватним предшколским 
установама у периоду 25.11.- 8.12.2021. год.  

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Интегрисано 
учење и припрема за школу у концепцији Основа програма ПВО Године узлета“ 
одржана 26.01.2021. од стране Института за педагогију и андрагогију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду. 

 Модератор онлине обуке за примену нових Основа 
програма - Документовање организоване за групу запослених васпитача ПУ 
„Полетарац“ Трговиште и „Лептирић“ Ражањ у периоду 31.03.- 06.04.2021. 

 Ментор - Пружање менторске подршке у имплементацији 
нових Основа програма- Године узлета у ПУ „Лане“ у Осечини у вртићу језгру промене 
„Лане“; у периоду април-јун 2022. године. 
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 Организатор и координатор дводневне Хуманитарне продајне изложбе студентских 
радова насталих на предметима Предшколска педагогија, Дидактичко-игровна и 
Професионалне вештине васпитача у циљу прикупљања новца за куповину материјала 
потребног за уређење простора у вртићима ПУ „Наше дете“ у Шапцу и набавку 
средстава за децу на болничком лечењу у Општој болници у Шапцу (април 2022. год.). 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Развијање реалног 
програма, организоване за групу запослених васпитача који раде у групама у години 
пред полазак у школу у следећим школама „Пчелица“ у Апатину; „Пава Сударски“ у 
Новом Бечеју; „Радост“ у Србобрану; „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи у периоду 18. 06. - 
30.06.2022. године.  

 
ДР НЕБОЈША БУДИМИРОВИЋ 

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

 Activitie, Mathematics, Vol. 9, Issue 10, 1089, 2021; 

https://doi.org/10.3390/math9101089 
 
МРТАТЈАНА БАЈИЋ 

 Љ. Станков &Т.Бајић (2022):РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА ЗАСНОВАНОГ НА ПАРТНЕРСТВУ СА 
ПОРОДИЦОМ - ПЕРСПЕКТИВА ВАСПИТАЧА, рад прихваћен за објављивање у Зборнику 
радова са конференције „ВАСПИТАЧ У21.ВЕКУ“, 13-14. мај 2022. Сокобања. 

 Т.Бајић (2022): Информатика са уводом у примењену статистику -практикум, ISBN 978-
86-7142-076-1,  COBIS.SR-ID 76406537 

 Т.Бајић (2022): Домаћи задаци из Математике – Интерни материјал 
 

МАРИЈА ЛУКИЋ 

 Ангажована као спољни сарадник на пројекту (Примена Основа програма ПВО «Године 
узлета») који обучава запослене у систему предшколског образовања за 
имплементацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у 
трајању од четири године (од јуна 2019. године до јуна 2023. године). 

 Аутор скрипте за предмет Дидактичко-игровна средства 

 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 трајало је од  16. 09. 2021. – 10.2.2022. год. 

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Најчешће 
дилеме практичара у вези са Основама програма Године узлета”, одржаној 23.11.2021. 
године 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Концепција основа 
програма, организоване за групу запослених васпитача у приватним предшколским 
установама у периоду 25.11.- 8.12.2021. године. 

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Интегрисано 
учење и припрема за школу у концепцији Основа програма ПВО „Године узлета” 
26.1.2022. године. 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Документовање, 
организоване за групу запослених васпитача ПУ „Наша радост“ из Крупња у периоду 
31.3.- 6. 4. 2022. године.  

https://doi.org/10.3390/math9101089
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 Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године 
узлета“ ПУ,,Наша радост“ у Крупњу, у објекту „Наша радост” као језгру промене; 
пружање подршке од априла до јуна 2022. године. 

 Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Одговорити 
на дилеме практичара-интерактивни рад у групама” , одржаној 10.5.2022. године. 

 Учешће на вебинару „Перспектива ментора о менторском процесу“- евалуациона фокус 
група са менторима, 21.6.2022. године. 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Развијање реалног 
програма, организоване за групу запослених васпитача из ПУ „Дечја радост“ 
Бабушница, из ПУ „Полетарац“ Мерошина, из ПУ „Бајка“ Књажевац и из  ПУ „Дечја 
радост“ Босилеград у периоду 17.06.-30.6.2022. год. 

 Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма − Развијање реалног 
програма,  организоване за групу запослених васпитача из ПУ „Радосно детињство“ 
Нови Сад у периоду 6.10.-19.10.2022. год.  

 

СПЕЦ.ДР МАРИЈАНА СРЕЋКОВИЋ 

 Mulić M, Srećković M, Backović D. Knowledge, Attitude and Practice towards Sexually 
Transmitted Diseases among Medical and Non-medical Female Students of Academy of 
Professional Studies Šabac, Serbia. Acta Medica Saliniana. (Accepted 08.12.2021).SCImago 
Journal Rank 0.118, Impact Score 0,21-М23 

 Panić S, Srećković M, Dragičević I. Relationship between maternal gestational weight gain 
and socio-economic conditions, and the body mass index of schoolchildren. Međunarodni 
kongres o zdravlju mladih “Ulaganje u zdravlje mladih-budućnost svake zemlje”, 07-08. 
oktobar 2021. Beograd, Srbija.-М34 

 Dragičević I, Srećković M, Panić S, Vujković B. Influence of Vaccination and Hygienical and 
Epidemiological Measures on Patient Mortality Reduction in the Gerontology Center Sabac. 
The First World Conference – Fighting COVID-19 Pandemic – Health Challenges. March 26-28. 
2022. Belgrade, Serbia. p. 88. ISBN: 978-86-80916-01-9.М34 

 Novaković S, Milenković S, Srećković M, Backović D, Ignjatović V, Dugandzija T. The Impact of 
Internet Use on Children’s Activities and Physical Development. 54th Days of Preventive 
Medicine International Congress 27-30. September 2022. p. 59. Niš, Serbia.М34 

 Panić S, Srećković M, Dragičević I, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj, Dugandžija T. Consumption 
of potassium permanganate before and after use of preparations hydrogen-peroxide-silver 
composition in the disinfection of sulphur thermal spring waters in therapeutic pools. 54th 
Days of Preventive Medicine International Congress 27-30. September 2022. p. 53. Niš, 
Serbia.М34 

 Srećković M, Dugandžija T, Panić S, Dragičević I, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj. 
Bacteriological Quality of Sulphuric Thermo-Mineral Water in Physical Therapy Pools Before 
and After Disinfection by Silver Hydrogen Peroxide. 54th Days of Preventive Medicine 
International Congress 27-30. September 2022. p. 54. Niš, Serbia.М34 

 Srećković M, Panić S, Dragičević I. Monitoring koncentracije arsena u novoizgrađenom 
vodnom objektu centralnog vodovoda Bogatić, 2020-2021 godina. Deseti Međunarodni skup 
“Sigurnost i kvalitet hrane”. Brčko, Bosna i Hercegovina.13. maja 2022. p. 146-152. ISBN 978-
99955-99-63-8.  

COBISS.RS-ID 136109057М63 
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 Srećković M. Mentalno zdravlje i mentalna higijena. XXVI republička stručna konferencija 
Društva sanitarnih inženjera i tehničara Srbije „Izazovi u preventivnom radu – sanitarci u 
akciji“. Odluka Zdravstvenog saveta 153-01-00620/2021-01 u oktobarskom roku 2021. 
godine (akreditacioni broj D-1-678/21). Banja Koviljača, 08.04.-09.04.2022.М62 

 

МР МАРИНА ЈЕВТИЋ 

 Написала Мишљење ментора о раду асистента Катарине Пантелић, у оквиру  предлога 

за продужетак уговор у раду (24.06.2022.) 

 

КАТАРИНА ПАНТЕЛИЋ 

 Ђурковић-Пантелић, М., Пантелић, К. (2022): Методика музичког васпитања, уџбеник. 
Шабац: Академија струковних студија, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре 
васпитаче. (ISBN 978-86-7142-072-3; COBISS.SR-ID 76553737) 

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

НЕМАЊА НИКОЛИЋ 

 Nikolić, N., Bojić, L., & Tucaković, L. (2022). Brain-machine interface: New challenge for 
humanity. Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 33(2), 283-296.  

 Bojic, L., Nikolic, N.& Tucakovic, L. (2022). State vs. anti-vaxxers: Analysis of Covid-19 echo 
chambers in Serbia. Communications. https://doi.org/10.1515/commun-2021-0104 

 Tucaković, L., Bojic, L., &Nikolić, N. (2022). The Battle between Light and Dark Side of 
Personality: How Light and Dark Personality Traits Predict Mating Strategies in the Online 
Context. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships. (u pripremi za 
štampu) 

 Bojić, L., Đukanović, D., &Nikolić, N. (2022). 5G as geopolitical power struggle: The new 
neutral approach of balance and safety in technology controlled world explained through a 
case study of Serbia. NBP. Nauka, bezbednost, policija, 26(3), 25-47. 

 Tucaković, L.,Nikolić, N.,& Bojić, Lj., (2022, mart/april). Light and dark personality traits as 
predictors of mating strategies in the context of online dating. Rad prezentovan na XXVIII 
naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Srbija. ISBN 978-86-6427-
198.http://empirijskaistrazivanja.org/wpcontent/uploads/2022/04/KNJIGA-REZIMEA-
2022_FIN-sa-isbn_bez_linija-1.pdf 

 

7.4 Ненаставно особље 

Ненаставно особље обављало је послове дефинисане Правилником о организацији и 
систематизацији послова у АкадемијиШабаци уговорима о раду.  

Број запосленoг ненаставног особља уОдсеку, у 2021/2022. години је био 19 од који су 16 у 
радном односу на неодређено време а три запослена су у радном односу на одређено време. 

Табела 13: Запослено ненаставно особље 

Р.Б. Звање, радно 
место 

Име и презиме Квалификација број 

1 Шеф 
Канцеларије/ 

Драгица Живковић дипл. правник 1 

https://doi.org/10.1515/commun-2021-0104
http://empirijskaistrazivanja.org/wpcontent/uploads/2022/04/KNJIGA-REZIMEA-2022_FIN-sa-isbn_bez_linija-1.pdf
http://empirijskaistrazivanja.org/wpcontent/uploads/2022/04/KNJIGA-REZIMEA-2022_FIN-sa-isbn_bez_linija-1.pdf
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секретар 
Академије  

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 Пројектант 
информатичке 

инфраструктуре 

Александар Шобић дипл. 
инг.електротехнике 

1 

6 Инжењер за 
рачунарске 

мреже 

Милош Мијић мастер инжењер 
информационих 

технологија 

1 

7 Службеник за 
безбедност, 
здравље и 

заштиту на раду 

Вук Јовановић дипл. економиста 1 

8 Самостални-
стручно-технички 

сарадник за 
студије и 

студентска 
питања 

(организатор 
наставе и праксе) 

Драгица Игњевски специјалиста  
струковни васпитач за 

физичко васпитање 

1 

9 

 

Самостални-
стручно-технички 

сарадник за 
студије и 

студентска 
питања 

Адријана Станић 

 

специјалиста  
струковни васпитач за 
методику релаизације 
прип. пред. програма 

 

1 

 

10 Виши стручно-
технички 

сарадник за 
студије и 

студентска 
питања 

Радмила Андрић наставник разредне 
наставе 

1 
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11 Стручно-технички 
сарадник за 

остале 
делатности 

Срђан Јовановић ССС 1 

12 Референт за фин. 
рач. послове 

Биљана Пантелић ССС 1 

13 Самостални 
финансијско-

рачуноводствени 
сарадник-

ликвидатот 

Сашка Младеновић струковни 
економиста 

1 

14 Стручно-технички 
сарадник за рад у 

библиотеци 

Радина Лукић ССС 1 

15 Домар-мајстор 
одржавања 

Слободан Павловић ССС 1 

16 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 2021/2022. године Наставно-стручно веће Одсека је одржало 7 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.  

Седнице су биле редовне и електронске.  

Најважније теме о којима је одлучивало Наставно-стручно веће одсека биле су: 
1) утврђивање предлога студијског програма Струковна медицинска сестра васпитач;  

2) разматрање потребе за пријем у радни однос и ангажовање наставника на одсеку;  

3) контрола квалитета студијских програма, наставе и услова рада;  

4) давање сагласности на планове ангажовања наставника и сарадника одсека у другим 
високошколским установама;  

5) дефинисање потребе за расписивање конкурса за избор у звање и пријем у радни 
однос сарадника;  

6) одлучивање о избору у звање сарадника;  

7) предлагање радног ангажовања наставника и сарадника са других високошколских 
установа на студијским програмима који се реализују на одсеку;  
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8) утврђивање предлога одсека за радно ангажовање наставника и сарадника одсека на 
другој високошколској установи;  

9) усвајање распореда наставе на одсеку;  

10) усвајање расподеле предмета на наставнике и сараднике;  

11) организовање промотивних активности одсека за упис студената;  

12) организивање уписа студената на студијске програме које реализује;  

13) разматрање и дефинисање елемента који се тичу одсека а који су неопходни за израду 
стратешких докумената Академије (План рада Академије, Финансијски план Академије, 
План набавки Академије, Плана коришћења средстава за инвестиције Академије, 
Извештај о раду Академије, Извештај о пословању Академије);  

14) разматрање постигнутог успеха студената на испитима за сваки семестар и давање 
смернице за његово побољшање;  

15) други послове утврђене законом и овим Статутом.  

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

9. Комисија за издавачку делатност у школској 2021/2022. години 

Комисија за издавачку делатност Одсека: др Ружица Јовановић, председник и чланови др 
Мирјана Марковић и др Милена Ђурковић Пантелић,утврдила је предлог плана издавачке 
делатности у 2022.години који је усвојило Наставно-стручно веће и уврстило га у програм рада 
за 2022. 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 2022. години садржао је седам издања, четири нова и три 
поновљена издања од којих је одштампано пет издања: два нова и три поновљна издања, јер 
су ова издања благовремено припремљена за штампање а њихово штампање је одобрило 
Наставно-стручно веће Одсека и Академије. 

Одштампана издања у 2022. години: 
1) Др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија, Катарина Пантелић МА - 

Методика музичког васпитања - основни уџбеник, ново издање; 
2) Др сци. мед. Светлана Карић, професор струковних студија - Инклизивно образовање и 

васпитање у предшколској установи - основни  уџбеник, ново издање; 
3) Др сци. мед. Светлана Карић, професор струковних студија - Васпитање за здравље - 

основни  уџбеник, поновљено издање; 
4) Др сци. мед. Светлана Карић, професор струковних студија - Нега и васпитање деце раног 

узраста - основни  уџбеник, поновљено издање; 
5) Мр Татјана Бајић, предавач: Информатика са уводом у примењену статистику, практикум, 

поновљено издање. 

Дистрибуција и продаја публикација обављала се преко Скриптарнице Одсека. 
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Насловне стране објављених уџбеника  

 

 

10.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: 

1. Др Сања Вулетић, професор струковних студија 
2. Др Ивана Јелић, виши предавач 
3. Мр Татјана Бајић, предавач 
4. Наташа  Дубљанин, асистент 
5. Александар Шобић, пројектант информатичке инфраструктуре 
6. Адамовић Тијана, студент 51/2МАС 
7. Јаковљевић Николина, студент 10/20МАС 

Задатак комисије је да ради на пословима самовредновања квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада. 

 

11. Пројекти 

Одсек је учесник на пројекту Erasmus+, Key Action KA1 - Learning Mobility of Individuals, 2021-1-
RS01-KA131-HED-000010522који јеодобрила је Фондација Темпус и спроводи се на Одсеку 
студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче и Одсеку за медицинске и пословно-
технолошке студије Академије.  Трајање пројекта је до  31. 10. 2023. године. 

Тим који се бави реализацијом наведеног пројекта чине: Сања Вулетић, Одсек студија за 
васпитаче и медицинске сестре васпитаче, Ана Матић, Одсек за медицинске и пословно-
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технолошке студије Академије струковних студија у Шапцу, као координатори и Александар 
Шобић, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, лице задужено за 
ажурирање корисничког простора пројекта. 

 

12.Ваннаставнеактивности 
 

1) Студенти Академије струковних студија у Шапцу, са Одсека студија за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче организовали су дводневну Хуманитарну продајну изложбе 
студентских радова из предмета Предшколска педагогија, Дидактичко-игровна средства и 
Професионалне вештине васпитача у циљу прикупљања новца за куповину материјала 
потребног за уређење простора у вртићима ПУ „Наше дете“ у Шапцу и набавку средстава за 
децу на болничком лечењу у априлу 2022. године.  
ОвогпутаакцијисусеприкључилеиколегесаОдсеказамедицинскеипословно-
технолошкестудије. Какојеутокуреформапредшколскогваспитањаиобразовања, студенти и 
професори суодлучилидаједандеоприкупљеногновацодпродајеусмеревртићимаПУ 
„Нашедете” у ШапцуитакопружеподршкууспешнојпримениновихОсновапрограма 
„Годинеузлета”, намера је билада се обезбедипотребанматеријал, 
средстваииграчкеинатајначинпомогнеууређењуинспиративнесрединезаучењекојојсе, 
уновојконцепцији, поклањавеликапажња. 
Приликом посете посете ПУ „Наше дете” дониран је набављени материјал и неопходна 
средства васпитачима у вртићу „Бајка” (14.7.2022.), у присуству студената и професора са 
Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре и Одсека за медицинске и пословно-
технолошке, а приликом посете Служби за педијатрију у Општој болници у Шапцу 
(15.7.2022) донирана је вага за бебе и четири грејача за флашице у договору са 
медицинским особљем на овом одељењу. 

2) Студенти мастер  и основних струковних студија Одсека, у оквиру предмета Дидактичко-
игровна средства и Еколошко васпитање деце,  израдили су  и донирали великих број својих 
радова – сензорних табли, гињол лутака, интерактивних књига и других дидактичких 
средстава, вртићима ,,Наша радост“ у Крупњу и „Лане” Осечина, који су са применом нових 
Основа програма – Године узлета кренули од септембра 2022. године. Део средстава је 
дониран и вртићу „Бамби“ у ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги којем је менторска подрашка 
пружана до јануара 2022. године. Овај податак је ушао у извештаје које је израдио ИПА тим 
на челу са ауторкама програма „Године узлета“ (проф. др Живка Крњаја и проф. др Драгана 
Павловић Бренеселовић) за Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
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2)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 областимаздравствене неге, фармације, 

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

технологије и информационих технологија, који су опредељени за стално усавршавање.  

У школској 2021/2022. години Одсек је реализовао студијске програме основних 

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

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

Акредитација 

У школској 2021/2022. 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 2021/2022. 

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 

55 х 3 

У току школске године Одсек је учествовао у поступкуакредитације новог студијског програма 
мастер струковних студија, МСС Здравствена негаи реакредитацији студијског програма ОСС 
Инжењерски менаџмент. Решење о акредитованим студијским програмима у току школске 
2021/2022. су:   

ОСС Инжењерски менаџмент, Решење о Акредитацији бр.612-00-00064/5/2021-03 од 11. 01. 
2022. 
МСС Здравствена нега, Решење о Акредитацији бр. 612-00-00347/5/2021-03од 05.05.2022. 

 
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 усавршавањем у циљу одржавања и постизања вишег квалитета наставе 

као и научно-истраживачким радом.  

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 3представника 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. 

 Стручни орган Одсекаје Наставно-стручно веће Одсека. Његове надлежности уређене су 

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

 Праћење покривености предмета студијских програма наставницима и сарадницима 

одсека и дефинисање планова развоја кадровских рерсурса; 

 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; 

 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 Oдсека и 

Академије. 

АкадемијаимаСтудентски 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. 

Представници Oдсека у телима Академије 

У школској 2021/2022. години представници Одсека у телима Академије били су: 

 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-председница савета. 

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

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

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

из реда наставника спец. Роланд Антонић, предавач.  

Просторни услови рада и опремљеност 
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АктивностиОдсекасе 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 сходно броју студената на свим нивоима. Укупна 

површина простора којом Одсек располаже износи 2792,22 m2.Сходно закљученом Уговору о 

коришћењу школског простора бр. 175 од 15.4.2008. године и Анексима уз тај Уговор бр. 656 од 

14.9.2016. године и бр. 01/300/2021 од 23.12.2021. 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. 

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 67 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. У току школске 2021/2022. године урађени су молерски радови у циљу 

одржавања амфитеатара и слушаоница. У сарадњи нашег Одсека са ЈП Инфраструктура Шабац 

и ЈКП Стари град Шабац, реализована је прва фаза пројекта озелењавања површина око зграде 

Одсека. 
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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 у процесу 

истраживачког рада наставника. 

 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. 

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 01.10.2022.године, библиотека поседује 3116 наслова књига,334 примерака 

серијских публикација, 125 специјалистичких радова и 1629завршних радова. Библиотека 

Одсека има укупно 5204 библиотечких јединица.Од наведеног, у току школске 2021/22. године,  

библиотека је стекла 13 нових наслова књига. Запремљен је и 1 примерак серијских 

публикација из области медицине, односно фармације. Библиотека не поседује магистарске и 

докторске радове наставника.  

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. 

Увећање библиотечког фонда, током школске 2021/22. године, односило се на допуну 

уџбеника неопходних за унапређење наставног процеса на студијским програмима 

Инжењерски менаџмент, Економија и Здравствена нега. За потребе реакредитације ОСС 

Инжењерски менаџмент израђен је и извештај о библиотечком фонду као део елабората за 

акредитацију студијског програма Инжењерски менаџмент. Набављени су и нови уџбеници из 

области језика, конкретно Енглеског језика, тиме је студентима омогућено да на савременији 

начин обрађују предвиђено градиво и уче страни језик.  

Ради стручног усавршавања библиотекарка Одсека је присуствовала стручном скупу са 

међународним учешћем „Важност и улога библиотекара у препознавању различитости и 

унапређењу живота и образовања особа са сметањама у развоју и инвалидитетом“ у 

организацији Библиотеке шабачке. Као и презентацији документа „Стратегија развоја 

библиотечко-информационе делатности у Републици Србији за период 2023-2030“ у 

организацији Института за јавну политику и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.  

Годишњи извештај о раду библиотеке Одсека за 2021. 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 

стручној класификацији и каталогизацији публикација олакшан.  

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

Марковић“, Народном библиотеком Србије и Библиотеком шабачком. 
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Објекти за остваривање стручне праксе 

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

са великим бројем јавнихи 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 и Црне Горе. 

У табели 2 дат је преглед Уговора склопљених током школске 2021/2022. године у циљу 

реализације стручне праксе: 

Табела 2. Наставне базе, уговори склопљени школске 2021/2022 

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 

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 
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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 

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

54.  Зорка Pharma Hemija ДОО Хајдук Вељкова бб, Шабац 

55.  
Универзитет Доња Горица, Факултет за 
културу и туризам 

Октоих бр.1, Подгорица, Црна Гора 

56.  Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Карађорђева 27, Шабац 

57.  Ресторан Етно комплекс Јанкова прича Вука Караџића бб, Богосавац 

58.  Ресторан Ива НБЦ Кнегиње Љубице 1, Београд 

59.  Апотекарска установа „Апотека Рајић“ Миће Перишића бр.3, Глушци 

60.  
Водопривредно предузеће Сава ДП 
Шабац 

Јанка Веселиновића бр.29, Шабац 

61.  Предшколска установа „Цинци Линци“ Милорада Панића Сурепа р.22, Шабац 

62.  Средња школа у Коцељеви Доситејева бр.1, Коцељева 

63.  ОШ „Лаза К.Лазаревић“ Масарикова 136, Шабац 

64.  ПС Сервис 2017 Патријарха Павла бр.6, Шабац 

65.  Ас Електроник Поп Лукина бр.4, Шабац 

66.  Графички центар Нова Војводе Путника 64а, Шабац 

67.  „PC-HARD“ Maршала Тита бб, Крупањ 

68.  Друштво Велетрговина ТТ Цара Душана бр.1, Шабац 

69.  „Bexexpress“ doo Šabac Kраља Милутина 146, Шабац 

70.  Ресторан „ДивчиБар“ 
Поручника Савичића и Радића бр.66, 
Дивчибаре 

71.  Горски Хотел & Спа Копаоник 

72.  
„Hotels Group Montenegro Stars“doo, 
Хотел Сплендид 

п.фах 21, Бечићи 8530 Будва 

 

ИзнаведеногпроизлазидаОдсек има обезбеђен простор и опрему као и 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 
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У школској 2021/22. години у Одсеку се настава остваривалана 

основнимструковнимстудијама, 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 у току зимског семестра on-line. 

Календар наставе, испита и распуста 

Настава и испити одвијали су се у складу са усвојеним Календаром наставе. У зимском 

семестру школска година за студенте прве године почела је 04.10.2021. године и трајала до 

21.01.2022. године, а за студенте друге и треће године настава је почела 11.10.2021. године и 

трајала до 21.01.2022. године. 

У летњем семестру настава је почела 21.02.2022. године и трајала до 03.06.2022. године 

редовно према утврђеном распореду. 

У току школске 2021/2022. године студенти су имали зимски распуст (24.01.-18.02.2022 

године), пролећни - у време васкршњих празника (22.04.- 25.04.2022. године) и летњи распуст 

(06.06.-30.08.2022. 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 22.04.2022.године па закључно са трећим даном Ускрса 25.04.2022.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. aприла, Дан победе 

9. маја, Видовдан - спомен на Косовску битку - 28. jуна и Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату 21. октобра, празновани су радно. 

Испити  
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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 иоцењивању 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 Одсекописано је у Правилнку о 

студијама које је доследно спровођено. Испити су у школској 2021/22. години организовани, у 

складу са Статутом Академије, у 5 испитних рокова: јануарском, априлском, јунском, 

септембарском и октобарскомроку (редовни рокови за све студенте и све предмете) и 

накнадном октобарском року који је уведен одлуком Наставно-стручног већа. 

Термини пријављивања и трајање испитних рокова у школској 2021/22. години дати су у 

Табели 3. 

Табела 3. Термини пријављивања и трајање испитних рокова у школској 2021/22. 

 

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 сваког семестра. У протеклој школској години наставници су 

редовно држали планиране консултације. 

Стручна пракса 

Р. 

Бр  
Испитни рок  

Термин 

пријављивања 

испита  

Трајање 

испитног рока  
Напомена  

1.  ЈАНУАРСКИ  
26.12-

29.12.2021.  
24.01.-18.02. 

Испите су могли да пријављују 

студенти акредитованих 

студијских програма који су 

стекли право за полагање испита 

у зимском семестру и апсолвенти. 
2.  АПРИЛСКИ  28.03.-30.03.  04.04.-29.04.  

3.  ЈУНСКИ  30.05.-01.06.  06.06.-26.06.  

Испите су могли да пријављују сви 

студенти  

 

4.  СЕПТЕМБАРСКИ  11.07.-13.07.  30.08.-09.09.  

5.  ОКТОБАРСКИ 1  12.09.-13.09.  15.09.-25.09.  

6.  ОКТОБАРСКИ 2  26.09.  28.09.-06.10.  
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Школске 2021/2022. године стручна пракса се реализовала континуирано током школске 

године у наставним базама у складу са наставним програмом и у складу са актелном 

епидемиолошком ситуацијом узрокованом заразном болешћу COVID-19.У току школске 

2021/2022. године студенти су обављали и летњу стручну праксу која је предвиђена за 

студијске програме ОСС Здравствене неге, ОСС Гастрономије и ОСС Фармације. Студенти ОСС 

Здравствене неге летњу стручну праксу обављали у Општој болници Шабац и Дому здравља у 

Шапцу, док су студенти ОСС Гастрономија у највећем броју стручну праксу обављали у 

реномираним угоститељским установама у земљи и иностранству у хотелима  „Сплендид “ 

Бечићи, „Горски“ Копаоник, „Слобода“ Шабац и ресторанима „Дивчи Бар“ Дивчибаре и 

„Ривера“ Шабац.Студенти ОСС Фармације, друге и треће године, су феријалну стручну праксу 

обављали у апотекарским установама које имају потписане уговоре о сарадњи са Одсеком. 

У оквиру стручне праксе, али и у оквиру практичне наставе из предмета који имају 

посебан стручни карактер, у сарадњи са наставним базама (болницама, домовима здравља, 

апотекарским установама угоститељским предузећима и другим установама), 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 

наставним базама са којима иначе остварује трајну и успешну сарадњу (Табела 2). 

Уџбеници 

 Одсек је, сагласно потребама, односно уписаном броју студената, обезбедио уџбенике 

и другу литературу неопходну за савладавање градива. У току школске 2021/2022. године 

набавка уџбеника, била 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 ових области. 

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. 

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 иненаставни кадар 

 

Наставна јединица 

За остваривање образовног процеса у Одсеку у 2021/2022. години обезбеђен је 

неопходан наставни кадар. Наставу је остваривало укупно 38 наставникa од којих 33 
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запослених наставника (28 са пуним радним временом, 1 са 90% од пуног радног времена, 1  са 

70% пуног радног времена, 1 са 30% од пуног радног времена, 2 са 10% пуног радног времена) 

и 5 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе. 

Од 33запослена наставника 20 наставника су доктори наука, 2 наставника су магистри, 

5наставника има завршену специјализацију, 5 наставника има завршене мастер студије и 1 

наставник основне студије. 

Од 5 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе, свих 

5 су доктори наука. 

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

ванредни професор, 19 професора струковних студија, 4 виша предавача, 7 предавача, 4 

наставника вештина, 2 наставника страног језика. 

Осим наставника, у настави учествују и запослени сарадници и то:7 сарадника са пуним 

радним временом. 

У настави, поред наведених наставника и сарадника са пуним и непуним радним 

временом, односно по уговору, учествују и 4 предавача ван радног односа, 20 клиничких 

асистената и 9 сарадника практичара. 

Табела 4. 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 34 
радни 

однос 

(28 са пуним радним 

временом, 1 са 90% од пуног 

радног времена, 1 са 70% 

пуног радног времена, 1 са 

30% од пуног радног 

времена, 2 са 10% пуног 

радног времена 

2.  Наставник 5 

уговор о  

извођењу 

наставе 

(допунски 

рад) 

до 1/3 радног времена 

3.  
Асистент, сарадник у 

настави 
6 

радни 

однос 
пуно радно време 

4.  
Предавач ван радног 

односа 
4 

Уговор о 

извођењ

у наставе 

До 1/3 пуног радног 

времена 
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5.  

Сарадник ван радног 

односа (клинички асистент, 

сарадник практичар) 

29 

Уговор о 

извођењу 

наставе 

до 1/3 радног времена 

  

Табела 5. Наставници у радном односу 2021/2022. године 

Р.Б 
Име и 

презиме 
Звање 

Датумпос

ледњег 

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

. 

Информацио

не 

технологије 

Базе података 

Информациони 

системи 

Основи 

програмирања 

Програмски језици 

3.  
Др Љубица 

Мијић 

Професор 

струковних 

студија 

21.01.2011

. 
Хемија 

Познавање 

производа 

Хемија са биохемијом 

Хемија хране 

Амбалажа 

Биохемија 

Сензорна анализа 

хране  

4.  
Др Миодраг 

Милићевић 

Професор 

струковних 

студија 

13.07.2011

. 

Информацио

не 

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 

Технолошке 
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операције 

Основи хемијске 

технологије 

Основи инжењерства 

6.  
Др Мира 

Видаковић 

Професор 

струковних 

студија 

12.11.2021

. 

Филозофија и 

социологија, 

Менаџмент 

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 

Основи прехрамбене 

технологије 

Алкохолна и 

безалкохолна пића 

Безбедност хране 

9.  
Др Зоран 

Јокић 

Професор 

струковних 

студија 

15.09.2016

. 
Економија 

Пословна етика и 

комуникација 

Принципи економије 

Економија 

Пословно окружење 

Јавне финасије 

Пословне финансије 

10.  
Др Небојша 

Матић 

Професор 

струковних 

студија 

15.09.2016

. 
Економија 

Банкарство 

Ревизија и контрола 

пословања 

Осигурање 
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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 

Статистика 

Здравствена 

статистика 

15.  
Др Весела 

Радоњић 

Професор 

струковних 

студија 

28.02.2019

. 
Фармација 

Фармакотерапија 

ОТЦ лекови 

Медицинска етика и 

комуникација 

16.  
Др Предраг 

Кузмановић 

Професор 

струковних 

студија 

25.12.2020

. 
Физика  

Физика 

Основи биофизике и 

радиологије 

Електротехника 

Физичке штетности 

Основи инжењерства 

17.  Др Јелена Виши 01.10.2019 Инжењерство Општа и неорганска 
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Ђуричић-

Миланковић 

предавач . заштите 

животне 

средине и 

Хемија 

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

. 

Фармацеутск

о 

инжењерство 

Фармацеутска хемија 

Фармакогнозија 

Технолошке 

операције 

Функционална храна 

Органска хемија 

Основи прехрамбене 

технологије 

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 

животне 

средине и 

Хемијски 

материјали 

Заштита ваздуха 

Технологија и заштита 

вода 

Основи заштите 

животне средине 

Безбедност и 

здравље на раду 

22.  
Мр Косана 

Поповић 
Предавач  

13.05.2022

. 

Фармацеутск

о 

инжењерство 

Фармацеутска 

технологија 1 

Фармацеутска 

технологија 2 

Технологија 
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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.  
Спец. Никола 

Бељић 
предавач 

07.09.2021

. 

Медицина и 

Менаџмент у 

здравству 

ЗН у примарној 

здравственој заштити 

Медицинска 

психологија 

Менаџмент у 

здравству 

Палијативна ЗН 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

Физиологија са 

основама анатомије 

28.  Ана Матић 

Наставник 

страног 

језика 

21.12.2018

. 
Страни језик Енглески језик 2 

29.  
Александра 

Крсмановић 

Наставник 

страног 

језика 

07.09.2018

. 
Страни језик Енглески језик 1 

30.  
Александра 

Васић 

Наставник 

вештина 

01.10.2021

. 
Гастрономија 

Ресторатерство 

Планирање менија 

Гастрономски 

производи 

Гастрономска обрада 

меса 

Националне 

гастрономије 

Основи гастрономије 

Безбедност хране 
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Стручна пракса 

31.  

Слободанка 

Богдановић- 

Васић 

Наставник 

вештина 

05.12.2019

. 

Здравствена 

нега 

Увод у здравствену 

негу 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

Процес здравствене 

неге 

Стручна пракса 

32.  
Љубица Пајић 

Николић 

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 

Палијативна ЗН 

Стручна пракса 

33.  
Катарина 

Павић 

Наставник 

вештина 

09.03.2020

. 

Здравствена 

нега 

Стручна пракса 

ЗН 1,2,3 

34.  Марија Вешић 
Наставник 

вештина 

01.09.2020

. 

Здравствена 

нега 
Породиљско одсуство 

Наставници по уговору 

1. 
Др Бранко 

Маркоски 

Редован 

професор 

31.01.2019

. 

Информацион

е технологије 

Рачунарске мреже, 

Архитектура 

рачунара и 

оперативни системи 
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2. 
Др Светлана 

Карић 

Професор 

струковних 

студија 

27.09.2005

. 

Здравствено 

васпитање и 

образовање 

Здравствено 

васпитање 

Хигијена и 

санитација 

3. 
Др Слободан 

Ненадовић 

Професор 

струковних 

студија 

24.09.2008

. 
Правне науке Пословно право 

4. 
Др Маја 

Ружић 

Ванредни 

професор 
  

Здравствена нега у 

инфектологији са 

инфективним 

болестима 

5. 
Др Милош 

Војиновић 

Професор 

струковних 

студија 

  

Здравствена нега у 

хирургији са 

хирургијом 1 и 

Здравствена нега у 

хирургији са 

хирургијом 2 

Предавачи ван радног односа 

1.  

Др мед. спец. 

Драган 

Јоковић 

Предавач 

ван радног 

односа 

24.09.2021

. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

2.  
Мр Зоран 

Јовановић 

Предавач 

ван радног 

односа 

24.09.2021

. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у психијатрији са 

психијатријом 

3.  

Др мед. спец. 

Зоран 

Ђурковић 

Предавач 

ван радног 

односа 

24.09.2021

. 

Медицина и 

Здравствена 

нега 

ЗН у неурологији са 

неурологијом 

Здравствена нега 

старих 

4.  
Александар 

Јовановић 

Предавач 

ван радног 

односа 

24.09.2021

. 
Правне науке Пословно право 

 

Табела 6. Сарадници у радном односу 2021/2022. године 

Р.Б Име и презиме Звање 

Датумпосл

едњег 

избора у 

звање 

Ужа област 

за коју је 

биран/а 

Предмети из којих обавља 

наставу 

1. 
Бојана 

Милутиновић 

Сарадник у 

настави 
08.03.2021. Хемија 

Аналитичка хемија 

Физичка хемија 

Хемија са биохемијом 

Познавање производа 
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Хемија хране 

Амбалажа 

Биохемија 

Алкохолна и безалкохолна 

пића 

Сензорна анализа хране 

Анализа фармацеутских 

производа 

2. Малина Бонтић Асистент 15.01.2022. Физика 

Физика 

Основи биофизике и 

радиологије 

Основи ИТ 

Електротехника 

Основи инжењерства 

Физичке штетности 

3. 
Ђорђе 

Шарчевић 
Асистент  09.03.2020. 

Рачунарско 

инжењерств

о 

Безбедности и заштита 

података 

Базе података 

Рачунарска графика 

Архитектура рачунара и 

оперативни системи 

Основи програмирања 

Програмски језици 

Индустријски дизајн 

Рачунарске мреже 

Програмирање за интернет 

4.  Тамара Јевтић 
Сарадник у 

настави 
17.03.2022. 

Економија и 

Менаџмент 

и бизнис 

Пословно окружење 

Јавне финансије 

Осигурање 

Царинско и девизно 

пословање 

5. 
Катарина 

Ћалић 

Сарадник у 

настави 
17.03.2022. 

Информаци

оне 

технологије 

Веб дизајн 

Индустријски дизајн 

Математички софтвер 

Технологија мултимедија 

6. 
Мирјана 

Дмитровић 
Асистент 28.05.2021. Математика Породиљско одсуство 

Клинички асистенти 

1.  

Др мед. спец. 

Ненад 

Баштовановић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

2.  
Др мед. спец. 

Оливера Ђокић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

Палијативна нега 

Здравствена нега старих 

3. Др мед. спец. Клинички 24.09.2021. Здравствен ЗН у инфектологији са 
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 Миливоје 

Ђурић 

асистент а нега инфективним болестима 

4. 

 

Др мед. спец. 

Оливера 

Гибарац 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у интерној медицини са 

интерном медицином 2 

5. 

 

Др мед. спец. 

Милутин 

Икодиновић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

6. 

 

Др мед. спец. 

Снежана 

Ковачевић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у интерној медицини са 

интерном медицином 2 

7. 

Др мед. спец. 

Снежана 

Михаиловић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у инфектологији са 

инфективним болестима 

8. 

 

Др мед. спец. 

Бранко Мишић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у гинеколији и 

акушерство са 

гинекологијом 

9. 

 

Др мед. спец. 

Горан Ненадић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 1 

10. 

 

Др мед. спец. 

Нада 

ПанићЈелић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у интерној медицини са 

интерном медицином 1 

11. 

 

Др мед. спец. 

Слободан 

Поповић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

12. 

 

Др мед. спец. 

Гордана 

Радаковић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у интерној медицини са 

интерном медицином 2 

13. 
Др мед. спец. 

Нада Рувидић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у интерној медицини са 

интерном медицином 1 

ЗН у интерној медицини са 

интерном медицином 2 

14. 
Др мед. спец. 

Трифун Стајчић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

15. 

Др мед. спец. 

Љиљана 

Станимировић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у психијатрији са 

психијатријом 

16. 

Др мед. спец. 

Јасмина 

Станковић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

Здравствена нега у 

примарној здравственој 

заштити 

17. 
Др мед. спец. 

Милан Тешић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у хирургији са 

хирургијом 2 

18. 

Др мед. спец. 

Жељко 

Тимотић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у гинеколији и 

акушерство са 

гинекологијом 
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19. 

Др мед. спец. 

Даница 

ВасићСушић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у педијатрији са 

педијатријом 

20. 

Др мед. спец. 

Биљана 

Живановић 

Клинички 

асистент 
24.09.2021. 

Здравствен

а нега 

ЗН у неурологији са 

неурологијом 

Здравствена нега старих 

Сарадници практичари 

1. 

 

Данијела 

Ђурашковић 

Сарадник 

практичар 
24.09.2021. 

Здравствена 

нега 

Стручна пракса 

2. Драгана 

Симеуновић 

Сарадник 

практичар 
24.09.2021. 

Здравствена 

нега 

Стручна пракса 

3. 
Нина Петровић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2022. 

Економија Стручна пракса 

4. 

 

Марко 

Арсеновић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Економија Стручна пракса 

5. Никола 

Арсеновић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Економија Стручна пракса 

6. Богдан 

Василић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Менаџмент и 

бизнис 

Стручна пракса 

7. 
Алија Салкунић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Прехрамбено 

инжењерство 

Стручна пракса 

8. Горан 

Филиповић 

Сарадник 

практичар 
01.03.2021. 

Прехрамбено 

инжењерство 

Стручна пракса 

9. Борко 

Вујаклија 

Сарадник 

практичар 
19.11.2021. 

Рачунарско 

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 услове за стручно оспособљавање и усавршавање запослених у настави.  
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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 наставку су дати научни и стручни радови наставника и сарадника објављени у 

школској 2021/2022. години: 
 

Др Мирјана Антонијевић Николић 

Mirjana Antonijević Nikolić, Branka Dražić, Beata Cristóvãoc, Agata Bartyzel, Barbara Miroslaw, 
Sladjana Tanasković, New azamacrocyclic binuclear Cu(II) aminocarboxylate complexes: 
Structural, magnetic, spectral and antiproliferative studies, Journal of Molecular Structure, Vol 
1252 (2022) 131969. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131969 М22 

 

Branka Dražić, Mirjana Antonijević Nikolić, Milena Marinović Cincović, Vukosava Živnović 
Radovanović, Branka Borović, Slađana B. Tanasković, New copper(II) cyclam complexes with 
aminocarboxylate co-ligands: Synthesis, characterization, and in vitro antiproliferative and 
antibacterial studies, J. Serb. Chem. Soc. 87 (4) 451–464 (2022). М23 

 

Kosana Popović, Mirjana Antonijević Nikolić, Branka Dražić, Dragoljub Jovanović and Sladjana 
Tanasković, ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HERBAL TEAS FROM ŠABAC, SERBIA IN TERMS OF 
THE CONTENT OF HEAVY METALS, Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 56, No. 6, September, 
2022 (Russian Original Vol. 56, No. 6, June, 2022). М23 

 

M. Antonijević Nikolić, M.Rodić, B. Dražić, S. Tanasković, CRYSTAL STRUCTURE OF THE 

MACROCYCLIC COMPLEX [Co2(μ-pht)tpmc](ClO4)2·H2O, 15th International Conference on 

Fundamental and Applied  Aspects of  Physical Chemistry, Beograd, Septembar 20-24, 2021,  

Proceedings Vol II, 645-647 (2021), M-01-P. (zbornik radova je štampan nakon održavanja skupa, 

nije prikazan u izveštaju za prethodnu godinu) М33 

B. Dražić, M. Antonijević Nikolić, S. Tanasković, STABILITY CONSTANTS OF FOUR BINUCLEAR Co(II) 

COMPLEXES WITH A MACROCYCLE AND DIFFERENT CARBOXYLATO CO-LIGANDS, 15th 

International Conference on Fundamental and Applied  Aspects of  Physical Chemistry, Beograd, 

Septembar 20-24, 2021,  Proceedings Vol II, 648-651 (2021), M-02-P. М33 

 

M. Antonijević Nikolić, B. Dražić and S. Tanasković, NEW MACROCYCLIC Cu(II) COMPLEXES WITH 

LEUCINE/ISOLEUCINE CO-LIGANDS, 16th International Conference on Fundamental and Applied  

Aspects of  Physical Chemistry, Beograd, Septembar 26-30, 2022, Book of Abstracts, 136 (2022), 

M-01-P. М34  

 

K. Popović, M. Antonijević Nikolić, B. Dražić and S. Tanasković, THE POTENTIAL HEALTH RISK OF 

HEAVY METALS IN HERBAL TEA COMMERCIALLY AVAILABLE IN ŠABAC, SERBIA, 16th International 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-structure
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131969
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Conference on Fundamental and Applied  Aspects of  Physical Chemistry, Beograd, Septembar 

26-30, 2022, Book of Abstracts, 146 (2022), K-14-P. М34 

 

Slađana Tanasković, Branka Dražić, Mirjana Antonijević Nikolić, Biological activity of new mixed 
ligand copper(II) complexes, 10th Jubilee RAD International Conference on Radiation in Various 
Fields of Research, June 13-17, 2022., Herceg Novi, Montenegro, Book of Abstracts, 97. 
https://doi.org/10.21175/rad.spr.abstr.book.2022.24.2 М34 
 
Emilija Gnjatović, Mirjana Antonijević Nikolić, FITOREMEDIJACIJA: ESTETSKO I EKOLOŠKO 

REŠENJE, Šesti naučno-stručni skup POLITEHNIKA, Beograd, 10. Decembar 2021. Srbija, 276-282. 

М63 

 

Др Миодраг Милићевић 

 
Danijel Čabarkapa,Dejan Rančić,  Petar Pavlović, Miodrag Milićević,  INVESTIGATING THE IMPACT 
OF TREE-BASED NETWORKTOPOLOGY ON THE SDN CONTROLLER PERFORMANCE, FACTA 
UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and Robotics Vol. 21, No 1, 2022, pp. 25 - 35 (М33) 

 
Др Драгана Илић Удовичић  

Dragana Ilić Udovičić, Aleksandra Vasić, Karakteristike ishrane studenata Visoke medicinske i 
poslovno – tehnološke škole strukovnih studija Šabac, VI Naučno-stručni skup Politehnika 
Beograd, decembar 2021, Zbornik radova, 849-853. М63 
 
Biljana Grubor, Bojana Kalenjuk Pivarski, Bojan Đerčan, Dragan Tešanović, Maja Banjac,Tamara 
Lukić, Milka Bubalo Živković, Dragana Ilić Udovičić, Stefan Šmugović, Velibor Ivanović, Miloš Ćirić, 
Ivana Ćirić (2022):Traditional and Authentic Food of Ethnic Groups of Vojvodina (Northern 
Serbia)—Preservation and Potential for Tourism Development, Sustainability 2022, 14, 1805. 
https://doi.org/10.3390/su14031805. M22 
 
Roland Antonić, Dragana Ilić Udovičić, Aleksandra Vasić, Danijela Damnjanović, Kosana Popović, 
Ivana Jevtić (2022) Incidence of obesity among students, Arh. farm 2022; 72: S493–S494. М34 
 

Dragana Ilić Udovičić, Ana Matić, Danijela Damnjanović, Aleksandra Vasić(2022): Habits of fluid 

intake with students, XIV Conference of Chemists, Technologists and Ecologists of the Republic of 

Srpska, October 21-22.2022. М33 

Др Љубица Мијић 

Jovanović, G., Mijić, Lj., Vasić, A., Krsmanović, A., Damnjanović, B. (2022): Тesting of the sensory 

quality of fresh wheat bread on the territory of the town of Šabac, XIV Сonference of chemists, 

technologists and environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, BiH, октобар 2022. 

 

Jovanović, G., Vasić, A., Mijić, Lj., Matić, A., Damnjanović, B.(2022): Bread with the addition of 

flax seed as a funtional food, XIV Сonference of chemists, technologists and environmentalists of 

Republic of Srpska, Banja Luka, BiH, октобар 2022. 

Др Зоран Јокић 

https://doi.org/10.21175/rad.spr.abstr.book.2022.24.2%20М34
https://doi.org/10.3390/su14031805.%20M22


АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

92 
Извештај о раду Академије за шк. 2021/2022. годину 

 

Jevtić, J., Jokić, Z., Jevtić, T., Đuričić-Milanković, J. (2022). Reward system in function of 
employees' attitudes. IV International Scientific and Practical Conference - Tourism and 
Hospitality industry: Current state and Development Trends. Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation, Don State Technical University, National Academy of 
Tourism. – potvrda o prihvatanju rada (M33) 

Đuričić – Milanković, J., Jevtić, J., Jokić, Z., Jevtić, T. (2022). Sustainable development and 
sustainable tourism. IV International Scientific and Practical Conference - Tourism and Hospitality 
industry: Current state and Development Trends. Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation, Don State Technical University, National Academy of Tourism. – potvrda o 
prihvatanju rada (M33) 

Др Гордана Јовановић 

Jovanović, G., Mijić, Lj., Vasić, A., Krsmanović, A., Damnjanović, B. (2022): Тesting ofthesensory 
quality of fresh wheat bread on the territory of the town ofŠabac, XIV Сonference of chemists, 
technologists and environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, BiH, октобар 2022. 
 
Jovanović, G., Vasić, A., Mijić, Lj., Matić, A., Damnjanović, B.(2022): Bread with the addition of 

flax seed as a funtional food, XIV Сonference of chemists, technologists and environmentalists of 

Republic of Srpska, Banja Luka, BiH, октобар 2022. 

Др Мира Видаковић  

Видаковић М.(2022) СОЦИОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНЕТА КРОЗ ПРИЗМУ ДАТАИЗМА, 

Осма међународна конференција ,,Примена нових технологија у менаџменту и економији’’, 

Београд, 15. 04. 2022 ;Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион- Никола 

Тесла”, Београд. ISBN: 978-86-81400-68-5, COBISS-ID: 62856713(М34) 

Видаковић, М.,Андевски, М., (2022), УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ЗА 

ВРЕМЕ  ПАНДЕМИЈЕ COVID -19, Globalisation challenges and the social-economic environment 

of the EU, Conference Proceedings; Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Zbornik 

prispevkov, Novo mesto, 19. maj, 2022, str. 84.( М34) 

Андевски,М., Арсенијевић, Ј.,.,Видаковић, М.,(2022) КРИЗА ЕМПАТИЈЕ И МОЋ РАЗГОВОРА У 

ТЕХНОЛОШКОМ ОКРУЖЕНЈУ: 28 Округли сто,, Афективне димензије личности и остварење 

даровитости", одржан 01.07. 2022., Зборник резимеа са међународног научног скупа,  

Издавач: Вршац - Арад:Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов".  

ISBN: 978-86-7372-298-6; COBISS SR - ID: 69464073.УДК:371.95.(М 34) 

Видаковић М. (2021),СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ ОНЛАЈН ОBРАЗОВАЊА И  Е - УЧЕЊА ЗА 

ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID - 19, Међународна  научна конференција ,,Друштвени развој и 

демографске промене“, Српско социолошко друштво, Филозофски факултет,  Нови 

Сад.ISBN:978-86-6065-643-0; COBISS.SR.ID 35718409. (M34) 

Андевски, М., Bанић, B., Видаковић, М. (2021). НИВО САМОРЕГУЛИСАЊА ИЛИ КАКО СВЕ 

,,ЗАОКРУЖИТИ'' У МОДЕЛУ ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊА ДАРОВИТИХ, 27 округли сто о 

даровитима ,,Саморегулација и развој потенцијала даровитих“, Висока школа струковних 
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студија за васпитаче ,,Михаило Палов“, Вршац. ISBN; : 978-86-7372-295-5, COBISS.SR-ID. 

65482249. (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 студијаза васпитаче, 

Кикинда. 

Др Владимир Станојевић 

Учешће у 12. Циклусу стручних предавања посвећених унапређењу пројектовања 
телекомуникационих мрежа и система као предавач.  
 

Др Јелена Ђуричић Миланковић 

Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Mihajlidi-Zelić A.,Ignjatović Lj., Relić D., Huremović J., Gambaro 
A., Sadržaji toksičnih elemenata i glavnih jonskih vrsta u frakcijama razdvojenim poveličinama 
aerodinamičkog prečnika čestica ambijentalnog aerosola Beograda,urbane i suburbane zone, 
Zbornik radova 2. Regionalnog simpozija o planiranju kvaliteta zraka u gradovima, Sarajevo, 
Bosna i Hercegovina, 2022, 03-04.02.2022., str. 245- 251. (ISSN 2831-0551), М33 

 
Forkapić S., Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Čeliković I., Kandić A., Hansman J., Bikit K., 
Ispitivanje radioaktivnosti suspendovanih čestica atmosfere uzorkovanih kaskadnim impaktorom 
niskog pritiska, XXXI Simpozijum Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Beograd, 
Srbija, 2021., 6.- 8.10.2021., 92-100. (ISBN: 978-86-7306-161-09), М33 

 
Đuričić Milanković J., Đorđević D., Ilić S., Time and seasonal variations of particulate matter (PM) 
and gaseous pollutants concentrations in ambient air of Valjevo, Serbia, XIV Conference of 
Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of 
Srpska, B&H, 21 – 22 October 2022. – potvrda o prihvatanju, М33 

 
Đuričić Milanković J.,Popović K., Antonijević Nikolić M., Milutinović B., Damnjanović D., Ilić 
Udovičić D., The content of  total iron in Urtica dioica L. from different localities in Serbia, XIV 
Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, 
Republic of Srpska, B&H, 21 – 22 October 2022. – potvrda o prihvatanju, М33 

 
Đuričić – Milanković J., Jevtić J., Jokić Z., Jevtić T., Sustainable development and sustainable 
tourism. IV International Scientific and Practical Conference - Tourism and Hospitality industry: 
Current state and Development Trends. Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation, Don State Technical University, National Academy of Tourism, 2022. – potvrda o 
prihvatanju rada, М33 
 
Jevtić J., Jokić Z., Jevtić T., Đuričić-Milanković  J..  Reward system in function of employees' 
attitudes. IV International Scientific and Practical Conference - Tourism and Hospitality industry: 
Current state and Development Trends. Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
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Federation, Don State Technical University, National Academy of Tourism, 2022.  – potvrda o 
prihvatanju, М33 

 
Vasić A., Ilić – Udovičić D., Đuričić – Milanković J., Jevtić J., Sugar content and sweetener 
prevalence in frequently chosen beverages. International Conference Contemporary trends in 
Tourism and Hospitality, 17-19 November 2022, University of Novi Sad, Serbia, 2022. – potvrda o 
prihvatanju rada, М33 

 
Др Јелена Јевтић 

 

Jevtić, J., Vladimirović, I., Jevtić, T. (2022). Analiza uticaja različitih oblika kompenzacija i nagrada 

na ponašanje zaposlenih u Republici Srbiji. Zbornik radova - Međunarodna DQM konferencija, 

Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, (335-341). Prijevor: Istraživački centar za upravljanje 

kvalitetom i pouzdanošću. (M33) 

Jevtić, J., Jokić, Z., Jevtić, T., Đuričić-Milanković, J. (2022). Reward system in function of 
employees' attitudes. IV International Scientific and Practical Conference - Tourism and 
Hospitality industry: Current state and Development Trends. Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation, Don State Technical University, National Academy of 
Tourism. – potvrda o prihvatanju rada (M33) 

Đuričić – Milanković, J., Jevtić, J., Jokić, Z., Jevtić, T. (2022). Sustainable development and 
sustainable tourism. IV International Scientific and Practical Conference - Tourism and Hospitality 
industry: Current state and Development Trends. Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation, Don State Technical University, National Academy of Tourism. – potvrda o 
prihvatanju rada (M33) 

Jevtić, T., Jevtić, J.,Đuričić - Milanković, J., Vasić, A., Ilić – Udovičić, D. (2022). Employee reward 
system in the function of sustainable development. 28th International Symposium on Analytical 
and Environmental Problems, University of Szeged. – potvrda o prihvatanju rada (M33) 

Vasić, A., Ilić – Udovičić, D., Đuričić – Milanković, J., Jevtić, J. (2022). Sugar content and sweetener 
prevalence in frequently chosen beverages. International Conference Contemporary trends in 
Tourism and Hospitality, 17-19 November 2022, University of Novi Sad, Serbia. – potvrda o 
prihvatanju rada (M33) 

Др Бојан Дамњановић 

Vasić, A., Damnjanović, B., Jovanović, G., Matić, A., Tolja, N., Alavuk, Dj. (2022) Urtica dioica L. as 

functional food supplement. 24th. International conference: New technologies in the function of 

sustainable development of traffic, ecology, logistics and polytechnics. Proceedings, 27.-28. May 

2022., Travnik, Bosnia and Herzegovina, pp 185 – 194. (M33)  

 

Srećković, M., Dugandžija, T., Panić, S., Dragičević, I., Damnjanović, B.,  Pajić Nikolić, Lj. (2022) 

Bacteriological quality of sulphuric thermo-mineral water in physical therapy pools before and 

after disinfection by silver hydrogen peroxide. 54th Days of Preventive Medicine International 

Congress 27-30. September 2022. Niš, Serbia, 53. (M34) 

 

Panić, S., Srećković, M., Dragičević, I., Damnjanović, B.,  Pajić Nikolić, Lj., Dugandžija, T. (2022) 

Consumption of potassium permanganate before and after use of preparations hydrogen 
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peroxidesilver composition in the disinfection of sulphur thermal spring waters in therapeutic 

pools. 54th Days of Preventive Medicine International Congress 27-30. September 2022. Niš, 

Serbia, 54. (M34) 

 

Cvijanović, D., Novković, M., Milošević, Dj., Stojković Piperac, M., Čerba, D., Stamenković, O., 

Damnjanović, B., Đurić, B., Popović, D., Anđelković, A., Minucsér, M., Pavić, D., Cyffka, B., 

Drešković, N., Radulović, S. (2022) Assessment of wetlands trophic state using UAV 

photogrammetry (The Middle Danube, Serbia). 14th Symposium on the Flora of Southeastern 

Serbia and Neighboring Regions, 26th to 29th June 2022, Kladovo, Serbia, Book of Abstracts, 92-

93. (M34) 

 

Др Ана Васић 

Nastić, N., Vasić, A., Šoronja-Simović, D., Vladić, J., Jokić, S., Aladić, K., Vidović, S. (2022) 

Underutilized Rosa canina Herbal Dust as an Innovative Natural Functional and Health Promoting 

Ingredient: A proposal of Two-Novel Approaches. Waste and Biomass Valorization. 2022. DOI: 

10.1007/s12649-022-01924-5 (M22) 

 

Vasić, A., Damnjanović, B., Jovanović, G., Matić, A., Tolja, N., Alavuk, Dj. (2022) Urtica dioica L. as 

functional food supplement. 24th. International conference: New technologies in the function of 

sustainable development of traffic, ecology, logistics and polytechnics. Proceedings, 27.-28. May 

2022., Travnik, Bosnia and Herzegovina, pp 185 – 194. (M33) 

 

Мр Косана Поповић 

Popović K, Antonijević Nikolić M, Dražić B, Jovanović D, Tanasković S. Assessment of the Quality 

of Herbal Teas from Šabac, Serbia in Terms of the Content of Heavy Metals. Pharm. Chem. J. 

2022; 56(6): 827-837. doi: 10.1007/s11094-022-02716-w. (M23) 

Antonić R, Ivanović M, Jevtić D, Popović K, Vasić S, Janković S, Folić M. Professional Drivers’ 

Knowledge About the Influence of Medicines that May Impair Driving. Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research. 2022;0(0): -.https://doi.org/10.2478/sjecr-2021-0078 (M51) 

 

Popović K, Antonijević Nikolić M, Dražić B, Tanasković S. The potential health risk of heavy metals 

in herbal tea commercially available in Šabac, Serbia. 16 th International Conference on 

Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry; September 26-30, 2022, Belgrade, 

Serbia, Online Event. K-14-P, p. 136. (М34) 

Роланд Антонић 

Antonić R, Janković S, Folić M. Development and validation of questionnaires on professional 
drivers’ knowledge and attitudes about various medications’ influence on driving ability. Zdr 
Varst. 2022;61(1):32-9. https://doi: 10.2478/sjph-2022-0006. (М23) 
 
Antonić R, Pešić Ivanović M, Jevtić D, Popović K, Bogdanović Vasić S, Janković S, Folić M. 

Professional drivers’ knowledge about the influence of medicines that may impair driving. Serb J 

Exp Clin Res. 2021. doi: 10.2478/sjecr-2021-0078. (М51) 

https://doi.org/10.2478/sjecr-2021-0078
https://doi:%2010.2478/sjph-2022-0006.%20
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Слободанка Богдановић Васић 

Стојчевић М Ј, Барјактаровић И, Ђерић М, Чабаркапа В, Петровић В, Патић А, Богдановић 

Васић С. „Comparison of Abbott Real Time SARS-CoV-2 assay and Liferiver Novel Coronavirus 

Real Time Multiplex kit for the RT-PCR based detection of SARS-CoV-2 from nasopharyngeal 

swabs: Comparison of Abbott and Liferiver Real Time SARS.CV-2 assays“, Acta Clin Croat, 2022. 

(in press) (М23). 

Савић Н, Јокић З, Младеновић М, Мирковић А, Богдановић Васић С. Evaluation of 

Endogenous and Exogenous Factors That Affect the Health of the Student Population. 1st ed. 

Maribor: Faculty of Health Care, University of Maribor; 2021. (М31)  

Антонић Р, Пешић Ивановић М, Јевтић Д, Поповић К, Богадановић Васић С, Јанковић С, 

Фолић М. Professional drivers’ knowledge about the influence of medicines that may impair 

driving. Serb JExp Clin Res. 2021. (М51)  

Савић Н, Мирковић А, Богдановић Васић С. Adolescents’ information and attitudes about the 

use of emergency contraception. Медицински преглед. Нови Сад. 2021. (М51)  

Савић Н, Богдановић Васић С и група аутора. Eating habits and anti fat attitudes among 

adolescent: West Serbian experience. Визија. 2021. (М53) 6. Богдановић Васић С, Јоковић Д, 

Савић Н. Квалитет живота жена оболелих од карцинома дојке. Зборник сажетака радова. 

Међународни симпозијум „Искуство и знање, сигуран корак у будућност“, Златибор, 

октобар 2021. (М64) 

Александра Васић  

Bojana Kalenjuk, Biljana Grubor, Goran Radivojević, Aleksandra Vasić (2021): Theft and 

malversations- Problems of succesful bussines of catering facilities. Researches Reviews of the 

Department of Geography, Tourism and Hotel Management 50–2/2021, Novi Sad, Srbija. 

 

Dragana Ilić Udovičić, Aleksandra Vasić (2021): Karakteristike ishrane studenata Visoke 

medicinske i poslovno – tehnološke škole strukovnih studija Šabac, VI Naučno-stručni skup 

Politehnika Beograd, Zbornik radova, 849-853. М63 

 

Roland Antonić, DraganaIlić Udovičić, Aleksandra Vasić, Danijela Damnjanović, Kosana Popović, 

Ivana Jevtić (2022): Incidence of obesity among students, Arh. farm 2022; 72: S493–S494. М34 

 

Dragana Ilić Udovičić, Ana Matić, Danijela Damnjanović, Aleksandra Vasić(2022): Habits of fluid 

intake with students, XIV Conference of Chemists, Technologists and Ecologists of the Republic of 

Srpska, October 21-22.2022. М33 

 

Učešće na internacionalnom seminaru u Novom Sadu: 

TRENDS OF THE NATIONAL CUISINES DESIGN AND PRESENTATION OF RESTAURANT DISHES, 

Culinary work-shop. Sponsored by La Foundation pour la Formation Hoteliere Department of 

Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Sciences, University of Novi Sad; 
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delivered by Katarina Fedsova PhD Odessa National Academy of Food Tehnologies, Odessa, 

Ukraine. Srbija, Novi Sad, 13.05. 2022. 

Љубица Пајић 

Marjanović M, Savić Sekulić M, Pajić Nikolić Lj. Prepreke za prijavljivanje stručne greške među 

medicinskim sestrama i tehničarima. II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih 

profesionalaca Srbije „Stručna greška – odgovornost zdravstvenog profesionalca, ustanove, 

državnih institucija ili neregulisana pravna proceduraˮ. Paraćin, Srbija, 20-22.10.2022; 33-40. 

(M33) 

 

Srećković M, Dugandžija T, Panić S, Dragičević I, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj. Bacteriological 

quality of sulphuric thermos-mineral water in physical therapy pools before and after disinfection 

by silver hydrogen peroxide. 54th Days of Preventive Medicine International Congress. Niš, Serbia, 

Sept 27-30th 2022; 53.(M34) 

 

Panić S, Srećković M, Dragičević I, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj, Dugandžija T. Consumption of 

potassium permanganate before and after use of preparations hydrogen-peroxidesilver 

composition in the disinfection of Sulphur thermal spring waters in therapeutic pools. 54th Days 

of Preventive Medicine International Congress. Niš, Serbia, Sept 27-30th 2022; 54.(M34) 

 

Pajić Nikolić Lj, Marjanović M, Savić Sekulić M. Transkulturalno sestrinstvo u Srbiji – važan faktor 

jednakosti u zdravlju. Sestrinska reč. 2022; 84: 26-9.(M52) 

 

Катарина Павић 

 

Pavić K, Milutinović D. Uticaj stepena rezilijentnosti na sindrom sagorevanja kod nastavnika 

zdravstvene nege u srednjim medicinskim školama. Sestrin.reč.82:10-14.2021 (М52) 

Ана Матић 

Vasić,A.,Damnjanović, B., Jovanović, G., Matić, A., Tolja, N., Alavuk, Dj. (2022) Urtica dioica L. As 

functional food supplement. 24th International conference: New technologies in the function of 

sustainable development of traffic, ecology, logistics and polytechnics. Proceedings, 27.-28. May 

2022., Travnik, Bosnia and Herzegovina,pp 185-194. (M33) 

 

 

Ђорђе Шарчевић 

 

Шарчевић, Ђ. (2022): Иновативне методе у настави технике и технологије - XXI 

међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2022, Јахорина, Република Српска, Босна и 

Херцеговина (ISBN 978-99976-710-9-7) 

 

Šarčević, Đ. (2022): The Importance of Introducing Innovations in the Teaching of Informatics 

and Computer Science in  Primary School. Paper presented at Sinteza 2022 - International 

Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. 

doi:10.15308/Sinteza-2022-129-136 
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Шарчевић, Ђ. Петревска, Љ. Марковић, Б. (2022): Утицај информационих технологија на 

образовање -  Mеђународнa конференција Примена нових технологија у менаџменту и 

економији, Београд, Србија, 2022. (ISBN 978-86-81400-68-5) 

 

Марковић, Б. Петревска, Љ. Шарчевић, Ђ. (2022): Статистичка анализа токова директних 

страних улагања у БиХ са освртом на пољопривредни сектор -  Mеђународнa конференција 

Примена нових технологија у менаџменту и економији, Београд, Србија, 2022. (ISBN 978-86-

81400-68-5) 

Тамара Јевтић 

Jevtić, J., Vladimirović, I., Jevtić, T. (2022). Analiza uticaja različitih oblika kompenzacija i nagrada 

na ponašanje zaposlenih u Republici Srbiji. Zbornik radova - Međunarodna DQM konferencija, 

Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, (335-341). Prijevor: Istraživački centar za upravljanje 

kvalitetom i pouzdanošću. 

Jevtić, J., Jokić, Z., Jevtić, T., Đuričić-Milanković, J. (2022). Reward system in function of 
employees' attitudes. IV International Scientific and Practical Conference -TOURISM AND 
HOSPITALITY INDUSTRY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS. Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation, Don State Technical University, National Academy of 
Tourism. – potvrda o prihvatanju rada 

Đuričić – Milanković, J., Jevtić, J., Jokić, Z., Jevtić, T. (2022). Sustainable development and 
sustainable tourism. IV International Scientific and Practical Conference - TOURISM AND 
HOSPITALITY INDUSTRY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS. Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation, Don State Technical University, National Academy of 
Tourism. – potvrda o prihvatanju rada 

Jevtić, T., Jevtić, J., Đuričić - Milanković, J., Vasić, A., Ilić – Udovičić, D. (2022). Employee reward 
system in the function of sustainable development. 28th International Symposium on Analytical 
and Environmental Problems, University of Szeged. – potvrda o prihvatanju rada 

 

 

Ненаставна јединица 

У ненаставној јединици, у којој се обављају стручно-административни и технички 

послови, у школској 2021/2022. год. било јеукупно 17 радника са пуним радним временом. 

Ненаставно особље је распоређено у организационој јединици Секретаријата Одсека. 

Табела 7. Ненаставно особље 

Р.бр. Назив послова 
Број извршилаца и 

радно време 

1.  Секретар 1 (пуно радно време), 

2.  Технички секретар 1 (пуно радно време) 
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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 2021/2022. године је у оквиру броја студената утврђеног у дозволи за рад. 

У протеклој школској 2021/2022.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 2021. и 

2022.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 руководилац Одсека, наставници и сарадници, као и 
студенти; 

 Припремна настава: у  циљу лакшег савладавања градива за пријемни испит, Одсек је 
организовао бесплатну припремну наставу која је одржана је у месецу јуну.  
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Конкурс за упис студената у прву годину студија спровела је Комисија за упис коју 

именује Наставно-стручно веће. Пријемни испит је организовану роковима које је оквирно 

дефинисало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Одсек је, у складу са Законом, и школске 2021/2022. 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 Табелама8 и 9. 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 8. Број уписаних студената на прву годину у школској 2021/2022. 

Р. број Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно 

1. Инжењерски менаџмент 6 1 7 

2. Заштита животне средине 11 2 13 

3. Информационе технологије 26 32 58 

4. Прехрамбена технологија 6 1 7 

5. Фармација 10 12 22 

6. Здравствена нега 19 34 53 

7. Гастрономија 10 11 21 

8. Економија 19 14 33 

 УКУПНО 107 107 214 

 
Табела 9. Број  уписаних студената у школској 2021/2022. години по годинама студија, 
студијским програмима и начину финансирања 
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 У школској 2021/2022. години дипломирало је укупно 118 студента, од којих 116 по 
новим програмима основних струковних студија, а 2 по старим наставним плановима и 
програмима.Просечно трајање студија студената који су завршили основне струковне студије 
износи 4,4годинa, а студената који су завршили по старим наставним плановима и програмима 
износи 18 година. 

Одсек има традицију да одржава контакте са бившим студентима који су и у школској 
2021/2022. години остваривани на више начина: приликом додела диплома, анкетирањем о 
намерама даљег школовања, при пружању помоћи при запошљавању студентима који затраже 
помоћ.  

У 2021/2022. години није било ни једног програма размене студената.  

Промотивне активности Одсека 

 
Промотивне активности Одсека имају за циљ информисање опште јавности, 

средњошколаца, њихових родитеља, професора као и саветника за каријерно вођење. 

Традиционалне промотивне активности Одсека су организовање свечаног пријема бруцоша и 

промоција по средњим школама која се реализује два пута у току године.  

Свечани пријем нове генерације бруцоша на Одсеку организован је 1. октобра 2021. 

године.  

У периодима новембар-децембар 2021. и април – мај 2022. године организоване су 

посете средњим школама у Шапцу и околини у циљу представљања студијских програма 

средњошколцима. У првом кругу посета средњим школама због предузетих епидемиолошких 

мера за сузбијање COVID-19 није било могуће ући у сваки разред па је промотивни материјал 

 
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. 
Информационе 
технологије 

26 32 / 8 11 12 / 2 33 10 14 46 84 110 

2. 
Заштита 
животне 
средине 

11 2 / / 3 1 / / 3 / 2 15 19 18 

3. 
Инжењерски 
менаџмент 

6 1 / 1 / 1 / / 1 / / 5 7 8 

4. Гастрономија 10 11 / 2 17 1 / 1 7 5 1 15 35 35 

5. Фармација 10 12 / 3 7 2 / / 12 9 / 10 29 36 

6. Економија 19 14 / 1 17 8 / / 20 6 9 28 65 57 

7. 
Здравствена 
нега 

19 34 / 1 18 22 / / 23 14 3 9 63 80 

8. 
Прехрамбена 
технологија 

6 1 / 1 4 4 / / / / / 2 10 7 

9. 
Производне 
технологије 

/ / / / / / / / / / / 1 / 1 

           УКУПНО 
УКУПНО 

107 107 / 17 77 51 / 3 99 44 29 130 312 352 
 

УКУПНО ОСС 
 
664 
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достављен професорима, педагозима и саветницима за каријерно вођење. У другом кругу 

посета средњим школама је реализована на традиционалан начин путем видео презентација у 

већим салама, уласком у разреде и поделом флајера.  

29.04.2022. у Прехрамбено – шумарској и хемијској школи у Сремској Митровици 

представљен је Одсек у оквиру каријерног информисања ученика завршних разреда.  

У циљу информисања јавности о упису нове генерације студената урађена је радио 

реклама која је емитована на две радио станице: радио „АС“  (од 20.05. – 01.07.2022. шест пута 

дневно у трајању од  50 секунди) и радио „Владимирци“ (од 20.05. – 01.07.2022. седам пута 

дневно у трајању од 60 секунди). 

У локалном листу „Глас Подриња“ обајвљени су три пута конкурси за упис, у јунском 

уписном року и два за упис у септембарском уписном року.  

На сајтовима Академије и Одсека редовно су постављане све информације у вези уписа 

нове генерације студената као и све информације у вези ваннаставних активности Одсека.    

Друштвене мреже Инстаграм и Facebook непрекидно информишу о свим активностима 

које се реализују на Одсеку. Током године заинтересовани средњошколци и њихови родитељи 

могу да постављају питања и информишу се. Од почетка ванредног стања профили на 

друштвеним мрежама и сајт Одсека били су најважнији канал за слање информација о начину 

рада као и промоцији Одсека – студијских програма. На Инстаграм страници и Facebook 

профилу Одсека постављане су наменске објаве у вези уписа које су креиране као 

спонзорисане. За ове објаве коришћене су професионале фотографије додатно обрађене за ову 

намену. Објаве су креиране за сваки студијски програм појединачно, али у другој фази и 

обједињено. Циљ спонзорисаних објава је био да се повећа број посета налозима Одсека на 

друштвеним мрежама и сајту Одсека и тако дође до потенцијалних кандидата за упис. За 

спонзорисане објаве креиране су карактеристике циљног сегмента: (старост од 18-65 година, 

локације: Шабац, Лозница, Ваљево, Сремска Митровица, Пећинци, Обреновац, Хртковци, 

Инђија, Рума, Стара Пазова, Нови Сад, Зрењанин, Богатић, Коцељева, Лајковац, Љубовија, 

Лозница, Мали Зворник, Мионица, Осечина, Уб, Владимирци, Београд, Бјељина). Учинак 

спонзорисаних објава јако варира у зависности од износа који је потрошен за дату 

објаву(укупан број приказа се креће од 4000-25000, домет рекламе од 2000-20000, број 

резултата – кликова на пост од 50-100, посете профилу 100-150) 

22.03.2022.  по први пут на Одсеку је реализован базар под називом „НАШИХ ОСАМ“. 

Базар је настао као резултат заједничког рада Студентског парламента и професора нашег 

Одсека. Свих осам студијских програма представило се понудом коју су припремили студенти и 

професори. Кроз понуду на штандовима студенти су представили своје студијске програме. 

Базар је имао продајно – хуманитарни карактер. Позив за посету базару упућен је свим 

средњим школама из Шапца и околине. Ово је био јединствен начин да се средњошколци 

упознају са радом сваког студијског програма кроз њихову понуду такозваних 

„материјализованих знања“. Манифестација је испраћена медијски кроз прилоге, уживо 

укључења у програм и објаве у штампаним медијима и порталима: локални лист „Глас 

Подриња“, ТВ „АС“ Шабац, ТВ „Шабац“, ТВ „Коперикус“ и ТВ „Вести“, портал „Водим те кроз 

Шабац“, портал „Инфо медија систем“. 

Манифестација под називом „Каријерни дани“ организована је на Одсеку и одржана је 

у периоду од 11.04. -14.04.2022. године. Током каријерних дана 15 предавача представило је 

своје компаније и различите установе. Циљ је био да се студенти што боље упознају са 

занимањем за које се школују и то из искуства људи остварених на том пољу. Активности које 

су реализоване у току каријерне недеље биле су: стручна предавања, панел дискусије као и 
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симулација разговора за посао.  Манифестација је испраћена медијски кроз прилоге, уживо 

укључења у програм и објаве у штампаним медијима и порталима: локални лист „Глас 

Подриња“, ТВ „АС“ Шабац, ТВ „Шабац“, ТВ „Коперикус“, ТВ „Вести“,  ТВ „Прва“ и ТВ „К1“, портал 

„Водим те кроз Шабац“, портал „Инфо медија систем“. 
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31.05.2022. године одржано је традиционално студентско такмичење на нашем Одсеку  

- „РеклАматери“. Ово такмичење је намењено пре свега студентима студијских програма 

Економија и Гастрономија који у оквиру летњег семестра слушају предмет Маркетинг. Током 

месеца маја отворен је конкурс за пријаву студената и осталих студијских програма нашег 

Одсека који могу да окупе своје екипе и пријаве се за учешће. Студенти имају задатак да 

самостално осмисле, креирају, сниме, глуме, монтирају и на дан реализовања такмичења, 

прикажу своје пропагандне поруке за бренд који самостално одаберу. Десеточлани жири 

чинили су студенти победници ранијих година, а председница жирија је била Босиљка Остојић 

Account Manager медијска агенција Wavemaker Београд. Четрнаест такмичарских група 

приказало је своје рекламе, руководилац Одсека др Мирјана Антонијевић Николић, 

координатор РеклАматера др Јелена Јевтић и председница жирија уручиле су захвалнице свим 

учесницима као и пригодне награде најбољим међу њима. Манифестација је испраћена 

медијски кроз прилоге, уживо укључења у програм, гостовање у емисијама и објаве у 

штампаним медијима и порталима: локални лист „Глас Подриња“, ТВ „АС“ Шабац, ТВ „Шабац“, 

ТВ „Коперикус“, ТВ „Вести“,  ТВ „Прва“ и ТВ „К1“, портал „Водим те кроз Шабац“, портал „Инфо 

медија систем“. 

У уторак 21.јуна 2022. год. представници компаније МИНТ УАТ, HR Aisha Wang, Steven 

Xiong-Plant manager, HR Тамара Милутиновић, Катарина Рајак и Јована Солдатовић посетили су 

Одсек. Циљеви посете били су представљање компаније као и отворених позиција, прилика за 

стручно усавршавање студената и могућност за заснивање првог радног односа.  

 
Остале активности студенатаи стручне посете 

Одсек је у школској 2021/2022. години организовао бројне ваннаставне активности, као 
и организоване посете студената значајним стручним институцијама. 
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Студенти и чланови студентског парламента Одсека за медицинске и пословно-
технолошке студије 29.10.2021. присуствовали су трибини „ Научи да загрлиш, а не да удариш“  
у организацији Удружења „Центар за жртве насиља Дар“. 
 

 
 

Студенти прве године смера Инжењерски менаџмент и Прехрамбена тенологија и 
друге године Заштите животне средине, посетили су постројење за пречишћавање отпадних 
вода где су добили информације о начину прераде дела отпадних комуналних и индустријских 
вода града Шапца. 

 

У новембру месецу студенти су имали прилику да посете постројење фабрике Еликсир 
Зорка минерална ђубрива Шабац. Технолози из наведене фабрике уз инструкције директора 
производње Николе Белобабе показали су студентима објекте у оквиру ове фабрике и 
објаснили процесе производње и складиштења минералних ђубрива, као и транспорта флуида.  

 

 

У сарадњи са Црвеним Крстом Шабац, одржана је сада већ традиционална хуманитарна 
акција Пакетић на дар. Сви пакетићи су подељени деци са територије Шапца којима је 
помоћ потребна. 

https://www.facebook.com/Odsek-za-medicinske-i-poslovno-tehnolo%C5%A1ke-studije-1418195531773090/photos/pcb.3025084481084179/3025084401084187/?__cft__%5b0%5d=AZWY1N6RnGynuTGPC2diV-p9nkgJ_0ybFnd0ZnZiZydSsatIAiVo1DZGobVaDXGaR3t12ew0TEXABGhMm_AUsqWUdW0Od5qu0qBdDh3YjBPgIZV67fzTH2gwR9NMHRZRrbmyfGOnuf4-XQw-g8IzdX_Zm5HKEuk2xlwl8k-or-3q0AGXMb0Cf1-hylrk_so63F4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Odsek-za-medicinske-i-poslovno-tehnolo%C5%A1ke-studije-1418195531773090/photos/pcb.3025084481084179/3025084401084187/?__cft__%5b0%5d=AZWY1N6RnGynuTGPC2diV-p9nkgJ_0ybFnd0ZnZiZydSsatIAiVo1DZGobVaDXGaR3t12ew0TEXABGhMm_AUsqWUdW0Od5qu0qBdDh3YjBPgIZV67fzTH2gwR9NMHRZRrbmyfGOnuf4-XQw-g8IzdX_Zm5HKEuk2xlwl8k-or-3q0AGXMb0Cf1-hylrk_so63F4&__tn__=*bH-R
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Студенти нашег одсека присуствовали су семинару “Систем заштите и безбедност“ који 

је одржан на Златибору у периоду од 5. до 9. децембра 2021. На семинару су присуствовали 
предавачи из српско-руског хуманитарног центра,представници ресорних министарства, 
професори и припадници сектора за ванредне ситуације МУПа. 

 

 

У априлу 2022. године студенти ОСС Здравствена нега, заједно са својим наставницима 
прикупили су слаткише за ускршње пакетиће деци хоспитализованој у служби педијатрије 
Опште болнице у Шапцу. 
 

 
 
 
Рад стручних органа и органа управљања и сарадња са другим установама 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

107 
Извештај о раду Академије за шк. 2021/2022. годину 

 

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 

2021/2022. години одржано је укупно 15 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.  

Руководилац Одсека се ове године интензивно ангажовао на стварању бољих услова за 

рад Одсека, промоцији студијских програма, повезивању Одсека са другим високошколским 

установама, привредним субјектима, болницама, домовима здравља, хотелима, ресторанима, 

апотекарским установама  и другим стручним и научним институцијама. 

Систем квалитета 

У школској 2021/2022. 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, 

Националног савета за високо образовање и Комисије за акредитацију и проверу квалитета. У 

Одсеку је систем квалитета уређен у складу са следећим актима Академије: Стратегијом 

обезбеђења квалитета, Мерама и субјектима обезбеђења квалитета, Акционим планом за 

спровођење стратегије као и Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета 

високошколске установе којима се детаљно уређује организовање, рад и контролисање 

процеса.  

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

Министарства просвете и Министарства здравља, услед пандемије коронавируса, односно по 

комбинованом моделу онлајн и у просторијама Одсека. У складу са тим, успостављен је систем 

за мониторинг реализације наставе на основу кога наставници једном месечно достављају 

извештај о спроведеним активностима који достављају руководиоцу Одсека. Такође 

наставници су руководиоцу Одсека доставили и своје годишње извештаје. Правилник о 

стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета Академије струковних студија Шабац, 

дефинише процес самовредновања кроз анкете. Комисија за квалитет је израдила нове 

обрасце анкетних листова. У складу са Правилником и Акционим планом за спровођење 

стратегије квалитета, Комисија за квалитет је спровела анкетирање за школску 2021/2022. 

годину на Одсеку. Процес анкетирања је текао у складу са Акционим планом за спровођење 

стратегије квалитета.У школској 2021/2022. започета је израда Извештаја о самовредновању 

установе за претходни период.  
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Студентски парламент 

Чланови Студентског парламента Одсека у Парламенту Академије струковних студија 

Шабац у школској 2021/2022. били су: Славиша Ковач (председник Студентског парламента 

Академије), Бојана Јовановић, Стефан Симић, Стефан Бабић, Катарина Илић, Сузана Јеврић, 

Мина Ђурковић. 

Пројекти и међународна сарадња 

У току школске 2021/2022. године Одсек је активно учествовао у догађајима 

организованим у оквиру CEEPUS мреже "Teaching and research in environmental chemistry and 

toxicology", CIII-SI0905. Одсек је члан мреже од 2021. године. Координатор мреже је Факултет 

здравствених наука Универзитета у Љубљани. Локална контакт особа испред Одсека је др 

Мирјана Антонијевић Николић, професор. У оквиру предвиђених активности у оквиру мреже у 

школској 2021/2022. год. реализована је једна долазна мобилност наставника у трајању од 5 

дана. У посети  је боравио др Јасмин Суљагић ванредни професор Технолошког факултета 

Универзитета у Тузли, Босна и Херцеговина.  

У циљу унапређења научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и 

технике у 2021. години Одсек је на Јавном позиву Центра за промоцију науке добиo 

финансијску подршку за реализацију пројекта, под називом „Неће гром у коприве“ (Пријава 

1182-2021 - категорија - 2). Период реализације пројекта је 01.09.2021. - 30.12.2022. Одговорно 

лице за реализацију пројекта испред Одсека је мр Косана Поповић (предавач), а чланови 

пројектног тима са Одсека су др Мирјана Антонијевић-Николић (професор струковних студија) 

и Бојана Милутиновић (сарадник у настави). Пројекат се реализује у сарадњи са Основном 

школом „Петар Враголић“ из Љубовије, као партнерском институцијом и њиховим пројектним 

тимом: Слађана Ђурић (професор хемије), Светлана Петровић (наставник биологије) и Марија 

Јањић (професор биологије). За реализацију пројекета од Центра су добијена средства у 

вредности од 160000,00 динара. У току 2021/22 школске године реализоване су планиране 

пројектне активности, о чему је обавештаван Центар за промоцију науке, као и шира јавност 

путем друштвених мрежа Одсека. 

Одсек је 2022. године Јавном позиву Центра за промоцију науке добио финансијску 

подршку за реализацију још једног пројекта, под називом „Чудесна баба Марта“ (Пријава 1501-

2022 - категорија – 2). Пројекат се реализује у периоду од 01.09.2022. до 30.12.2023. Одговорно 

лице за реализацију пројекта испред Одсека је мр Косана Поповић (предавач), а чланови 

пројектног тима са Одсека су: др Мирјана Антонијевић-Николић (професор струковних студија), 

др Јелена Ђуричић-Миланковић (виши предавач), др Јелена Јевтић (виши предавач) и Бојана 

Милутиновић (сарадник у настави). Пројекат се реализује у сарадњи са Основном школом 

„Петар Враголић“ из Љубовије, као партнерском институцијом и њиховим пројектним тимом: 

Слађана Ђурић (професор хемије), Светлана Петровић (наставник биологије) и Марија Јањић 

(професор биологије). За реализацију пројекта од Центра су добијена средства у вредности од 

168000,00 динара. Реализација пројекта је отпочела 01.09.2022. год. у складу за предвиђеним 

акционим планом. 

У току септембра 2022. године, трећу годину за редом наставници са нашег Одсека 

учествовали су у манифестацији Европска ноћ истраживача - догађају посвећеном 
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популаризацији науке, која се одржава под покровитељством Европске комисије у преко 400 

градова широм Европе. Ове године манифестација је била вођена темом "Науке и уметности". 

У централном дану Европске ноћи истраживача у Центру за стручно усавршавање у Научном 

клубу Шабац реализована је активност "Хемијска реакција - у бајци је акција". Реализатори 

активности били су: др Јелена Ђуричић Миланковић, виши предавач и научни сарадник, др 

Јелена Јевтић, виши предавач, мр Косана Поповић, предавач и др Мирјана Антонијевић 

Николић, професор струковних студија и научни сарадник. 

Финансијско пословање Одсека  

 Као корисник буџетских средстава Одсек је у току школске 2021/22. године располагао 

средствима одобреним из буџета као и сопственим средствима у складу са финансијским 

планом за 2021, односно 2022. годину. 

 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 2021. 

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

по којем су: 

Приходи (у хиљадама динара): 

Остварени приход УКУПНО 

01.01.2021-31.12.2021 

остварени приход из буџета износи 58.010 

остварени сопствени приход износи 28.750 

укупно остварени приход износи 86.760 

Расходи (у хиљадама динара): 

Остварени расход УКУПНО 

укупно ангажована средства за  бруто плате 61.737 

порези и доприноси на терет послодавца 10.279 

остали трошкови пословања 9.231 

остварени укупан расход износи 81.247 

суфицит текућег периода 5.513 

стање на почетку године 10.362 

суфицит на крају године 15.875 

 Буџетски суфицит – вишак прихода и примања остварен у Академији струковних 

студија Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије коригован је из нераспоређеног 

вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 10.362хиљада динара тако да 

кориговани резултат пословања – вишак прихода – суфицит износи 15.875 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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3) ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ 

 
У овом извештају су представљени карактеристични елементи једне високошколске јединице: 
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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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Одлуком Владе Републике Србије формирана је Академија струковних студија Шабац у оквиру 
које се налази Oдсек за пољопривредно-пословне студије и туризам.   

У школској 2021/22 години Одсек је реализовао програме основних студија у складу са 
годишњим програмом рада и епидемилошком ситуацијом у Републици Србији која је настала 
увођењем ванредног стања и трајала од 15. марта до 6. маја 2020. године, због ширења 
заразне болести Covid – 19.  

Рад Одсека се одвијао према утврђеном календару рада усвојеном на седници Наставно-
стручног већа Одсека. Настава је извођена редовно у просторијама Одсека, уз поштовање 
прописаних обавезних епидемиолошких мера.  
 
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. 
 
Основне струковне студије: 
 

1. Туризам, основни струковни студијски програм акредитован школске 2015/16 године, 
број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-00623/2015-06 издат 
08.04.2016. године од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике 
Србије. 
Акредитован број студената – 50 (3 године х 50) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 
2. Заштита биља, основни струковни студијски програм акредитован школске 2016/17 

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

 
3. Заштита животне средине, основни струковни студијски програм акредитован школске 

2016/17 године, број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-
03423/2016-06 издат 15.09.2017. године од стране Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 40  (3 године х 40) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

4. Биотехнологија са два модула: Ратарство и повртарство и Зоотехника, основни 
струковни студијски програм акредитован школске 2016/17 године, број уверења за 
рад наведеног студијског програма је 612-00-03423/2016-06 издат 29.09.2017. године од 
стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 40  (3 године х 40) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 

5. Менаџмент са три модула: Агроменаџмент, Предузетништво и Хотелијерство са 
ресторатерством, основни струковни студијски програм акредитован школске 
2016/17 године, број уверења за рад наведеног студијског програма је 612-00-
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03423/2016-06 издат 29.09.2017. године од стране Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета Републике Србије. 
Акредитован број студената – 50  (3 године х 50) 
Студије трају 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 
Школске 2019/20. 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: 
 

1. 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  (2 године х 50) 
Студије трају 2 године, у обиму од 120 ЕСПБ бодова. 
 

Сви наведени студијски програми успешно функционишу и на њима се школују буџетски и 
самофинасирајући студенти. 
Својим досадашњим радом, кадровском и просторном опремљеношћу, као и опремљеношћу 
училима, Одсек је ушао у развојни процес образовне реформе и реструктурације. 
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I УСЛОВИ У КОЈИМА ЈЕ OДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ  РАДИО 
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 
 

1.1.     Материјално технички услови рада 
 

1.1.1.  Школски простор  
 
 
Простор у коме се изводи настава свих студијских програма чини зграда Одсека у улици 
Војводе Путника бр. 56 и она је укупне 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. 

 

            
  
                        Прикључне машине               Мотокултиватор 
 
 

1.1.2.  Школски простор у коме се обавља настава 
 
 
У Шапцу: за остваривање годишњег програма у школској 2021/22 години, Одсек располаже са 
укупном површином од 1961,81 m2. Укупна површина у згради школе је 1553,01 m2. 
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Табела 1. Школски простор у коме се обавља настава 

 

Укупна бруто површина у установи m2 

Рб. 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 

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 
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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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Табела 2. Површина помоћних наставних објеката 

 

Укупна бруто површина у установи m2 

Рб. 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  

 
 
  
Академија струковних студија Шабац - Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам  у 
школској  2021/22  након спроведеног конкурса запосли?????о је: 

1. др Милан Благојевић, виши предавач за наставно-научне области Заштита биља и 
Воћарство и виноградарство; 

2. струк. инж. Стефан Марковић, сарадник у насатави за наставно-научне области 
Воћарство и виноградарство и Заштита биља; 

3. струк. инж. Бошко Синобад, сарадник у настави за наставно-научну област Рачунарство 
и информатика; 

4. струк. инж. Душанака Арсеновић, сарадник у настави за наставно-научну област 
Ратарство и повртарство; 

5. дипл. екон. Александра Ђорђевић, сарадник у настави за наставно-научну област 
Туризам. 

 
У 2021/22 години није било већих инвестиција на текућем одржавању зграда и објеката школе. 
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II  БРОЈ СТУДЕНАТА 

 
2.1.  Упис студента у прву годину студија 

 
Упис у прву годину студија у школској 2021/22 години обављен је у два рока,  јунском и 

септембарском уписном року. 

Број студената уписаних у прву годину основних струковних студија на Одсеку за 

пољопривредно-пословне студије и туризам у Шапцу у школској 2021/22 години приказан је 

табелом: 

 

Табела 3. Број студената уписаних у прву годину основних студија по конкурсу 

 

Из 

буџета 

Плаћају 

школовање 

Укупно 

Број студената примљених по конкурсу за школску 

2021/2022. годину 
86 38 124 

 

2.2. Студенти у школској 2021/22 години 
 

2.2.1. Укупан број студената уписаних на основне студије у школској 2021/22 години 
 
У школској 2021/22 школује се 347 студената на основним струковним студијама. 
Број студената по годинама студија приказан је у следећој табели: 
 

Табела  4. Број студената по годинама основ. студија за школску 2021/22 год. 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
2.2.2.  Дипломирани студенти 

 
У школској 2021/22 години дипломирало је 78 студената на осам студијских програма основних 
студија и 36 студената на једном мастер студијском програму. 
 

Година студија Буџет Плаћају школовање Укупно 

I година 86 38 124 

II година 56 19 75 

III година 92 56 148 

Укупно: 234 113 347 
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Табела  5.  Број дипломираних студената на основним студијама по студијским 
програмима за школску 2021/22 годину 

 

Рб. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената 

1. Ратарство и повртарство 2 

2. Заштита биља 19 

3. Агроменаџмент 11 

4. Струковна ветерина 4 

5. Заштита животне средине 13 

6. Биотехнологија 2 

7. Менаџмент 18 

8. Туризам 9 

 
 

 
Графички приказ бр.1 

 
 

Табела 6.  Број дипломираних студената на специјалистичким студијама по студијским 
програмима за школску 2021/22  годину 

 

Рб. СПЕЦ. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената 

1. Инжењерски менаџмент у пољопривреди 1 

2. Биљна производња / 

 
Табела 7.  Број дипломираних студената на мастер струковним студијама по за школску 

2021/22  годину 
 

Рб. СПЕЦ. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената 

1. Менаџмент у агробизнису 36 

 
 

Табела 8. Однос броја уписаних у прву годину и броја дипломираних студената 2021/22 
године 

 

Број уписаних 

студената 

Број дипломираних 

студената 

Проценат дипломираних у односу на број 

уписаних студената у прву годину 
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124 78 63% 

 
 

2.3. Студентски стандард 
 

2.3.1. Студентска исхрана 
 
У школској 2021/22 години у Шапцу је организована студентска исхрана у просторијама 
Средње пољопривредне школе са домом ученика која се налази у заједничком дворишту са 
Високом пољопривредном  школом струковних студија. 
 

2.3.2. Студентски кредити и стипендије 
 
У школској 2021/22 години, 7 студената су били корисници студентских кредита и стипендија. 

 
Табела  9.  Студентски кредити и стипендије 

 

Рб. САДРЖАЈ Број студената 

1. Студентски кредити 2 

2. Студентске стипендије 5 

 
Табела 10.  Студентски кредити и стипендије (мушко/женско) 

 

Рб. САДРЖАЈ Број студената 

1. Студентски кредити 0+2 

2. Студентске стипендије 1+4 

 
 
 

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
3.1. Наставни планов и програм и његова реализација 

 
Одсек је у току школске 2021/22 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: Хотелијерство са ресторатерством 
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3. Заштита биља 

4. Туризам 

5. Заштита животне средине  

 
Настава се одвијала према следећем календару: 

 
Упис студента на све године студија трајао је до 30. септембра  2021. године. 
 
Настава у школској 2021/22 години, извођена је током тридесет радних односно наставних  
недеља. 

 
 
ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
 
- 01.10.2021. године, трајао је до 21.01.2022. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
 
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 21.02.2022. године, трајао је до 03.06.2022. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 

ЗА ДРУГУ  ГОДИНУ СТУДИЈА:  
 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 
- 01.10.2021. године, трајао је до 21.01.2022. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 21.02.2022. године, трајао је до 03.06.2022 године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 
ЗА ТРЕЋУ  ГОДИНУ СТУДИЈА:  

 
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
 
- 01.10.2021. године, трајао је до 21.01.2022. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
 
- 21.02.2022. године, трајао је до 03.06.2022. године, односно 15 недеља континуираних 

наставних активности. 
Стручна пракса у трајању од 15 радних дана, организована је у току VI семестра и обављала се у 
институцијама са којима школа има потисане Уговоре о пословној сарадњи. 
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Табела 11. Списак фирми са којим Академија струковних студија Шабац- Одсек за 
пољопривредно-пословне студије и туризам има потписане уговоре о сарадњи 

 

Назив предузећа  Место 

 Вет.амбуланта за кућне љубимце " Dr Plum" Београд 
 

Млекара Шабац, а.д. Шабац 
 

Пољопр.саветодавна стручна служба "Пољосавет" д.о.о. Лозница 
 

Туристичка агенција "Fenix flu travel" Шабац 
 

Туристичка агенција "Солотравел"  Лозница 
 

Туристичка агенција " Интертурс" д.о.о. Шабац 
 

"Zorka pharma - Hemija"  Шабац 
 

Туристичка организација града Шапца Шабац 
 

" Аграр - Петровић " д.о.о.  Јевремовац 
 

 "Задругар" д.о.о. Љубовија 
 

Трговинско предузеће "Транском 94" д.о.о. Шабац 
 

"Ћирић Агро МЂЖ" д.о.о. Тител 
 

Агенција за административне услуге "ПЛ 17"  Шабац 
 

"Agrovision" д.о.о. Београд 
 

"Стаклотерм" д.о.о. Шабац 
 

Пољопр.саветодавна стручна служба Шабац Шабац 
 

"Јездимировић" д.о.о. Лозница 
 

Агенција "Сигурност" Смед.Паланка 
 

"Агробанекс" д.о.о. Коцељева 
 

"Soil Factory Pack" Шабац 
 

Градска управа града Шапца одељ.за комуна.и инспекц.послове Шабац 
 

"Томсин" д.о.о. Шабац 
 

"Сигма-лаб" д.о.о. Смед.Паланка 
 

"Мерката ВТ" д.о.о. Нови Сад 
 

"Agrocoop" т.р. Рума 
 

ПД "Агро Мол Ковачевић" д.о.о. Липолист 
 

"Probuilding"  Црквице 
 

"Добра година" д.о.о. Клење 
 

З.З. " Бешка Аграр"  Крчедин 
 

"Coca-Cola Hellenic" д.о.о. Нови Сад 
 

"Bedroom Comemerce" д.о.о. (Хотел Алиби ) Шабац 
 

"Вемарк" д.о.о. Панчево 
 

Сзту "Месара Жељко" Лозница 
 

"Bar - Green Pro" д.о.о.  Смед.Паланка 
 

Агенција "Сека 955"  Крњево 
 

"П.А. Меја"  Топола 
 

"Арсеновић" д.о.о. Шабац 
 

Институт за повртарство Смед.Паланка 
 

СТР "Ратар" Обреновац 
 

"Аватар" д.о.о. Шабац 
 

"Снежа ВМ"  Љубовија 
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"Yazaki Srbija" д.о.о. Шабац 
 

Ј.П. "Војводинашуме - Ловотурс"  Петроварадин 
 

Пољоп.газдинство Васић Горан Маови 
 

"Agro Best Centar"  Угриновци 
 

Сзтр "Агенција Пројект програм"  Смед.Паланка 
 

Дом здравља  Смед.Паланка 
 

" Пламен град" д.о.о Ковин 
 

"Супериор" д.о.о. Велика Плана 
 

"Сточарство" д.о.о. Смед.Паланка 
 

Специјална болница за психијатријске болести " Ковин" Ковин 
 

"Сагрос" Љубовија 
 

"Плус Дубљањка" д.о.о. Дубље 
 

"Агродимитријевић" ТП Ново Милошево 
 

ПТП "Албатрос ММ" д.о.о.  Шид 
 

"Трговина Игњатовић" д.о.о. Голочело 
 

Пољопривредна апотека "Мирослав Иванковић" Дебрц 
 

"Галеника - фитофармација" а.д.  Београд 
 

"Кубота" д.о.о. Шид 
 

"Агрофарм ДД" д.о.о. Богатић 
 

ТР "Кућа наводњавања"  Срем.Митровица 
 

"Ранковић" д.о.о. Грчац 
 

Пољопривредна апотека "Херба" д.о.о. Шид 
 

"Еко сан плус" д.о.о. Земун 
 

"Мармикс" д.о.о. Бијељина, БиХ 
 

"Сирмиум аграр" д.о.о. Лаћарак 
 

"Camozzi SRB" д.о.о. Шабац 
 

"ДПС Клас Група" д.о.о. Шабац 
 

Туристичка организација општине Богатић Богатић 
 

Радња за кетеринг "Ивана Петровић"  Свилајнац 
 

"Мадрас" д.о.о. Свилајнац 
 

ВС "Евровет тим" д.о.о. Владимирци 
 

"МДА Марић" Лазаревац 
 

ТД " Милина" Шабац 
 

ПД "Балкан Ивановић" д.о.о. Мишар 
 

Пољопривредна стручна служба  Зрењанин 
 

"Alco group hoteli d.o.o. Hotel "Sloboda" Шабац 
 

Сточарска задруга "Гомолава" Хртковци 
 

"Ami Company" d.o.o.  Ветерник 
 

"Плодоразмјена" д.о.о. Бијељина, БиХ 
 

"Марк кетеринг" д.о.о. Београд 
 

Земљорадничка задруга "Липовац" Баничина 
 

СТР пољопривредна апотека "Ивана" Нови Бечеј 
 

Пољопривредна и саветодавна служба Смедерево д.о.о. Колари 
 

"Kyungshin Cable Europe" д.о.о. Смед.Паланка 
 

"Гоша фом" АД Смед.Паланка 
 

"Храна продукт" д.о.о. Салаш Ноћајски 
 

"Јусел" д.о.о. Шабац 
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СТР ПА "Цер"  Прњавор 
 

З.А. "Fruit"  Ваљево 
 

Књиговодствена агенција и трговина "Елегант" Велика Плана 
 

СТПУР "Подгорка"  ОСечина 
 

"Војвет" д.о.о. Темерин 
 

"AKS Line" д.о.о. Шабац 
 

"Агропромет плус"  Зрењанин 
 

"Агро банекс"  Доње Црниљево 
 

"Митросрем" д.о.о. В. Радинци 
 

"Max Security" d.o.o. Смед.Паланка 
 

Општа земљорадничка задруга "Турија" Турија 
 

"СН Стефанов Агро" д.о.о.  Стајићево 
 

"ООО Ветеринарска станица Бела Црква" д.о.о. Бела Црква 
 

Средња пољопривредна школа са домом ученика  Шабац  

Економска школа „Стана Милановић“ Шабац  

Пољопривредно саветодавна стручна служба Шабац  

Ветеринарса абмуланта  „ ДЕ-НИ-ВЕТ Мали Зворник  

Ветеринарска станица лозница Лозница  

Земљорадничка задруга Буђановци  

Градска управа, Одељење за инспекцијске и комунално 
стамбене послове, Шабац Шабац 

 

Хотел Слобода Шабац Шабац  

Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац  

Пољопривредног факултета, Универзитета у Источном Сарајеву Источно Сарајево  

Општа болница „Лаза К. Лазаревић“ Шабац Шабац  

Општинска управа Општине Смедеревска Паланка Смедеревска 
Паланка 

 

Ветеринарски специјалистички институт Шабац  

ЈКП „Стари град“ Шабац  

„ЕЛИКСИР АГРОДИСКОНТ“ Шабац  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи Врњачка Бања 

 

„SN Stefanov Agro“ doo Стајићево  

Туристичка организација града Шапца Шабац  

Велеучилишта у Славонском броду Славонски Брод  

 
Настава за студенте на диференцијалном програму за усклађивање стечених стручних назива 
утврђена је по посебном распореду. 
 
Испити су у школској 2021/22 години одржани у шест испитних рокова. Испитни рокови су: 
јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски I и октобарски II : 
 

 Јануарски испитни рок је трајао oд 24. jaнуара до 18. фебруара. 

 Априлски испитни рок је трајао од 04. до 23. априла. 

 Јунски испитни рок је трајао од 07. јуна до 08. јула.  

 Септембарски испитни рок је трајао од 22. августа до 09. септембра. 

 Октобарски I испитни рок је трајао од 15. до 30. септембра. 

 Октобарски II испитни рок је трајао од 03. до 07. октобра. 
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Испите су могли полагати студенти који су испунили све прописане обавезе утврђене 
наставним планом за одређени предмет. 
 
На почетку школске године на седници Наставног већа утврђени су нерадни дани, испоштован 
је календар рада Академије струковних студија. Семестри, зимски и летњи, имали су по 15 
наставних недеља (семица). 
 
Нерадни дани у школи су били: 
 

 Дан примирја у I светском рату 11.11.2021. године,  

 Нова година 03.01. 2022. године, 

 Православни Божић  07.01.2022. године, 

 Дан државности  Сретење 15.02.2022 до 16.02.2022. године, 

 Велики петак, Васкрс по Јулијанском календару 22.04.2022. године до 
25.04.2022. године, 

 Празник рада  02.05.- 03.05. 2022. године. 
  

О свим евентуалним променама у распореду рада, студенти и наставници су били 
благовремено обавештавани преко сајта  www.vpssa.edu.rs  
 
Настава се одвијала у седишту Одсека, по унапред утврђеном распореду часова, донетом на 
седници Наставно-стручног већа. 
 
Одржавање вежби се одвијало у групама. За основне студије група за вежбе је чинило до 60 
студената, а групу 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. 

IV  КАДРОВИ 

 
4.1. Наставници 

 
У школској 2021/22 години,на Oдсеку су теоријску наставу, вежбе и остале наставне обавезе 
реализовали наставници и сарадници. 
 
Исте године настава се одржавала по утврђеном распореду и усвојеној подели предмета по 
научним областима. 
 
Списак научних области донет је на седници Наставно-стручног већа 16.09.2021. године: 

 

1. Заштита биља   
 

Предмети Професори Сарадници у настави 

Пољопривредна зоологија Милан Глишић Милан Глишић 

Посебна фитопатологија Немања Стошић Војислав Томић 

Посебна ентомологија Немања Стошић Војислав Томић 

Воћарство Милан Благојевић Стефан Марковић 

Виноградарство Милан Благојевић Стефан Марковић 

Фитопатологија Немања Стошић ВојиславТомић 
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Општа фитофармација са 
токсикологијом 

Милан Благојевић ВојиславТомић 

Посебна фитофармација  Милан Благојевић ВојиславТомић 

Корови и њихово сузбијање Милан Благојевић ВојиславТомић 

Ентомологија Немања Стошић Војислав Томић 

Еколошки оправдана пољопривреда Марија Бајагић Марија Бајагић 

Практичнаобука у заштити биља Владимир Степић Владимир Степић 

Практичнаобука у биљној 
производњи 1 

Владимир Степић Владимир Степић 

 
2. Хемија и технологија  

 

Хемија Љиљана Танасић 
Сарадник у допунском 
раду 

Мониторинг животне средине Љиљана Танасић 
Сарадник у допунском 
раду 

Санитарна хигијена туристичких објеката Љиљана Танасић ЉиљанаТанасић 

 
3. Економске науке  

 

Туризам у специјалним резерватима 
природе 

Мирољуб Ђенадић Катарина Петровић 

Односи с јавношћу Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

Mеђународни маркетинг Ивана Владимировић Ивана Владимировић 

Маркетинг Ивана Владимировић Ивана Владимировић 

Хотелијерство  Горан Стојићевић Катарина Петровић 

Економија  Дејан Грујић Дејан Грујић 

Међународно хотелијерство и туризам Мирољуб Ђенадић Катарина Петровић 

Финансијски менаџмент и 
рачуноводство 

Дејан Грујић Дејан Грујић 

Монетарна економија Милица Ничић 
Дејан Грујић 

Милица Ничић 
Дејан Грујић 

Примењени истраживачки рад ментор  

 
 
4. Сточарство 

 

Говедарство Горан Станишић Филип Станимировић 

Зоохигијена БиљанаДелићВујановић Дејан Бугарин 

Свињарство Горан Станишић Филип Станимировић 

Биолошке основе сточарства Горан Станишић Филип Станимировић 

Ситно сточарство Милена Милојевић Владимир Павловић 

Анимални производи БиљанаДелићВујановић БиљанаДелићВујановић 

Анимални и генетички ресурси Горан Станишић Владимир Павловић 

Практична обука у сточарству Милена Милојевић Дејан Бугарин 

Сточарство са генетиком Горан Станишић Давор Шашић 

Исхрана домаћих животиња  Милена Милојевић Владимир Павловић 

Специјална исхрана домаћих животиња Милена Милојевић Милена Милојевић 

Коњарство Милена Милојевић Милена Милојевић 

Неконвенционала сточарска производња Милена Милојевић Милена Милојевић 
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Ловна привреда Милена Милојевић Милена Милојевић 

Методе истраживачког рада Горан Станишић Горан Станишић 

 
5. Рачунарство и информатика 

 

Информатика са статистиком Петар Павловић 
Звездан Стојановић 

Сарадник изабран по 
конкурсу 

Информациони системи Петар Павловић 
Звездан Стојановић 

Сарадник изабран по 
конкурсу 

 
 
6. Биологија 

 

Пољопривредна зоологија Милан Глишић Милан Глишић 

Микробиологија Милан Глишић Милан Глишић 

Биологија Милан Глишић Милан Глишић 

 
7. Менаџмент 

 

Аграрни менаџмент Мирољуб Ђенадић Мирољуб Ђенадић 

Методеистраживачкограда Горан Станишић Горан Станишић 

Менаџмент Саша Спасојевић Катарина Петровић 

Менаџмент иновацијама Дејан Грујић Дејан Грујић 

Управљање финансијама Дејан Грујић Дејан Грујић 

Управљање пројектом Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

Управљање квалитетом Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Кризни менаџмент и предузетништво Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

Управљање инвестицијама  Теодор Симеуновић Теодор Симеуновић 

Принципи исхране са планирањем 
менија 

МирољубЂенадић Катарина Петровић 

Стратешкименаџмент Саша Спасојевић Саша Спасојевић 

Менаџмент у екотуризму Милица Ничић Милица Ничић 

Менаџмент у пољопривреди МирољубЂенадић МирољубЂенадић 

Финансијскименаџмент и рачуноводство Дејан Грујић Дејан Грујић 

Предузетништво у туризму Саша Спасојевић Катарина Петровић 

Примењениистраживачкирад ментор  

 
8. Ратарство и Повртарство 

 

Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић  Вера Рашковић 

Агрохемија Младен Дугоњић Младен Дугоњић 

Педологија Младен Дугоњић Стефан Марковић 

Лековито биље Вера Рашковић  Стефан Марковић 

Управљање земљишним и водним 
ресурсима 

Младен Дугоњић Младен Дугоњић 

Одржива пољопривреда Ђорђе Крстић Ђорђе Крстић 

Опште повртарство Вера Рашковић Вера Рашковић 

Посебно повртарство Вера Рашковић Душанка Арсеновић 

Ратарство Марија Бајагић Душанка Арсеновић 
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9. Пољопривредна механизација 
 

Технички аспекти заштите животне 
средине 

Сузана Кнежевић Сузана Кнежевић 

Управљање животном средином и 
природним ресурсима 

Сузана Кнежевић Сузана Кнежевић 

 
10. Ветеринарске науке 

 

Здравствена заштита домаћих животиња Биљана Делић Вујановић 
Биљана Делић 
Вујановић 

Болести папкара Биљана Делић Вујановић 
Биљана Делић 
Вујановић 

Болести живине и птица Биљана Делић Вујановић Давор Шашић 

Хирургија Биљана Делић Вујановић 
Биљана Делић 
Вујановић 

Породиљство Биљана Делић Вујановић Давор Шашић 

 
11. Заштита животне средине 

 

Метеорологија са климатологијом Вера Рашковић Вера Рашковић 

Мониторинг животне средине Љиљана Танасић Сарадник у 
допунском раду 

Технички аспекти заштите животне 
средине 

Сузана Кнежевић Сузана Кнежевић 

Управљањеживотномсредином и 
природнимресурсима 

Сузана Кнежевић Сузана Кнежевић 

Системменаџментаотпадом Сузана Кнежевић Сузана Кнежевић 

Инвазивниорганизми Милан Глишић Милан Глишић 

 
12. Страни језици 

 

Енглески језик у хотелијерству и 
ресторатерству 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Енглески језик  Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Пословни енглески језик I Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

Страни језик 2 Нада Бузаџић 
Николајевић 

Нада Бузаџић 
Николајевић 

 
13. Воћарство и Виноградарство 

 

Опште воћарство Милан Благојевић Стефан Марковић 

Помологија Милан Благојевић Стефан Марковић 

Посебно виноградарство Милан Благојевић Стефан Марковић 

Ампелографија Милан Благојевић Стефан Марковић 
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14. Туризам 
 

 
15. 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   

 
 
1) Листа наставника у сталном радном односу у школској 2021/22 

Предузетништво у туризму Саша Спасојевић Катарина Петровић 

Туристичка географија Горан Стојићевић Катарина Петровић 

Туризам у 
специјалнимрезерватимаприроде 

Мирољуб Ђенадић Катарина Петровић 

Међународно хотелијерствио и туризам Мирољуб Ђенадић Катарина Петровић 

Хотелијерство Горан Стојићевић Катарина Петровић 

Примењениистраживачкирад ментор  

Рб. Име и презиме Радно место Научна област 

1.  др Вера Рашковић 
професор стуковних 
студија 

Ратарство и повртарство 

2.  др Саша Спасојевић 
професор струковних 
студија 

Заштита животне средине, 
Менаџмент 

3.  др Горан Станишић 
професор струковних 
студија 

Сточарство, Ветеринарске 
науке 

4.  др Љиљана Танасић 
професор струковних 
студија 

Хемија и технологија, 
Заштита животне средине 

5.  др Дејан Грујић 
професор струковних 
студија 

Економске науке, 
Менаџмент 

6.  др Младен Дугоњић 
професор струковних 
студија 

Ратарство 

7.  
др Нада Бузаџић 
Николајевић 

професор струковних 
студија 

Страни језици 

8.  др Мирољуб Ђенадић 
професор струковних 
студија 

Економске науке, 
Менаџмент 

9.  др Милена Милојевић виши предавач Сточарство  

10.  др Теодор Симеуновић предавач 
Економске науке, 
Менаџмент 

11.  др Немања Стошић предавач  Заштита биља 

12.  др Биљана Делић Вујановић предавач 
Ветеринарске науке, 
Сточарство 

13.  др Милан Благојевић виши предавач Заштита биља 

14.  спец. Милан Глишић предавач 
Биолошке науке, Заштита 
животне средине 
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2) Листа сарадника у радном односу са пуним радним временом у школској 2021/22 години: 

 
3) Листа наставника у радном односу са непуним радним временом у школској 2021/22 
години: 
 

 
 
4) Листа сарадника у радном односу са непуним радним временом у школској 2021/22 години: 
 

 
 
5) Листа наставника ангажованих у школској 2021/22 на допунском раду, предавачи у 1/3 раду, 
предавачи ван радног односа, гостујући професори: 
 

15.  мр Ивана Владимировић предавач 
Економске науке, 
Менаџмент 

16.  мр Сузана Кнежевић предавач 
Пољопривредна 
механизација 

17.  дипл. инж. Владимир Степић наставник вештина 
Вештине и праксе у 
пољопривреди 
(Биотехнологији) 

Рб. Име и презиме Радно место Научна област 

1. дипл. инж. Војислав Томић асистент Заштита биља 

2. ма Тамара Станчетић асистент Рачунарство и информатика 

3. 
струк. инж. Стефан 
Марковић 

сарадник у настави 
Воћарство и виноградарство 
и Заштита биља 

4. 
струк. инж. Катарина 
Петровић 

сарадник у настави Туризам, Менаџмент 

5. 
струк.инж. Филип 
Станимировић 

сарадник у настави 
Сточарство, Ветеринарске 
науке 

6. 
струк. инж. Душанка 
Аресновић 

сарадник у настави Ратарство и повртарство 

7. струк. инж. Бошко Синобад сарадник у настави Рачунарство и информатика 

Рб. Име и презиме Радно место Научна област Проценат 

1. др Горан Стојићевић предавач Туризам 50% 

Рб. Име и презиме Радно место Научна област Проценат 

1. 
дипл. екон. Александра 
Ђурђевић 

сарадник у настави Туризам 90% 

Рб. Име и презиме Радно место Научна област Проценат 

1. др Марија Бајагић гостујући професор 
Ратарство и 
повртарство и 
Заштита биља 

33,33% 

2. др Александар Седлар ванредни професор  
Пољопривредна 
механизација 

33,33% 

3. др Звездан Стојановић гостујући професор 
Рачунарство и 
информатика 

33,33% 
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6) Листа осталих ангажованих сарадника у школској 2021/22 години: 
 

4. др Ђорђе Крстић ванредни професор Ратарство  33,33% 

5. др Милица Ничић 
професор струковних 
студија  

Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

6. др Мирјана Делић Јовић гостујући професор 
Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

7. др Дејан Којић гостујући професор Хемија и технологије 33,33% 

8. др Борислав Коларић доцент 
Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

9. Др Јелена Игњатовић 
предавач ван радног 
односа 

Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

10. др Драган Долинај вандредни професор Туризам 33,33% 

11. др Рената Иличић 
предавач ван радног 
односа 

Заштита биља 33,33% 

12. ма Сузана Грујић 
предавач ван радног 
односа 

Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

13. ма Бранко Шутуљић 
предавач ван радног 
односа 

Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

14. ма Милош Павловић 
предавач ван радног 
односа 

Воћарство и 
виноградарство 

33,33% 

15. др Маја Дошеновић 
предавач ван радног 
односа 

Ветеринарске науке 
и Сточарство 

33,33% 

Рб. Име и презиме Радно место Научна област Проценат 

1. MSc Јелена Танасић сарадник у настави Хемија и технологија 33,33% 

2. ДВМ Предраг Савић сарадник парктичар Ветеринарске науке 33,33% 

3. 
ДВМ Владимир 
Павловић 

сарадник парктичар 
Ветеринарске науке, 
сточарство 

33,33% 

4. ДВМ Дејан Бугарин сарадник парктичар Ветеринарске науке 33,33% 

5. 
дипл. инж. Марина 
Гачић 

сарадник парктичар Сочарство 33,33% 

6. 
дипл. инж. Зоран 
Козлина 

сарадник парктичар Сточарство 33,33% 

7. 
дипл. инж. Гордана 
Рехак 

сарадник парктичар 
Ратарство и 
повртарство 

33,33% 

8. 
дипл. инж. Светлана 
Златарић 

сарадник парктичар 
Ратарство и 
повртарство 

33,33% 

9. ма Зоран Бељић сарадник парктичар 
Ратарство и 
повртарство 

33,33% 

10. дипл. инж. Дарко Симић сарадник парктичар 
Ратарство и 
повртарство 

33,33% 

11. 
дипл. инж. Радован 
Рашковић 

сарадник парктичар 
Ратарство и 
повртарство 

33,33% 

12. 
дипл. филолог Немања 
Јаковљевић 

сарадник практичар Страни језици 33,33% 

13. ма Оливера Кикановић сарадник парктичар 
Заштита животне 
средине 

33,33% 
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4.2. Ненаставно особље 
 

       
 
 

14. ма Маја Ђурђић сарадник парктичар 
Заштита животне 
средине 

33,33% 

15. ма Сандра Панић сарадник парктичар 
Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

16. 
дипл. екон Бранислав 
Митовић 

сарадник парктичар 
Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

17. 
дипл. екон. Владимир 
Плавшић 

сарадник парктичар 
Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

18. 
дипл. екон. Тијана 
Матић 

сарадник парктичар 
Економске науке, 
Менаџмент 

33,33% 

19. 
дипл. тур. Гордана 
Томић 

сарадник парктичар Туризам 33,33% 

20. 
Александра 
Максимовић 

студент демонстратор Менаџмент, Туризам 33,33% 

21. Тамара Станковић студент демонстратор 
Економске науке, 
Туризам 

33,33% 

Рб. Име и презиме Радно место Стручна спрема 

1. Наташа Марковић 

Самостално стручно технички сарадник 
за студије и студентска питања, а од 
12.02.2021. године, шеф канцеларије 
стручних служби Одсека 

ВСС 

2. Наташа Мартиновић Дипломирани библиотекар  ВСС 

3. Дамир Пајић 
Администратор информационих система 
и технологија 

ВШС 

4. Петар Илић 
Виши стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања 

ВШС 

5. Светлана Васиљевић 
Руководиоцу финансијско – 
рачуноводствених послова 

ВСС 

6. Јованка Гагић 
Самостални финансијско- 
рачуноводствени сарадник 

ВШС 

7. Љиљана Марковић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

8. Драгица Манојловић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

9. Снежана Радаковић Симић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

10. Јелена Робинић 
Виши стручно технички сарадник за рад у 
лабораторијама 

ВШС 

11. Драган Антић Домар- Mајстор одржавања         ССС 

12. Миланка Алексић Чистачица  НКВ 

13. Живанка Томић Чистачица  НКВ 

14 Вера Јовановић Чистачица  НКВ 
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V    РЕАЛИЗАЦИЈА НАУЧНОГ И  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 

 
5.1. Реализација научног и стручног усавршавања   наставника 

 
Облици стручног и научног усавршавања наставника у школској 2021/22 години били су 
разноврсни и многобројни. 
 

5.1.1. Одбрана рада  
 
У школској 2021/22 години одбране докторских и мастер радова: 
 

1. Предавач, спец. Милан Глишић, одбранио је докторску дисертација на Биолошком 
факултету, Катедра за екологију и географију биљака, Универзитет у Београду, под 
називом: 
„Флористичко-еколошка карактеризација урбаних станишта Србије“ 

2. Сарадник у настави, струк. инж. Стефан Марковић је одбранио мастер рад на 
Пољопривредно-прехрамбеном факултету, одсек Биљна производња, катедра за 
Воћарство, Универзитет у Сарајеву, под називом: 
„Упоредна евалуација помолошких карактеристика одабраних сорти америчке 
високобунасте боровнице (Vaccinium corymbosum L.)“ 

 
5.1.2. Списак објављених радова и учешћа на научним скуповима 

 
 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ НАСТАВНИКА ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПОСЛОВНЕ 

СТУДИЈЕ И ТУРУЗАМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ: 

 

М-14 –  рад у тематском зборнику међународног значаја  

 

1. Ljiljana Tanasić, Jelena Tanasić, Quality organic fertilizer - a significant product in  the process 
of producing electricity from biomass, 8 th International scientific conference agribusiness MAK 2022 
„Europa road to success“, Proceedings Association science and business center WORLD (2022), 253-
261. COBISS.SR-ID 56606217; ISBN 978-86-80510-10-1  М-14  

2. Kisin J., Ignjatovic J., Vemic -Djurkovic, J. (2022). Corporate restructuring in the economy of 
turism sector: a case study of Air Serbia, 6th International Thematic Monograph- Modern 
Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, pp. 315-331.  DOI:  
 https://doi.org/10.31410/tmt.2021-2022.315 М-14  

 

М-21 Рад у врхунском међународном часопису  
 

1. Glišić, M., Jakovljević, K., Lakušić, D., Šinžar-Sekulić, J., Vukojičić, S., Tabašević, M., & 
Jovanović, S. (2021). Influence of Habitat Types on Diversity and Species Composition of Urban 
Flora—A Case Study in Serbia. Plants, 10(12), 2572. М-21 

 

 

М-23 Рад у међународном часопису  
 

https://doi.org/10.31410/tmt.2021-2022.315
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1. Ignjatovic, J., Filipovic, S. (2022): A critical review of the rise of the neoliberal concept in 
economic policy. Sociological review, Vol. LVI (1): 90-119. doi: 10.5937/socpreg56-35619 M-23 
 

M-24- Рад у међународном часопису верификован посебном одлуком  

 

1. Bajagić, M., Stošić, N., Rašković, V., Cvijanović, V., Đukić, V. (2022): Potential of organic 
production from the perspective of youth in Serbia. Economics of Agriculture, Year 69, No. 2, pp. 411-
424 M-24 
2. Filipovic, S., Ignjatovic, J. (2022): The effects оf Chinese population policy оn the labour 
market, Stanovništvo 00(0), 1-21. https://doi.org/10.2298/STNV220609003F M-24 
3. Filipovic, S., Ignjatovic, J. (2021): International relations through the prism of the new 
technological division of power. Međunarodni problemi, Vol. LXXIII - Br. 4: 637-666. DOI: 
https://doi.org/10.2298/MEDJP2104637F M-24  
 
М-33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини  

1. Ljiljana Tanasić, Jelena Tanasić, Ivan Ristić, Nemanja Stošić, Milan Blagojević, The application 
of hydrogels in modern agriculture XI International Conference on Social and Technological 
Development – STED 2022, Trebinje, Bosna i Hercegovina (2022) “PROCEEDINGS STED 2022”  М-33 
2. Ljiljana Tanasić, Biljana Delić-Vujanović, Nemanja Stošić, Vladimir Stepić, Uticaj vremena i 
načina skladištenja na kvalitet brašna, MEĐUNARODNA STATISTIČKA KONFERENCIJA SSE 2022 
INTERNATIONAL STATISTICS CONFERENCE „STATISTICS IN SOUNTHEAST EUROPE - SSE 2022“ М-33 
3. Jelena Tanasic, Tamara Erceg, Ivan Krakovsky, Ljiljana Tanasic and Ivan Ristic Serbia Swelling 
properties of polyurethane hydrogels, ICSuSaT-2022, Istanbul / TURKIYE М-33 
4. Ljiljana Tanasić, Tamara Erceg, Ivan Ristić, Jelena Tanasić,  Application of polyurethane 
systems for controlled release of agrochemicals, Contemporary materials, Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina 46 (2022), 155-165. М-33 
5. Јевтић, Ј., Владимировић, И., Јевтић, Т., Анализа утицаја различитих облика         
компензација и награда на понашање запослених у Републици Србији, 25. Међународна DQM 
конференција: Управљање квалитетом и поузданошћу, Истраживачки центар DQM, Пријевор, 
јун 2022., стр. 329-335. ISSN 978-86-86355-47-8 М-33 
6. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL 
FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, 
University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, pp. 292-300. ISSN 2303-
498X; ISBN 978-99955-40-63-0; COBISS.RS-ID 137066753 М-33 
7. Грујић, Д., Владимировић, И., Саобраћај и одрживи развој, XXVII Научни скуп 
Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, 
Економски факултет Ниш, јун 2022., стр. 91-99. ISBN 978-86-6139-226-9, COBISS.SR-ID 68456713 
М-33 
8. Спасојевић Саша, Стојићевић Горан,“ PROVIDING EMPLOYMENT 
THROUGHENTREPRENEURSHIP“. XI international conference on social and   technological 
development – STED 2022, Book of abstracts 37,  Trebinje, 2022. ISSN 2637-32 М-33 
9.  Knežević, S., Milojević, M., Delić Vujanović, B., Stanišić, G.: ECO-DESIGN AND USAGE OF 
ECO-LABELS ON PACKAGING FOR DIFFERENT TYPES OF MILK, The Book of Proceedings pp. 87-96, XI 
International Conference on Social and Technological Development – STED 2022, Trebinje, June, 02-
05, 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ISSN 2303-498X. 
http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022-PROCEEDINGS.pdf М-33 
10. Stanimirović, F., Pešić, B., Stolić, N. Zlatković, N., Milojević, M., Marić, N. (2022):  A REVIEW 
OF PHEASANT HATCHING PRODUCTION RESULTS AT THE RISTOVAČA PHEASANT FARM IN THE 
PERIOD BETWEEN 2019 AND 2021,The book of Proceedings, pp.284-294, XI International Symposium 
on Agricultural Sciences "AgroReS 2022" 26-28, May, 2022; Trebinje, Bosnia and Herzegovina М-33 

https://doi.org/10.2298/STNV220609003F
https://doi.org/10.2298/MEDJP2104637F%20M-24
http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2021/09/STED-2021-PROCEEDINGS.pdf
http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022-PROCEEDINGS.pdf М-33
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11. Milojević, M., Knežević, S., Milošević, A. (2022): QUALITY OF MILK PACKAGING IN 
ACCORDANCE WITH EU STANDARDS,The Bookm of Proceedings, pp. 318-326, International Scientific 
Conference SCIENCE, EDUCATION,TECHNOLOGY AND INNOVATION -SETI IV 2022, Belgrade, 
September 30 – October 1, 2022, Republic of Serbia М-33 
12. Stojićević, G., Kolarić, B., Ignjatović, J., Spasojević, S., Knežević, S. (2022). Uticaj 
bioklimatskih uslova na razvoj turizma na planini Zlatibor, X International conference of social and 
technological development, Trebinje, Bosna i Hercegovina., pp. 738-748. М-33 
13. Kisin J., Ignjatovic J., Mashovic A. (2021), Economic aspects of Smart City development, 9th 
International scientific conference on climate change, economic development, environment and 
people (CCEDEP), University of Shkoder, Shkoder (in press). М-33 
14. Ignjatovic J., Kisin J., Mashovic A. (2021), Economic aspects of the COVID-19 pandemic in the 
Western Balkans region, International conference Sustainable Economic transformation in the 
postpandemic period, Educons University, Sremska Kamenica, pp. 63-88. https://educons.edu.rs/wp-
content/uploads/2021/11/2021-zbornik.pdf М-33 

М-34 –  Саопштење са међународног скупа штампано у изводу  

1. Jelena Tanasić, Ljiljana Tanasić, Ivan Ristić, Tamara Erceg INVESTIGATION OF THE INFLUENCE 
OF POLYOLS ON THE THERMAL PROPERTIES OF POLYURETHANE HYDROGELS, XI International 
Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, Bosna i Hercegovina 
(2022) “PROCEEDINGS STED 2022” М-34  
 
2. Mashovic A., Ignjatovic J., Kisin J. (2022). Circular economy as a concept of sustainable 
development the case of North Macedonia and Serbia, International Conference on Science, 
Technology, Engineering and Economy-ICOSTEE 2022, University of Szeged, Szeged, Hungary, pp.138. 
https://mk.u-szeged.hu/download.php?docID=129009  М-34  
3. Glišić, M., Delić Vujanović, B. (2021): Geographical origin of alien invasive fish species in 
Serbia. In: Kovačević, D. (ed.), XII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2021”, 
7th to 10th October 2022. Book of Proceedings, pp.  983-989. М-34  
4. Glišić, M., Jakovljević, K., Šinžar Sekulić, J., Lakušić, D., Vukojičić, S., Anačkov, G., Jovanović, S. 
(2022): Alien flora of urban habitats in Serbia. In: Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D., 
Jenačković Gocić, D. (eds.), 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring 
Regions, Kladovo, 26th to 29th June 2022. Book of Abstracts, p. 44. М-34  
 
 

M-51 Рад у водећем часопису националог значаја  

 

1. Veljković, B., Koprivica, R., Gavrilović, M., Šiljić, A., Rašković, V., Stošić, N., Terzić, D. (2022): 
Economic analysis of field crop production on a family farm. Acta Agriculturae Serbica, 27 (53), pp. 
67-72. M-51 
2. Milojević, M., Milošević, A., Ayasan, T., Zarić, S., Inan, S. (2022): Organic and Ecological 
Production of Chicken Meat and Eggs: A Review of The Regulatory Harmonization Between the EU 
and Republic of Serbia, DOI:10.47495/okufbed.1066144 M-51 
3. Mashovic, A., Ignjatović, J., Kisin, J. (2022):  Circular economy as an imperative of sustainable 
development in North Macedonia and Serbia,  Ecologica, God. XXIX (106): 169-177. 
https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.5  M-51 
4. Mladen Dugonjić, Aleksandar Đorđević, Slađana Golubović, Svjetlana Radmanović (2022): 
Land use impact on soil structure of Pseudogleys in southern Mačva and Pocerina, Serbia, Zemljište i 
biljka, Vol. 71, No 1, 1-14. M-51 

https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2021/11/2021-zbornik.pdf%20М-33
https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2021/11/2021-zbornik.pdf%20М-33
http://dx.doi.org/10.47495/okufbed.1066144
https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.106.5
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5. Milan Blagojević, Stefan Marković, Nemanja Stošić, Vera Rašković, Ljiljana Tanasić, Vojislav 
Tomić, Pakeza Drkenda (2022): Biološke karakteristike sorti visokožbunaste borovnice (Vaccinium 
corymbosum L.); Voćarstvo vol. 56, No 211-212, pp. 47 – 54 M-51 

М- 52 Рад у националном часопису  

1. Kisin J., Ignjatovic J., Mašovic A. (2022): Dynamics, scope and structure of external trade of the 
Republic of Serbia, Business economics, XVI (1), pp. 32-48. https://educons.edu.rs/wp-
content/uploads/2022/07/PE-20221.pdf M-52 

2. Kisin J., Mashovic A, Ignjatovic J. (2021): Growing public debt as a result of the Covid- 19 
pandemic in the Western Balkans region: The case of North Macedonia and Serbia, Business 
economics, XV (2): 66-84. https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2022/02/PE-20212.pdf M-
52 

M-53 Рад у научном часопису 

 

1. Bajagić M., Cvijanović G., Cvijanović V., Stošić N., Rašković V. (2022): Effect of microbiological 
preparation on number and weight of nodulas in different soybean genotypes in sustainable 
production system. XXXV  International Scientific Conference Knowledge Without Borders  (01 – 03 
March, 2022). Vrnjačka Banja, Serbia, Vol. 51.3, pp. 471-476. M-53 
 
М-54 Рад у новопокренутом научном часопису 
 
1. Teofil Gavrić, Lelja Čengić, Stefan Marković (2022): EFFECTS OF CUL TIV ARS ON THE YIELD 
AND CONTENTS OF SOME BIOACTIVE COMPONENTS OF BASIL, Works of the Faculty of Agriculture 
and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol. LXVII, No. 72/1, pp 20 – 27  M-54 
 
 
M-70 Одбрањена докторска дисертација 
 
2. Милан Глишић (2022): Флористичко-еколошка карактеризација урбаних станишта 
Србије, М-70 

 
М-82 Нова произодна линија, нов материјал, индустрјски прототип 
 
1. Iličić Renata, Latković Dragana, Blagojević Milan, Jošić Dragana (2022): Poboljšanje 
komponenti prinosa soje primenom autohtonih bakterija - simbionta bradyrhizobium sp. i pgp 
pseudomonas chlororaphis. 1-22 . M-82 

 

 
 

https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/PE-20221.pdf
https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/PE-20221.pdf
https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2022/02/PE-20212.pdf
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VI  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

  
6.1. Приредбе и свечаности 

 
Обележена је школска слава Спасовдан 02.06.2022. године. 
 

6.2. Екскурзије 
 
У току 2021. године, Одсек је организовао одлазак на стручне екскурзије, у финансијском плану 
за 2022. годину била предвиђена средства за ове намене у износу од 200.000,00 динара, од 
чега је искоришћено 116.000,00 динара. 
 

  
1. Посета 89. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду;                                         
2. Посета компанији АгроСава Шимановци; 
3. Посета археолошком налазишту Виминацијум; 
4. Посета Соколским планинама (Рожањ) и фарми домаћих животиња „Соколске колибе“. 

 
6.3. Научни скупови организовани у Одсеку 

 
У току школске 2021/22 године на Одсеку је спроведена мобилност наставног особља у 

оквиру програма ERASMUS+ КА 103, где су наставници са Одсека ишли у посету Биотехничком 
одјелу Велеучилишта у Славонском Броду,  Република Хрватска. У програм мобилности били су 
укључени др Вера Рашковић, др Љиљана Танасић, др Милена Милојевић, др Горан Стојићевић, 
спец. Милан Глишић, дипл. инж. Војислав Томић и струк. инж. Стефан Марковић. Мобилност је 
обављена у периоду од 04.04. до 08.04.2022. године. 

У оквиру програма ERASMUS+ КА 107, у периоду од 13.06. до 17.06.2022. на Одсеку је 
гостовао dr Garegin Hambardzumyan, професор и руководилац Департмана за међународну 
сарадњу са Пољопривредног универзитета у Јерменији (Armenian National Agriarian University).  

Такође, у оквиру програма CEEPUS, Одсек је угостио и студента докторских студија ма 
Елену Богеву, са Универзитета Гоце Делчев, Штип, Северна Македонија. Студентска мобилност 
је обављена у периоду од 01.06. до 17.06.2022.  

 
 

Котизација за семинаре 
 
У току школске 2021/22 године, котизацију за учешће на конференцијама, на којима су 
излагали своје  радове, користило је седам запослених из реда наставног особља (спец. Милан 
Глишић, др Љиљана Танасић, др Саша Спасојевић, др Горан Стојићевић, мр Ивана 
Владимировић, др Дејан Грујић и мр Сузана Кнежевић). 
 
- У периоду од 02.06. до 05.06.2022 године Међународна конференција о друштвеном и 
технолошком развоју –  STED 2022 која се одржава у Требињу, Босна и Херцеговина.  
- У периоду од 26.06. до 29.06.2022. XIV Симпозијум о флори југоисточне Србије и суседних 
региона у Кладову, Република Србија. 
- Дана 24.06.2022. XXVII Међународна национална конференција „Регионални развој и 
демографски токови земаља југоисточе Европе“ у Нишу, Република Србија. 
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6.4. Пројекти 

 
У току школске 2021/22 године настављени су пројекти започети у школској 2019/20 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. У конкурсном периоду који је био отоворен до 30.01.2022. године Одсек је поднео пријаву за 
CEEPUS III „BioSCience, Food and Health“ пројекат који је био одобрен. 
 
 
 
VII РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈОМ-ОДСЕКОМ 
 

6. Организациона структура Одсека 
 

7.1. Надлежности Одсека 
 

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

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

Радом Одсека руководи руководилац Одсека, др Вера Рашковић. 

Од 1. августа 2020. године др Светлана Карић је вршилац дужности председника Академије 
Шабац. На ову функцију ју је именовала Влада Републике Србије. 

На Одсеку су се обављали послови везани за организацију и извођење наставе, а нарочито: 

 Праћење студијских програма који се изводе на Одсеку; 

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

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

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

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

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

Наставно-стручно веће 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 члану 11. став 2. Одлуке о 
оснивању Академије струковних студија Шабац. 

 

 
7.2. Представници Одсека у телима Академије Шабац 

 

На седници Наставно-стручног већа Одсека од 01.04.2021. године за члана Наставно-стручног 
већа Академије струковних студија Шабац, за представника одсека из реда наставника изабран 
је др Немања Стошић. 

На седници Наставно-стручног већа Одсека 16. јула 2020. године, за чланове Савета Академије 
струковних студија Шабац, представнике Академије из реда наставног особља Одсека за 
пољопривредно-пословне студије и туризам изабрани су: др Саша Спасојевић, професор 
струковних студија, спец Милан Глишић, асистент и ма Тамара Петковић асистент. 

Наставно-стручно веће Одсека, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, у процедури 
спровођења избора за председника Академије струковних студија  Шабац, једногласно је 
донело одлуку којом је утврђено да Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, не 
предлаже кандидата са Одсека или другог Одсека  за председника Академије. 

Др Вера Рашковић, професор струковних студија и руководилац Одсека је, по функцији, члан 
Наставно-стручног већа Академије Шабац.  

 

 
7.3. 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 2021/22 години још увек није заживела. 

На Одсеку се задржао принцип организације наставе по студијским програмима. 
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Др Вера Рашковић, професор струковних студија – руководилац Одсека.  

Др Љиљана Танасић, професор струковних студија – руководилац студијских програма 
основних струковних  студија Заштита животне средине и Заштита биља. 

Др Саша Спасојевић, професор струковних студија – руководилац студијских  програма 
основних струковних студија Менаџмент и Туризам и мастер струковних студија Менаџмент у 
агробизнису. 

Др Горан Станишић, професор струковних студија – руководилац студијског програма основних 
струковних студија Биотехнологија. 
 

7.4. Стручне службе Одсека 
 
Стручне службе Одсека – Канцеларија стручних служби је у току протекле школске године 
обављала све управно-правне, административно-стручне, рачуноводствено финансијске и 
друге ваннаставне послове је стручно, благовремено и ажурно обављао све послове и радне 
задатке предвиђене систематизацијом радних места у Одсеку. Застоја у послу углавном није 
било. 
 
Систематизована радна места у стручним службама: секретар, сарадници за студије и 
студентска питања, библиотекар, Руководилац финансијско – рачуноводствених послова, 
Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник, ложач-домар, ноћни чувар  и чистачице. 
 
Спроведено је више изборних поступака за избор наставника и сарадника у звање. Запослени у 
стручним службама су се стручно усавршавали сваки у свом домену. 
 
 
 

VIII  И Н В Е С Т И Р А Њ Е 

 
У  школској  2021/22 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 важећем Закону о јавним набавкама.  
 

I    РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ У  ШКОЛСКОЈ 2021/22 години 
 
У току школске 2021/22 године није било већих инвестиција на текућем одржавању   
зграда и објеката Одсека. 
У циљу обезбеђења што бољих услова за рад студената у току 2021/22 године улагано је у 
одржавање рачунарске опреме у кабинету информатике, као и у поправке остале опреме за 
образовање. Укупно утрошена средстава за ове намене у наведеном периоду је 525.720,00 
динара. 
 

II  НАБАВЉЕНА ОПРЕМА У ШКОЛСКОЈ 2021/22 години 
 

1. Опрема за образовање - рачунарска опрема    168.840,00 динара 
2. Административна опрема          356.880,00 динара 

 
 

III НАБАВКА КЊИГА 
 
     У току школске године 2021/22 године није било набавке уџбеника. 
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IX  ЗАКЉУЧАК 
 
Укупан број студената који студирају у школској 2021/22 години је 347  редовно уписаних 
студената. У школској 2021/22 години дипломирало је 78 студената на пет студијских програма 
и 1 студент  на специјалистичком студијском програму. 
 
Избори у звања: 
 Академија- Наставно-стручно веће је у школској 2021/22 години изабрала: 
 
1. у звање вишег предавача др Милана Благојевића, за наставно-научну област Заштита биља  
 
Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, Наставно-стручно веће у школској 
2020/21 години изабрало је следеће сараднике: 
 
1. струк.инж. Стефан Марковић, изабран у звање сарадника у настави за наставно-научне 
области Воћарство и виноградарство и Заштиту биља 
2. струк инж. Арсеновић Душанка, изабрана у звање сарадника у настави за наставно-научне 
области Ратарство и повртарство и 
3. струк. инж. Бошко Синобад, изабран у звање сарадника у настави за наставно-научну област 
Рачунарство и информатика 
4. дипл. екон. Александра Ђорђевић, изабрана у звање сарадника у настави са непуним 
радним временом (90%) за наставно-научну област Туризам. 
 
Покренути су конкурсни поступци за избор : 

- два извршиоца у звање Предавача за наставно-научне области Економске науке и 
Менаџмент, на одређено време, на период од 5 година, са пуним радним временом 

- једног извршиоца у звању Сарадник у настави, за наставно-научне области Туризам, 
на одређено време, на период од 1 године, са непуним радним временом  (90%) 

- једног извршиоца 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 

- једног извршиоца у звање Сарадник у настави, за наставно-научне области Воћарство 
и виноградарство и Заштита биља, на одређено време, на период од 1 године, са 
пуним радним временом 

 
У школској 2021/22 години, услов за одлазак у пензију је стекао др Мирољуб Ђенадић. 
 
Котизација за семинаре 
 
- У току школске 2021/22 котизацију за учешће на конференцијама, на којима су излагали 
своје  радове, користило је седам запослених из реда наставног особља (спец. Милан Глишић, 
др Љиљана Танасић, др Саша Спасојевић, др Горан Стојићевић, мр Ивана Владимировић, др 
Дејан Грујић и ма Сузана Кнежевић). 
 
- У периоду од 02.06. до 05.06.2022. године одржана је Међународна конференција о 
друштвеном и технолошком развоју –  STED 2022 у Требињу, Босна и Херцеговина.  
- У периоду од 26.06. до 29.06.2022. године одржан је XIV Симпозијум о флори југоисточне 
Србије и суседних региона у Кладову, Република Србија. 
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- Дана 24.06.2022. године одржана је XXVII Међународна национална конференција 
„Регионални развој и демографски токови земаља југоисточе Европе“ у Нишу, Република 
Србија. 
 
 
Настава у школској 2021/22 години се одвијала по плану, извођена је током тридесет радних 
недеља са 17 наставника у сталном радном односу, 1 наставник са непуним радним временом 
(50%), 15 наставника у допунском раду, 7 сарадника ангажованих са пуним радним временом, 
1 сарадник са непуним радни временом (90%) и 21 сарадник који раде у радним 
организацијама са којима школа 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 школске 2021/22 године одбрањена је једна докторска дисертација и један мастер рад.  
 
Наставници Одсека су објавили 36 научних радова и то из следећих категорија: 

1) М 14 – 2 (два) 
2) М 21 – 1 (један) 
3) М 23 – 1 (један) 
4) М 24 – 3 (три) 
5) М 33 – 14 (четрнаест) 
6) М 34 – 4 (четири) 
7) М 51 – 5 (пет) 
8) М 52 – 2 (два) 
9) М 53 – 1 (један) 
10) М 54 – 1 (један) 
11) М 70 – 1 (један) 
12) М 82 – 1 (један) 

 
Такође, професори из школе су учествовали на научно-стручним скуповима.  
 
Одсек је организовао четири стручне екскурзије и то: 

1. Посета 89. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду;                                         
2. Посета компанији АгроСава Шимановци; 
3. Посета археолошком налазишту Виминацијум; 
4. Посета Соколским планинама (Рожањ) и фарми домаћих животиња „Соколске колибе“. 

 
Наставно-стручно веће Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам је у току школске 
2021/22 године одржало 23 седницa.  
 
Од 01. октобра до 31. децембра месеца 2021. године одржано је 8 (осам) седница Наставно-
стручног већа Одсека од тога 2 (две) електронске. (05.10.2021. године; 15.10.2021. године; 
22.10.2021. године; 28.10.2021. године; 25.11.2021. године; 09.12.2021. године; 16.12.2021. 
године; 30.12.2021. године). 
 
У 2022. години, то јест од 01. јануара до 30. септембра, одржано је 15 (петнаест) седница од 
тога 8 (осам) електронских седница:  
(11.01.2022. године; 25.01.2022. године; 27.01.2022. године; 08.02.2022. године; 10.02.2022. 
године; 15.03.2022. године; 19.05.2022. године; 02.06.2022. године; 16.06.2022. године; 
21.06.2022. године; 30.06.2022. године; 07.07.2022. године; 15.09.2022. године; 23.09.2022. 
године; 29.09.2022. године.) 
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У току школске 2021/22 године није било већих инвестиција на текућем одржавању   
зграда и објеката школе. 
У циљу обезбеђења што бољих услова за рад студената у току 2021/22 године, уложено је у 
одржавање рачунарске опреме у кабинету информатике, као и у поправке остале опреме за 
образовање. Укупно утрошена средства за описане намене у овом периоду износи  525.720,00 
динара. 
 
У току школске године 2021/22 није било набавке уџбеника. 
 
Одсек је такође: 

 контролисао квалитет наставе, трудећи се да недостатке (уколико се десе) отклоне 
одмах, 

 одржавао контакте са другим високошколским установама, 
 
Одсек је радио на перманентном праћењу и унапређивању квалитета свих аспеката свога рада 
према стандардима о самовредновању и оцењивању квалитета високошколских установа, а 
који су претпостављали следеће активности: 
 

 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 школе у свим областима. 
 




