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Прилог 1.1 Политика обезбеђења квалитета 

 

Политика обезбеђења квалитета 

Број: 03-1/2-6 

Датум: 22.02.2011 

 

Најважнији циљ Високе техничке школе струковних студија у Београду у 

области квалитета образовања, представља стварање компетентних и на тржишту 

рада тражених стручњака способних да раде на високом професионалном нивоу. Ми 

тежимо да наши свршени студенти и њихови послодавци буду задовољни 

квалитетом образовања које дајемо. 

Висок квалитет образовања у Високој техничкој школи струковних студија 

обезбеђује се на основу следећих принципа: 

– темељно образовање и складан развој личности судента 

– орјентација ка актуелним и будућим потребама тржишта  

– интеграција образовног система са савременим научним истраживањима и 

новим технологијама 

– доношење одлука на основу чињеница коришћења савремених метода и 

техника 

– мотивација и активно укључивање наставника, сарадника и студената у 

активностима унапређеа квалитета образовања 

– отвореност за узајамно корисну сарадњу и обезбеђење високог нивоа 

поверења пословних партнера. 

Приоритетни задаци у политици Високе техничке школе струковних студија у 

области квалитеа образовне делатности су: 

– развој људских потенцијала 

– јачање материјално-техничке основе Школе 

– Повећање степена конкурентности на регионалном, националном и 

међународном тржишту образновних и научноистраживачких услуга.  

– Непрекидно унапређење образовног процеса уз поштовање потреба и 

очекивања студената, послодаваца, запослених, друштва и државе.  

 

Квалитет свих процеса рада у Школи зависи од активне улоге и доприноса 

свих запослених и студената Високе техничке школе струковних студија у Београду.  
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Прилог 1.2 Одлука наставног већа о усвајању стратегије обезбеђења квалитета  

 

 

Висока техничка школа 

Нови Београд: 

Број:03-1/2-7 

Датум 22.02.2011 

 

На основу члана 56. Статута Високе техничке школе струковних студија 

Наставно веће, на седници одржаној 16.03. 2011. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

Усваја се стратегија квалитета Високе техничке школе струковних студија.  
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Прилог 1.3 - Стратегија обезбеђења квалитета 

 

На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (Сл. гл. РС број 106/2006, од 24.11.2006. године), Наставно веће 

Високе техничке школе струковних студија у Београду  на седници одржаној дана 

22.02.2011. године, донело је 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

УВОД 

 

Члан 1. 

Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из области 

обезбеђења, контроле и унапређења квалитета високог образовања на Високој техничкој 

школи струковних студија у Београду који дефинише основне приоритете високог 

образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остваривања. Стратегија 

обезбеђења квалитета је трајан документ Високе техничке школе струковних студија који ће 

се периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати и служити као основ за израду 

Акционог плана у области обезбеђења квалитета. 

МИСИЈА 

 

Члан 2. 

Мисија Високе техничке школе струковних студија, која се обезбеђује овом 

Стратегијом јесте достизање високих струковних стандарда и обезбеђивање стицања знања и 

вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем. Да би 

остварила своју мисију, Висока техничка школа струковних студија је трајно опредељена да 

тежи унапређењу квалитета високог образовања, развоју и унапређењу квалитета својих 

програма и процеса, и укључивању  Школе као водеће, врхунске и савремене установе у 

јединствен европски простор високог образовања. 

 

ЦИЉЕВИ 

 

Члан 3. 

Циљ израде Стратегије обезбеђења квалитета у Високој техничкој школи струковних 

студија јесте остваривање законом постављених циљева високог образовања и визије даљег 

развоја високог образовања у Школи. Дугорочни циљеви који се остварују спровођењем 

Стратегије обезбеђења квалитета су: континуирано унапређење квалитета високог 

образовања у Високој техничкој школи струковних студија, повећање ефикасности студија 

применом мера за обезбеђење квалитета, континуирано унапређење квалитета студијског 

програма, континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса, континуирано 

унапређење научноистраживачког рада наставног особља,  континуирано унапређење 

квалитета простора и опреме, континуирано унапређење квалитета управљања Школом и 

квалитета ненаставне подршке, обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења 

и континуираног унапређења квалитета, систематско праћење, периодична провера и 

континуирано унапређење система квалитета у Високој техничкој школи струковних студија. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 

Члан 4. 

 Полазну основу за израду Стратегије обезбеђења квалитета чине следећа документа: 

 Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом образовању 

(11.04.1997. године), коју је ратификовала наша земља 2003. године; 

 Болоњска декларација (19.06.1999. године) коју је наша земља потписала 2003. 

године; 

 Закон о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 76/05); 

 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа; 

 Правилник о стандардима и поступку за спољашну проверу квалитета 

високошколских установа; 

 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма (Сл. гл. РС, бр. 106/06); 

Статут Високе техничке школе струковних студија, број 04-1/3-4, од 29.12.2008. године и 

измене и допуне Статута број  04-1/4-3 Датум: 23.05.2012. 

  
Висока техничка школа струковних студија је стратешки опредељена да се стара о 

развоју високог образовања и спровођењу Стратегије обезбеђења квалитета у складу са 

претходно наведеним документима. 

 

ОБЛАСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 5. 

Утврђене области у којима се обезбеђује, контролише и унапређује квалитет су: 

 студијски програм, 

 наставни процеси, 

 наставно особље, 

 оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту, 

 уџбеници и литература, 

 библиотека, 

 информациони ресурси, 

 простор и опрема, 

 ненаставно особље, 

 процес управљања, 

 јавност у раду, 

 финансирање. 

 

МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Члан 6. 

Мере за обезбеђење квалитета су: 

 утврђивање области обезбеђења квалитета, и то: студијски програм, настава, наставно 

особље, истраживање, оцењивање студената, уџбеници и литература, библиотека, 

информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес управљања и јавност 

рада; 

 обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, у складу 

са стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима од највише 

три године; 
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 спољашна провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета; 

 акредитација Високе техничке школе струковних студија у складу са стандардима 

Националног савета за високо образовање у Законом прописаном року; 

 остваривање јединства образовног, стручног и научноистраживачког рада чији се 

садржаји и резултати, односно знања користе у наставном процесу; 

 међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма, размену 

наставника и сарадника; 

 успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу 

добијања повратне информације о квалитету студијских програма и компетенција које 

су стекли дипломирани студенти завршетком студија; 

 установљавање сталног тела за праћење и контролу квалитета у Високој техничкој 

школи – Комисија за квалитет; 

 обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници 

Школе; 

 стручно усавршавање особља које учествује у изградњи квалитета у Школи. 

 

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Члан 7. 

Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су: Савет Високе 

техничке школе струковних студија, Наставно веће Школе, директор Школе, наставници, 

сарадници, ненаставно особље, и студенти. Субјекти обезбеђења квалитета у Школи имају 

право и обавезу да учествују у процесу и поступцима обезбеђења и континуираног 

унапређења система квалитета. 
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Прилог 1.4. 

Одлука Наставног већа о именовању комисије за самовредновање  

 

 

Висока техничка школа  

струковних студија 

Број:03-1/2-8 

 

Датум: 22.02.2011 

 

На основу члана 24. Статута Високе техничке школе струковних студија 

Наставно веће, на седници одржаној 22.02. 2011. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

Комисију за самовредновање и праћење квалитета Високе техничке школе чине: 

1. др Александар Раковић 

2. мр Радмила Гулишија 

3. Велимир Драшковић 

 

 

 

  

Два представника именоваће Студентски парламент. 
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Прилог 1.5. 

Одлука Наставног већа о именовању члана комисије за самовредновање 

 

 

Висока техничка школа  

струковних студија 

Број:03-1/8-4 

 

Датум: 11.11.2011 

 

На основу члана 24. Статута Високе техничке школе струковних студија 

Наставно веће, на седници одржаној 22.02. 2011. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

У Комисију за самовредновање и праћење квалитета Високе техничке школе уместо 

Радмиле Гулишије којој је престао радни однос именује се мр Зоран Карастојковић 
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Прилог 1.6 

 

Акциони план 

Број: 03-1/3-8 

Датум: 31.05.2011 

 

На основу члана 11. став 1, тачка 7. и члана 17. Закона о високом образовању 

(«Службени гласник РС» број 76/05), члана 24. Статута Високе техничке школе струковних 

студија, Наставно веће Школе је на својој  седници, одржаној 31.05.2011. године, на предлог 

Комисије за обезбеђење квалитета, донело: 

 

Акциони план 

 

Члан 1. 

 Акциони план је део стратешког плана развоја Школе и овим планом предлажу се 

мере за унапређење у оним областима у којима је то неопходно за боље функционисање 

Школе уопште, односно за унапређење рада Школе у конкретној области.  

   

Члан 2. 

 Мере којима се унапређује рад Школе су полазна основа акционог плана и Школа ће у 

дугорочном периоду предузимати мере за обезбеђење и унапређење квалитета.  

 

Члан 3. 

 Мере које ће Школа предузимати односе се на: 

- Стандард и поступак за обезбеђење квалитета, 

- Дефинисање система обезбеђења квалитета, 

- Обезбеђење квалитета студијског програма, 

- Унапређење квалитета наставног процеса, 

- Унапређење квалитета научно-образовног и стручног рада, 

- Унапређење квалитета наставника и сарадника, 

- Стално обезбеђење квалитета студената приликом уписа и у току студија, 

- Стално унапређење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса, 

- Унапређење квалитета управљања, 

- Унапређење квалитета ненаставне подршке, 

- Континуирано побољшање квалитета простора и опреме, 

- Континуирано укључивање студената у самовредновање и оцењивање квалитета, 

–   Систематско праћење и периодична провера квалитета 

 

Члан 4. 

Школа је опредељена да ради на унапређењу квалитеа целокупног рада у свим 

областима, а посебно у областима: 

– Студијски програм, 

– Настава 

– Вредновање студената 

– Уџбеници и литература 

– Процес управљања 

– Ненаставна подршка 

– Ресурси 

 

Члан 5. 
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Носилац спровођења активности и реализације активности за унапређење рада Школе 

је Комисија за самовредновање и праћење квалитета. 

 

Члан 6. 

Овај Акциони план се примењује даном усвајања. 
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Прилог.2.1  

Одлука наставног већа о усвајању Допуна Правилника о самовредновању и 

оцењивању  квалитета 

 

 

Висока техничка школа 

Нови Београд: 

Број:  03-1/2-9 

Датум 22.02.2011 

 

На основу члана 24 Статута Високе техничке школе струковних студија 

Наставно веће, на седници одржаној 22.02. 2011. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

Усваја се Правилник о самовредновању и оцењивању  квалитета Високе 

техничке школе струковних студија. 
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Прилог 2.2. – Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

O  

САМОВРЕДНОВАЊУ  

Више техничке школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, децембар 2006. године 
 

 

 

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Нови Београд 
Булевар Зорана Ђинђића 152а                             Број:    01-228/2-5 
Тел: 011.2600-131, 2698-222         Датум:  01.12.2006.  

e-mail: webvts@ptt.yu                             
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На основу чл. 17 Закона о високом образовању , чл. 16 Више техничке школе Привремени 

Управни одбор Школе на седници одржаној _____ 2006. године донео је  

 

Правилник о самовредновању и оцењивању 

квалитета студијских програма, наставе и услова 

рада 

 

 

 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се начин реализације програма самовредновања  
студијских програма, наставе и услова рада, као и начин учешћа студената у 
процесу самовредновања. 

 

 

Комисија за самовредновање 
 

Члан 2. 
 
 Програм самовредновања и оцене квалитета студијских програма, наставе и 
услова рада у Школи спроводи Комисија за самовредновање (у даљем тексту 
Комисија). 
 

Члан 3. 
 

 Комисију за самовредновање именује Наставно веће. 
 

Члан 4. 
 
 Комисија има пет чланова од којих су два из реда наставника, један из 
ненаставног особља и два представника студената. 

 На првој седници Комисије бирају се председник и секретар Комисије. 
 Председник Комисије  је одговоран за планирања и координацију њеног рада. 

 
Члан 5. 

 

Комисије се бави следећим пословима: 

1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада; 
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2. примењује критеријуме и поступке из правилника који доноси Министарство 
просвете и спорта; 

3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 
резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену 
квалитета студијских програма, наставе и услова рада; 

4. поступак самовредновања спроводи у интервалима од три године; 

5. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставном 
већу и директору Школе; 

6. обавља и друге послове из своје надлежносту у складу са Стратутом и 
овим Правилником. 

 
Члан 6. 

 
Комисија може ангажовати компетентна лица, односно оперативне групе за 

обраду појединих питања (израда извештаја о кадровима, студентима, ненаставном 
особљу, о менаџменту Школе, о раду Студентске службе, издавачкој делатности, 
набавкама опреме и друго).  

Предлог са образложењем за ангажовање Комисија подноси директору 
Школе. 
 Директор Школе својим решењем именује чланове оперативне групе. 

 
 

Циљеви самовредновања 
 

Члан 7. 
 

Циљеви самовредновања су побољшање квалитета наставног процеса и 
студијских програма и услова рада. 
 
 
 

Извештај о самовредновању 
 
 

Члан 8. 
 

Извештај о самовредновању Школе мора да садржи извештаје о: 
 

1. опису Школе; 
2. организацији студијских програма и доказе за унапређењу наставе; 
3. раду наставника и сарадника и извештај о њиховој компетентности; 
4. раду са студентима; 
5. реализацији пројеката  
6. сарадњи са другим школама и институцијама; 
7. студентској евалуацији (анкете студената); 
8. анкетама запослених; 
9. раду студентске и осталих административних служби; 
10. раду издавачке делатности; 
11. раду библиотеке; 
12. раду финансијске службе. 
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1. Општи подаци 
 

Члан 9. 
 

За податке о матичној књизи одговоран је секретар Школе. 
 

Члан 10. 
 

За  називе диплoмa одговоран је секретар Школе. 
 
 

2. Организација студијског програма 
 

Члан 11. 
 

Садржај, начин реализације, сврха и циљ студијског програма дефинисан је 
Статутом Школе. 

 
Члан 12. 

 
 Школа може да тражи мишљење о квалитету својих студијских програма  од 
компетентних рецензената. Мишљење рецензената има саветодавни карактер. 
 

Члан 13. 
 

За образложење образовне, стручне и ужестручне  области и обезбеђење 
потребних критеријума  студијског програма  одговоран је руководилац студијског 
програма, који се именујуе у складу са актима Школе. 

 
 
      Члан 14. 
 

Руководилац студијског програма је у обавези да попуни одговарајући образац 
о подели предмета на наставнике ( образац СПАС – видети у прилогу ). 
 

Члан 15. 
 

За наставни програм, уџбенике и приручнике који се користе у настави 
одговоран је предметни наставник. 

Предметни наставник обавезан је да попуни образац Програм предмета ( 
видети у прилогу ). 

 
 
 
Члан 16. 

 
Контрола процеса наставе подразумева покривеност градива наставом, 

литературом, преклапање градива из различитих предмета  и начин активирања 
студената у настави. 
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За контролу процеса наставе одговорни су руководилац студијског програма и 
предметни наставник. 

 
Члан 17. 

 
Организација наставе подразумева план и распоред наставе, величину група 

на предавањима, лабораторијским и другим вежбама, просторни и технички 
квалитет наставног простора, информисаност наставника и студената о 
распоредима наставе, испита, колоквијума, одбранама лабораторијских и других 
вежби и осталих текућих инфорамација како је предвиђено  Статутом Школе. 

 
 
3. Рад наставника 
 

Члан 18. 
 
Наставно особље је у обавези да попуни одговарајући образац о биографским 

подацима, радном и наставном искуству, издатим публикацијама, учешћима у 
пројектима и слично ( видети у прилогу). 
  

 
4. Рад са студентима 
 

Члан 19. 
 
За податке о: 
 

1. броју студената ( укупно, по годинама, смеровима и предметима ); 
2. броју стечених диплома; 
3. броју студента који студирају у месту пребивалишта и ван њега; 
4. просечном трајање студија; 
5. студентским разменама; 
6. организација студената и студентске активности; 
7. однос према врсти средњошколског образовања ( из којих школа долазе 

нови студенти, односно њихово предходно образовање ); 
8. контактима са бившим студентима; 
 

одговорни су руководилац студијског програма и шеф студентске службе. 
 

Члан 20. 
 
За податке о: 
 

1. процени присутности студента на предавањима и вежбама; 
2. процени оптерећености студената; 
3. студентским пројектима, такмичењима и слично; 
4. начину организовања консултација за студенте; 
 

одговорни су руководилац студијског програма и предметни наставник. 
 

 
Члан 21. 
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За прелазак са других студија или студијских група одговорна је Комисија за 

наставна питања. 
 
 
5. Реализација пројеката  
 

Члан 22. 
 

 Координацију пројеката Школе врши Комисија за пројекте сходно правилнику 
о пројектима. На предлог Комисије одлуку о прихватању пројекта доноси директор 
Школе. 
 Комисија за пројекте једном годишње подноси извештај о раду Савету Школе. 

 
 
6. Сарадња са другим школама и институцијама 
 

Члан 23. 

Школа остварује сарадњу са другим високошколским установама у 

земљи и иностранству уз сагласност  Министарства просвете и 

спорта (за међународну сарадњу). Савет именује Комисију са 

наведену сарадњу, на предлог директора. Комисија припрема 

програм, план и видове сарадње, и обавља неопходне радње за 

реализацију сарадње.  
 

 
     7.Студентске анкете 

Члан 24. 
 
У Школи се спроводе следеће студентске анкете: 
 

1. анкета нових студената о предходном школовању и начину избора школе 
и струке; 

2. анкета студената о педагошким квалитетика наставника; 
3. анкета дипломираних студената о раду Школе, студијским програмима, 

условима наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање. 
 

 
 
 
7.1. Инструменти и реализација  
 

Члан 25. 
 
 Писмени упитник – анкета са понуђеним одговорима је основни инструмент 
студентске евалуације. 
 
 Анкетирање студената је анонимно. 
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Упитник садржи питања  на која одговори могу да пруже информације о 
квалитету студијског програма, процесу наставе, условима рад и педагошког рада 
наставника. 

 
Обавезна садржина упитника за самовредновање прописана је обрасцима који се налазе у прилогу овог правилника. 

 
Поред обавезне садржине Комисија може допунити упитник додатним 

питањима или их модификовати током процеса евалуације. 
 
Анкета за студенте прве године са упитником о улазним подацима о успеху у 

предходном школовању, успеху током њега, начину одабира школе, смера и осталих 
релевантних података обавља се при упису године. Студентска служба дистрибуира 
и сакупља попуњене упитнике приликом уписа.  
 

Анкета са упитником за евалуацију о наставном процесу и педагошким 
кавалитетима наставника спроводи се на крају сваког семеста за учеснике у том 
делу наставе. Анкету спроводе стручно оспособљена лица, која студентима дају 
детаљне информације о начину попуњавања упитника. Анкета се спроводи у 
просторијама Школе без присуства наставника. 

 
Анкета са упитником о раду Школе и студијским програмима спроводи се међу 

дипломираним студентима, којима се уз позив за уручење дипломе достављају 
обрасци анкете, са молбом да исте попуњене уруче одговорном лицу на самој 
промоцији. 

 
Прикупљене анкете се обрађују од стране Комисије или радне групе коју 

образује директор, а резултати се дају на увид члановима Савета и Наставног већа. 
 

Члан 25. 
 

Осим анкета из члана 24. Школа и предметни наставници могу,  у договору са 
студентима, организовати и друге облике и инструменте студентске писмене и 
усмене  евалуације. Ове евалуације користе се за побољшање наставног процеса. 

 
8. Анкете запослених 
 

Члан 26. 
 

  Комисија за самовредновање врши испитивање задовољства запослених 
обезбеђеним условима за рад и стручно усавршавање, зарадом и међуљудским 
односима. 

 
 Инструменти и реализација  
 

Члан 27. 
 
 Писмени упитник – анкета са понуђеним одговорима је основни инструмент 
самовредновања запослених. 
 
 Анкетирање запослених је анонимно. 
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Упитник садржи питања на која одговори могу да пруже информације о 
задовољству запослених обезбеђеним условима за рад и стручно усавршавање, 
зарадом и међуљудским односима. 

 
Обавезна садржина упитника прописана је обрасцима који се налазе у прилогу 

овог Правилника. 
 
Поред обавезне садржине Комисија може допунити упитник додатним 

питањима или их модификовати током процеса самовредновања. 
 

Анкета са упитником спроводи се једанпут годишње. Спроводе је  
стручно оспособљена лица. За стручну анализу резултата Комисија може уз 
сагласност директора ангажовати лица са стране (лекаре, педагоге, психологе и 
слично). 
 

Прикупљене анкете се обрађују од стране Комисије, а резултати се дају на 
увид члановима Савета, Наставног већа и осталим запосленима. 

 
 
 

9. Рад Службе за студентска и наставна питања и осталих 
административних служби 

 
 
     Члан 28. 

 
Рад службе за студентска и наставна питања оцењују студенти и наставници 

путем анкета. Исти метод се користи и за рад општих и правних послова, 
рачуноводства, библиотеке и одржавања.  
 

10. Рад издавачке делатности 
Члан 29. 

 
Оцену рада издавачке делатности врше студенти путем анкета о 

заступљености студијских програма уџбеницима, практикумима, збиркама задатака и 
др., о њиховом квалитету и ценама. 
 

Члан 30. 
 

Саставни део овог Правилника су и обрасци упитника за самовредновање. 
 
 
           Члан 31. 
 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
   
  

 
                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ                 

                                          УПРАВНОГ ОДБОРА  
  

                                                        Слободан Јовановић 
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ПРИЛОЗИ 
Образац бр. 3.1 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
Редни 
 број 

Подаци о наставнику Садржина 

1. Број уписа у Регистар   

2. Име, име једног родитеља и презиме  

3. Датум, општина и држава рођења  

4. Пол  

5. Лични (ЈМБГ) број  

6. Држављанство  

7. Адреса становања  

8. Телефон и електронска пошта  

9. 
Високошколска установа у којој је 
запослен са  
пуним радним временом 

 

10. 
Високошколска установа у којој је 
додатно радно 
ангажован 

  

11. 
Датум запослења у високошколској 
установи 

 

12. Подаци о ранијем запослењу  

13. Година првог запослења  

14. Укупан радни стаж  

15. Знање страних језика  

16. Стручно, академско и научно звање  

17. 

Назив завршног, односно магистарског 
рада, име ментора, датум одбране и 
високошколска установа на којој је рад 
брањен 

 

18. 

Назив докторске дисертације, име 
ментора, датум одбране и 
високошколска установа на којој је  
дисертација брањена  

 

19. 
Назив, број акта о признавању стране 
 високошколске исправе 

 

20. 
Наставничко звање, датум избора у 
звање и високошколска установа која је 
извршила избор у звање 

 

21. Рок за реизбор или избор у више звање   

22. Ужа област за коју је наставник биран   

23. Чланство у САНУ   

24. 
Обављено научно и стручно 
усавршавање у  
иностранству (најмање три месеца) 

  

25. 
Учешће у научним пројектима (назив 
пројекта, руководилац пројекта, трајање 
пројекта, називносиоца пројекта) 

 

26. Функција на високошколској установи  

 
Објављени стручни и научни радови 

27. Монографије  

28. Уџбеници, практикуми и збирке задатака  

29. Радови у међународним часописима   
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30. Радови у домаћим часописима  

31. 
Учешће у истраживачким и развојним 
пројектима 

 

32. 
Радови у зборницима  међународних  
научних и стручних скупова са 
рецензијама 

 
 

33. 
Радови у зборницима  домаћих  научних 
и стручних скупова са рецензијама 

 

34. 
Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент) 

 

35. 
Учешће у дипломским испитима на 
студијама вишег образовања (ментор) 

 

36. 
Учешће у завршним радовима на 
струковним,  академским и 
специјалистичким  студијама (ментор) 

 

 

Датум:         Потпис: 

 
Образац 4.1 
Образац 5.1 
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УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА,  ШКОЛСКЕ 20__/20__ 

 
Поштовани, 

добро дошли на Вишу техничку школу. Молимо вас да попуните овај упитник чији ће се резултати 

користити за прављење интерне школске базе података. 

1. 

Презиме и име  

Смер  

Број индекса  

 

2. Назив и место завршене средње школе: 

 

3. Да ли сте пре Више техничке школе студирали нешто друго: 

а) да 

б) не 

 

4. Ако сте студирали нешто пре ВТШ напишите назив више школе или факултета 

 

 

5. Како планирате да се издржавате током студија: 

а) издржаваће ме родитељи 

б) радим, издржаваћу се сам/а 

в) примам стипендију 

г) нешто друго (допишите како) _________________________________________ 

 

6. Како сте сазнали за Вишу техничку школу: 

а) од пријатеља који студира ВТШ 

б) на презентацији ВТШ у мојој школи 

в) путем телевизије 

г) путем других медија (радио, новине...) 

д) путем Интернета 

 

7. Шта очекујете од студија на Вишој техничкој школи: 

а) претежно теоријска знања 

б) претежно практична, применљива знања 

в) квалитетно оспособљавање за посао 

г) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

8. Зашто сте изабрали смер који сте уписали: 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 

д) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

9. Којим језиком се служите: 

 енглеским    руским 

 француским   неким другим 

 немачким 

 

10. Да ли имате рачунар: 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ рачунару 
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11. Да ли имате приступ Интернету: 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ Интернету 

 

 

Хвала на сарадњи. 
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АНКЕТА 
О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА  НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 
 

Предмет: ____________________________________________________________ 

 

Наставник/сарадник код кога сам прати-ла/о а) предавања б) вежбе  

в) лабораторијске вежбе _________________________________________________ 

1. Организованост предавања/вежби 5 4 3 2 1 х 

2. Припремљеност за часове 5 4 3 2 1 х 

3. Прилагођеност обима материје дужини часа 5 4 3 2 1 х 

4. Прилагођеност темпа излагања условима  

наставе и тежини материје 
5 4 3 2 1 х 

5. Како оцењујете способност разјашњавања тежих 

појмова  

појмова и сложеније грађе 

5 4 3 2 1 х 

6. Разумљивост излагања и јасноћа у објашњавању 5 4 3 2 1 х 

7. Стимулисање студентског интересовања за градиво 5 4 3 2 1 х 

8. Контакт са студентима у току наставе 5 4 3 2 1 х 

9. Спремност за сарадњу са студентима ван редовне 

наставе 

5 4 3 2 1 х 

10. Прилагођеност  предзнању студената 5 4 3 2 1 х 

11.  
Како у целини оцењујете наставника на овим 

предавањима/вежбама 

5 4 3 2 1 х 

12.  
Како у целини оцењујете предавања/вежбе из овог 

предмета 

5 4 3 2 1 х 

 

13.  
Предавања/вежбе 

похађам 
а) редовно (> 80 %) б) повремено (≈ 50 %) в) ретко (< 30 %) 

 
Напомене: 

Анкета се спроводи у циљу побољшања образовног процеса.  

Анкетни лист попуњавају само студенти који су похађали (или похађају) наставу код  

професора/сарадника чије квалитет оцењују.  

Свака од назначених наставно педагошких особина овог професора /сарaдника вреднује се тако 

што се уз њу заокружи, по сопственом мишљењу, најадекватнија оцена од 1 до 5: 

(5 – одличан, 4 – врло добар, 3 – просечан, 2 – испод просека, 1 – лош, х – немам став). 

Анкета је анонимна и не треба је потписивати. 

Молимо вас да напишете додатне коментаре и сугестије уколико их имате! 
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АНКЕТА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА  

ВИШОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У НОВОМ БЕОГРАДУ 

 
 

1. Средства за рад и стручно усавршавање на радном месту су: 

а) у потпуности обезбеђена, 

б) делимично обезбеђена, 

в) нису обезбеђена. 

2. Школа ми даје могућност да зарадим: 

а) у потпуности,  б) делимично,  в) незадовољавајуће. 

3. Критеријумима за одређивање висине зараде су за мене: 

а) прихватљиви у потпуности, 

б) делимично прихватљиви, 

в) неприхватљиви. 

4. У Школи када је реч о руковођењу: 

а) директор одлучује о свему, 

б) наставно веће одлучује о свему, 

в) свима је пружена могућност да учествују у раду Школе, 

г) свако има своју одговорност у раду Школе у складу са својим могућностима. 

5. Време проведено на послу ми: 

а) у потпуности одговара, 

б) делимично одговара, 

в) не одговара. 

 

6. На радном месту могућности изражавања стваралаштва и нових идеја: 

а) имам у потпуности, 

б) имам делимично, 

в) немам. 

7. На радном месту могућности да изразим своје ставове и мишљења у доношењу одлука: 

а) имам у потпуности, 

б) имам  делимично, 

в) немам. 

8. Збивањима на ВТШ: 

а) информисан/а сам у потпуности, 

б) информисан/а сам делимично, 

в) информисан/а сам незадовољавајуће. 

9. Најбоље се осећам: 

а) увек  кад радим у тиму, 

б) повремено кад радим у тиму, 

в) никада када радим у тиму. 

10. Осећај да радим у тиму који има пуно проблема: 

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 



33 

11. Своје радне обавезе у Школи најбоље извршавам: 

а) увек када радим сам/а, 

б) повремено када радим сам/а, 

в) никад када радим сам/а. 

12. На послу имам пријатеље којима могу да се поверим и затражим помоћ кад имам 

личних поблема: 

а) увек,  б) повремено,  в) никад. 

13. Доживљај неадекватних наредби руководства: 

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

14. Доживљај неодговорности оних којима дам да ураде задатак:  

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

15. На радном месту доживљај да ме поштују: 

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

16. Школу доживљавам као своју другу кућу: 

а) увек, 

б) повремено, 

в) никад. 

17. Односима у колективу: 

а) у потпуности сам задовољна/ан, 

б) делимично сам задовољна /ан, 

в) нисам уопште задовољна /ан. 

18.  Својим статусом на ВТШ: 

а) у потпуности сам задовољна/ан, 

б) делимично сам задовољна/ан, 

в) нисам уопште задовољна/ан. 
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19. Оцена услова рада (од 1 до 5): 

20. Оцена међуљудских односа (од 1 до 5): 

21. Оцена руковођења (од 1 до 5): 

22. Оцена зараде (од 1 до 5): 

 

 

Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе самооцењивања. 
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АНКЕТА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  
ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

(старе генерације) 
 

ОЦЕНА 
 

1. Рад Школе у целини 

 
 
 
 

 

  2. Услови наставе  

3. Опрема Школе  

4. Смерови:  

Компјутерско пројектовање и  
моделирање 

 

Индустријско инжењерство са менаџментом  

Компјутеризовани производни системи  

5. Оспособљеност за рад  

6. Могућности даљег напредовања  
и школовања 

 
 

 
 

 
НАПОМЕНА: 
 

Анкета се спроводи ради побољшања рада школе, општих услова за рад и 
унапрешења студијских програма. 

Анкета је анонимна и не треба је потписивати. 

Студенти оцењују само смер који су завршили. 
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Програм предмета 

Информације о предмету 

Шифра предмета: АНЕ 110401 (према НП2005) ЕСБП:  Година студија:  Семестар:  

Назив предмета:  

Студијски 

програми: 

 

Ниво: основни  Х специјалистички   Тип:  изборни Х обавезни   

Предуслови:  

Недељни фонд 

часова 

предавања   вежбе   лабораторијске вежбе   контролисани рад 

студента 

 

Предавач(и):  

Сарадници:  

Метод наставе и 
савладавања 
градива: 

 

 
Циљеви и исход: 

 

 

 
Садржај: 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

VIII  

IX  

X  

XI  

XII  

XIII  

XIV  

XV  

 
Аудиторне вежбе:  
 
Лабораторијске 

вежбе: 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

VIII  

IX  

X  

 
Литература: 

 

Метод оцењивања:  

 

Датум:                                                                                             Потпис наставника:  
 

 

СМЕР  
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САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ 
 

Бр. Презиме и 

име 

Звање Предмет Сем. Фонд Смер О.Б.С. БРОЈ ГРУПА ЧАСОВИ  

 (1) (2) (3) (4) Часова 
(5) 

(6) (7) ПР 
(9) 

А.В 
(10) 

Л.В 
(11) 

ПР 
(9) 

А.В 
(10) 

Л.В 
(11) 

Е.Н.Н 
(12) 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ 
Бр. Презиме и име Звање Предмет С. Ф. Смер О.Б.С. ПР А.В Л.В ПР А.В Л.В Е.Н.Н 

7.               

8.               

9.               

10.               

 
Сем. = семестар; Фонд = недељни фонд часова; О.Б.С. = очекивани број студената;   

ПР = предавања; АВ= аудиторне вежбе; ЛВ = лабораторијске вежбе;  

Е.Н.Н. = недељна норма еквивалентних часова (наставници:предавања, сарадници: вежбе).  

Наставни нормативи (ПР, АВ/ЛВ): прва година: 85, 25; друга година: 65, 20; трећа година: 45, 15  

 

Датум:   

 

ПОТРЕБНИ СПОЉНИ САРАДНИЦИ 
Бр. Презиме 

и име 

Звање Предмет С. Ф. Смер О.Б.С. ПР А.В Л.В ПР А.В Л.В Е.Н.Н 

1.                

2.                

 

 

Потпис руководиоца смера: 
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Пројектни задатак:  
 

1. начин (методологија) вредновање предавања, вежби и 
лабораторијских вежби, стручне праксе,  

 

 ко, шта, како се спроводи, шта је излаз, експертска (стручна) 
анализа, анкете (задовољство студената), унифицирани тестови 
знања 

 
2. вредновање студената (бруцоша, прелазника – пријемни 

испит и донешено знање 
 
3. вредновање студената (праћење наставе, успешност на 

испитама 
 
4. вредновање дипломираних студената (анкете о 

запослености, наставку школовања 
 
5. Задовољатво колектива (анкета запослених) 
 
6. Анализа ефикасности пословања Школе 
 
7. Статус Школе у друштву (тржишна вредност школе) 
 

 

 

 

 

 

                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ                 
                                          УПРАВНОГ ОДБОРА  

  
                                                        Слободан Јовановић 

 
 

 

 

 



39 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Број : 03-1/2-9 

Датум : 22.02.2011. 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 
 

На основу чланова 17. и 55. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр 

76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010), и Статута Високе техничке школе 

струковних студија у Београду, Наставно веће, дана 22. 02. 2011. године, доноси : 

 

ДОПУНЕ 

ПРАВИЛНИКА О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ 

КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У БЕОГРАДУ 
 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се поступак за самовредновање и оцењивање квалитета 

студијског програма, наставе, оцењивање студената, оцењивање наставника и сарадника, 

оцењивање уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, ненаставне 

подршке и процеса управљања, оцењивање квалитета простора и опреме, финансирања, 

оцењивање улоге студената у самовредновању и провери квалитета, као и систематско 

праћење и периодична провера квалитета Школе, које нису обухваћене Правилником о 

самовредновању број 01-228/2-5 од 1.12.2006. године. 

 

Члан 2. 

Поступак за самовредновање и оцењивање квалитета спроводи се у циљу провере 

реализације Стратегије за обезбеђење квалитета, стандарда и поступака за обезбеђивање 

квалитета функционисања система обезбеђивања квалитета, као и побољшања квалитета 

студијских програма, наставног процеса и услова рада у Школи. 

 

Време у којем се поступак спроводи 

 

Члан 3. 

Поступак за самовредновање и оцењивање квалитета спроводи се периодично, а 

најмање једном у три године. 

Инструменти 

 

Члан 4. 

Основни инструменти самовредновања и оцене квалитета јесу упитници који се 

користе у анкетама (у Прилогу. анкете које су саставни део овог Правилника).   

Поступак анкетирања спроводи Комисија за самовредновање и праћење квалитета 

Школе. 

Састав Комисије за самовредновање и праћење квалитета Школе утврђен је  

Правилником. 

 

 

Вредновање 
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Члан 5. 

Основ за спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета чини 

анкетирање запослених у Школи и студената Школе. 

Анкетирање је анонимно. У анкетирању учествују студенти који присуствују настави у 

време анкетирања. Време анкетирања одређује Помоћник директора за наставу на предлог 

Комисије. 

Извештај о вредновању од стране студената 

 

Члан 6. 

Комисија за спровођење студентског вредновања Школе после спроведеног поступка 

анкетирања, обрађује податке, анализира их и припрема Извештај о резултатима вредновања 

студената у поступку самовредновања уз помоћ Одељења за рачунарско-информационе 

послове Школе. 

Извештај о резултатима студентског вредновања усваја Наставно веће Школе. 

Комисија Школе предлаже одговарајуће корективне мере за побољшање квалитета свих 

параметара који су били предмет оцене студената, узимајући у обзир све примедбе, и 

Наставном већу доставља  извештај. 

 

Извештај о резултатима вредновања од стране запослених у Школи 

 

Члан 7. 

Извештај о вредновању од стране запослених у Школи сачињава Комисија за 

самовредновање и праћење квалитета. 

Комисија за самовредновање и праћење квалитета Школе разматра извештај и о томе 

обавештава Наставно веће Школе, са предлогом корективних мера и предлогом за усвајање. 

 

Извештај о самовредновању 

 

Члан 8. 

Извештај о самовредновању сачињава Комисија за самовредновање и праћење  

квалитета.  

Извештај о квалитету студијских програма и наставног процеса сачињава Комисија.  

Комисија за самовредновање и праћење квалитета  Школе предлаже одговарајуће мере 

за побољшање студијских програма, наставног процеса и услова рада запослених. 

Извештај о самовредновању Школе са предлогом корективних мера разматра и усваја 

Наставно веће Школе. 

 

Садржина Извештаја о самовредновању Школе 

 

Члан 9. 

Извештај о самовредновању Школе обухвата податке којима Школа исказује: 

- Стратегију обезбеђења квалитета; 

- Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета; 

- Систем обезбеђења квалитета; 

- Квалитет студијског програма; 

- Квалитет наставног процеса; 

- Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

- Квалитет наставника и сарадника. 

– Квалитет студената 

– Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 

– Квалитет управљања високошколском установом 

– Квалитет простора и опреме, 
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– Финансирање 

– Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

– Систематско праћење и периодична провера квалитета 

Извештај о самовредновању Школе обухвата прилоге на основу који је сачињен, а то 

су: Извештај о резултатима студентских вредновања, Извештај о вредновању од стране 

запослених у Школи, Извештај о квалитету студијских програма и наставног процеса и 

Извештај о научно-истраживачком раду наставника и сарадника Школе. 

 

Усвајање 

Члан 10. 

Извештај о самовредновању усваја Наставно Веће Школе најмање сваке три године. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 11. 

Усвојен Извештај о самовредновању Школе се доставља Комисији за акредитацију и 

проверу квалитета. 

 

Члан 12. 

Извештај о самовредновању Школе, објављује се на Интернет страници Школе. 

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. На поступак оцењивања и провере 

квалитета који није уређен овим допунама примењују се одредбе Правилника број 01-228/2-5 

од 1.12.2006. У свим одредбама Правилника назив "Виша техничка школа" замењује се 

називом "Висока техничка школа". 
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Прилози 

ВИСОКА TEXНИЧКА ШКОЛА                        ШКОЛСКА __________. год. 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА                                  ДАТУМ ______________  

БЕОГРАД 

Анкетни упитник за спровођење самоевалуације студијског 

програма 
-упитник је анониман- 

Студијски програм  

Година студија 
1. Основне струковне 

студије______ 

2. Специјалистичке струкове 

студије 

Начин студирања 1. Буџет 2. Самофинансирање 

 

Одговорите на следећа питања (заокруживањем): 

Редни 

број 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОЦЕНА 

1. Квалитет студијског програма оцењујем са:  1 2 3 4 5 

2. Теоријска и практична настава су усклађене: 1 2 3 4 5 

3. Предавања су ми веома корисна (садржајна, јасна, интересантна): 1 2 3 4 5 

4. Настава је добро организована и о свему сам на време обавештен: 1 2 3 4 5 

5. Вежбе ме оспособљавају за самосталан рад:                                           1 2 3 4 5 

6. Понуђена литература је адекватна за савладавање предмета: 1 2 3 4 5 

7. Оцените тежину градива: 1 2 3 4 5 

8. Подстицање и укључивање студената за време предавања: 1 2 3 4 5 

9. Техничка средства за илустрацију лекција су довољно усавршена: 1 2 3 4 5 

10. 
Предавања посећујем: 

1 2 3 4 5 
1 - 0-20% 2 - 20-40% 3 - 40-60% 4 - 60-80% 5 - 80-100% 

11. Професор је увек ту за време консултација: 1 2 3 4 5 
 
 

Коментари и предлози: 

 

 

 

 

 

Напомене: 1. Лица која спроводе анкету не смеју утицати на мишљење студената 

2. Лице чији се рад оцењује не сме битиприсутни на месту где се спроводи 

поступак анкетирање 

3. Анкетирање је добровољно 
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УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА,  

ШКОЛСКЕ 20__/20__ 

 

Поштовани, 

 

добро дошли на Високу техничку школу. Молимо вас да попуните овај упитник чији ће се 

резултати користити за прављење интерне школске базе података. 

 

 

1. Назив и место завршене средње школе: 

 

 

2. Да ли сте пре Високе техничке школе студирали нешто друго: 

 

а) да 

б) не 

 

3. Ако сте студирали нешто пре ВТШ напишите назив више школе или факултета 

 

 

4. Како планирате да се издржавате током студија: 

 

а) издржаваће ме родитељи 

б) радим, издржаваћу се сам/а 

в) примам стипендију 

г) нешто друго (допишите како) _________________________________________ 

 

5. Како сте сазнали за Висоику техничку школу: 

 

а) од пријатеља који студира ВТШ 

б) на презентацији ВТШ у мојој школи 

в) путем телевизије 

г) путем других медија (радио, новине...) 

д) путем Интернета 

 

6. Шта очекујете од студија на Високој техничкој школи: 

 

а) претежно теоријска знања 

б) претежно практична, применљива знања 

в) квалитетно оспособљавање за посао 

г) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

7. Зашто сте изабрали смер који сте уписали: 

 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 

д) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

8. Којим језиком се служите: 
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 енглеским    руским 

 француским   неким другим 

 немачким 

 

9. Да ли имате рачунар: 

 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ рачунару 

 

10. Да ли имате приступ Интернету: 

 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ Интернету 

 

 

Хвала на сарадњи. 
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Висока техничка школа струковних студија Нови Београд Датум ______  

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА, 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА И РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 

Упитник попунити заокруживњем за сваки елеменат педагошког рада наставника и 

сарадника и уписивањем коментара у понуђени простор 

– Упитник је анониман – 

Студијски 

програм 

 

Година студија Начин 

студирања: 

1.  Буџет         2. Самифинансирање 

Назив предмета: __________________________________________________________ 

Насатавник: ______________________ , Сарадник: ______________________________ 
                                           (име и презиме)                         (име и презиме) 
 

Редни 

број. 

Елементи за оцењивање Оцењивање 

Наставник Сарадник 

1 

Редовност одржавања наставе: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

А) Предавања 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Б) Вежбе 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

В) Консултације 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Усаглашеност градива на предавањима и вежбањима 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 

Усаглашеност темпа предавања и обима градива - 

реално спровођење реализације свих активности у 

оквиру предмета 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 
Јасноћа и стил излагања, квалитет и припремљеност 

наставе 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 
Постицај студената на активност, критичко 

размишљање и креативност 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 Укључивање примера из праксе у наставу - примене 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Методе и поступци вредновања предиспитних обавеза 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 Објективност оцењивања 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Професионалност, етичност у комуникацији 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 Квалитет уџбеника и литературе на предмету 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

11 

Како оцењујете рад осталих служби школе 

а) Раад студентске службе 1 2 3 4 5 

б) Рад правно-административне службе 1 2 3 4 5 

в) Рад рачуноводствено-финансијске службе 1 2 3 4 5 

г) Рад службе за одржавање чистоће 1 2 3 4 5 

д) Рад библиотеке 1 2 3 4 5 

 
Коментари и предлози: 

 

 
Напомене: 

а) Лица која спроводе анкету не смеју утицати на мишљење студента 

б) Лице чији се рад оцењује не сме бити присутно на месту где се спроводи анкета 

в) Анкетирање је добровољно 
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АНКЕТА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА  

ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У НОВОМ БЕОГРАДУ 

1. Средства за рад и стручно усавршавање на радном месту су: 

1) у потпуности обезбеђена,                                                  

2) делимично обезбеђена,                                                      

3) нису обезбеђена.                                                                 

2. Школа ми даје могућност да зарадим: 

1) у потпуности,                                                                 

2) делимично,                                                                 

3) незадовољавајуће.                                                               

3. Критеријумима за одређивање висине зараде су за мене: 

1) прихватљиви у потпуности,                                                

2) делимично прихватљиви,                                                   

3) неприхватљиви. 

4. У Школи када је реч о руковођењу: 

1) свако има своју одговорност у раду Школе у складу са својим могућностима,                                  

2) наставно веће одлучује о свему,                                                                                     

3) директор одлучује о свему. 

 

5.  Време проведено на послу ми: 

1) у потпуности одговара,                                        

2) делимично одговара,       

3) не одговара.       

 

6.  На радном месту могућности изражавања стваралаштва и нових идеја: 

1) имам у потпуности,      

2) имам делимично,       

3) немам.       

7.  На радном месту могућности да изразим своје ставове и мишљења у доношењу одлука: 

1) имам у потпуности,      

2) имам  делимично,       

3) немам.        

8.  Збивањима на ВТШ: 

1) информисан/а сам у потпуности,    

2 информисан/а сам делимично,     

3)информисан/а сам незадовољавајуће.    

9. Најбоље се осећам: 

1) увек  кад радим у тиму,      

2) повремено кад радим у тиму,     

3) никада када радим у тиму.   

10. Осећај да радим у тиму који има пуно проблема: 

1) немам никад 

2) имам повремено, 

3) имам увек. 

 

11. Своје радне обавезе у Школи најбоље извршавам: 

1) увек када радим сам/а, 

2) повремено када радим сам/а, 

3) никад када радим сам/а. 
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12. На послу имам пријатеље којима могу да се поверим и затражим помоћ кад имам личних 

поблема: 

1) увек,   

2) повремено,   

3) никад. 

13. Доживљај неадекватних наредби руководства: 

1) немам никад, 

2) имам повремено, 

3) имам увек. 

14. Доживљај неодговорности оних којима дам да ураде задатак:  

1) немам никад, 

2) имам повремено, 

3) имам увек. 

15. На радном месту доживљај да ме поштују: 

1) имам увек, 

2) имам повремено, 

3) немам никад. 

16. Школу доживљавам као своју другу кућу: 

1) увек, 

2) повремено, 

3) никад. 

17. Односима у колективу: 

1) у потпуности сам задовољна/ан, 

2) делимично сам задовољна /ан, 

3) нисам уопште задовољна /ан. 

18. Својим статусом на ВТШ: 

1) у потпуности сам задовољна/ан, 

2) делимично сам задовољна/ан, 

3) нисам уопште задовољна/ан. 

19. Оцена услова рада (од 1 до 5): 

20. Оцена међуљудских односа (од 1 до 5): 

21. Оцена руковођења (од 1 до 5): 

22. Оцена зараде (од 1 до 5): 

 

 

Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе самооцењивања. 
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 

Правилник о самовредновању 

 

АНКЕТА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ 
Пол 1. Мушки  2. Женски 

   

Просечна оцена током студирања од  до 

 6,00 6,50 

 6,51 7,50 

 7,51 8,50 

 8,51 9,50 

 9,51 10,00 

Дипломирао-ла школске 20__/20__. године  на студијском програму:  

1. КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ 

2. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

(заокружите) 

Питање 
Не могу да 

одговорим 

одговор/ оцена 

1 = најгоре, 5 = најбоље 
 

1 Оцените услове наставе. ? 1 2 3 4 5 
       

2 
Да ли сматрате да се у Школи 

стичу знања која су тражена и 

применљива? 
? НЕ (0) ДА (1) 

 

3 
Оцените квалитет студијског 

програма. ? 1 2 3 4  5 

 

4 
Како оцењујете могућност 

запослења после завршене школе? ? 1 2 3 4 5 

 

5 
Како оцењујете могућности за 

наставак школовања? ? 1 2 3 4 5 

 

6 
Како оцењујете рад Школе у 

целини? ? 1 2 3 4 5 

Коментар: 

 

Датум анкете:_________________  
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Образац 1.  

УПИТНИК  

ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  У  

ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ   ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈA  КОЈИ  РАДЕ  У  

ВАШОЈ КОМПАНИЈИ  
У нашој компанији : __________________________________ у _______________  

                                                   ( назив компаније)                                    ( место )  

раде струковни  инжењери из Високе техничке школе струковних студија у Београду 

следећег профила:  

- струковни инжењер индустријског инжењерства 

- струковни инжењер машинства 

- специјалиста - струковни инжењер индустријског инжењерства 

- специјалиста - струковни инжењер машинства  

Њихов досадашњи рад се може оценити на следећи начин:  

  ( 1 - потпуно незадовољавајући; 2 – делимично задовољавајући; 3 – неутрално;  

    4 - делимично задовољавајући и 5 – потпуно задовољавајући)  

Заокружите Ваш став по свакој од понуђених одредница: 

1. Стручност за рад на конструисању  

    (коришћењем AUTOCAD, PROENGINEER и сл.)            1  2  3  4  5 

  

2. Примена знања из технологије обраде за потребе Ваше фирме          1  2  3  4  5 

 

3. Примена метода контроле и испитивања производа за потребе  

Ваше фирме                  1  2  3  4  5 

 

4. Способности за тимски рад се могу оценити са                      1  2  3  4  5 

 

5. Укључивање у рад на базама података или умрежавању  

    рачунара у Вашој фирми                          1  2  3  4  5 

 

6. Способност вођења комерцијалних послова у Вашој фирми                     1  2  3  4  5 

 

7. Способности и спремност за усавршавање и учење уз рад у Вашој фирми  

    и стицање нових знања и вештина                                                                   1  2  3  4  5 

   

Наведите главне недостатке у знању наших дипломираних студената како бисмо исте 

отклонили у наредним годинама реализације наставног процеса :  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
  

Датум и место оцењивања:                                Позиција лица које је вршило  оцењивање  

_______________________                                           ______________________________  

                                                        М.П                         _____________________________  

                                                                                                           (потпис)  
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ПРИЛОГ 2.3. – Одлука Студентског парламента  о члановима Комисије за 

самовредновање 
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Прилог 2.4. – Правилник о избору и раду Kомисије за самовредновање и 

праћење  

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број : 03-1/2-10 

Датум : 22.02.2011. 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 
 

 

На основу члана 197. Статута Високе техничке школе струковних студија у Београду, 

Наставно веће Школе, дана 22. 02.2011.године, доноси : 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ И РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА  САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРАЋЕЊЕ  КВАЛИТЕТА 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 

БЕОГРАДУ 
 

Члан 5. 

 Овим Правилником уређује се начин, делокруг рада и састав Комисије за 

самовредновање и праћење квалитета. 

 

Комисија за самовредновање 

 

Члан 2. 

 Програм самовредновања и оцене квалитета студијског програма, наставе и услова 

рада у Школи спроводи Комисија за самовредновање и праћење квалитета (у даљем тексту 

Комисија). 

 

Члан 3.. 

 Комисија има пет чланова од којих су два из реда наставника, један из реда 

ненаставног особља и два  представника студената. 

Радом Комисије руководи председник комисије којег именује Наставно веће. 

Председник Комисије  је одговоран за планирања и координацију њеног рада. 

 

Члан 4. . 

 Чланове Комисије за самовредновање из реда запослених именује Наставно веће. 

Представнике студената именује Студентски парламент. 

 

Члан 5. 

Комисија се бави следећим пословима: 

1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијског 

програма, наставе и услова рада; 

 

2. примењује критеријуме и поступке из правилника који доноси надлежно 

Министарство; 

3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета 

студијског програма, наставе и услова рада; 

4. поступак самовредновања спроводи се у интервалима мањим од три године; 
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5. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставном већу и 

директору Школе; 

6. обавља и друге послове из своје надлежносту у складу са Статутом и 

Правилником. 

 

Члан 6. 

Комисија може ангажовати компетентна лица, односно оперативне групе за обраду 

појединих питања (израда извештаја о кадровима, студентима, ненаставном особљу, 

менаџменту Школе, раду Студентске службе, издавачкој делатности, набавкама опреме и 

друго).  

Предлог са образложењем за ангажовање Комисија подноси директору Школе. 

Директор Школе својим решењем именује чланове оперативне групе. 

 

Циљеви самовредновања 

 

Члан 7. 

Циљеви самовредновања су побољшање квалитета наставног процеса и студијских 

програма и услова рада. 

 

Извештаји 

Члан 8. 

Комисија припрема анкете, поступак анкетирања, обрађује податке и анализира и 

припрема извештаје. Комисија обавља и друге радње у вези самовредновања и оцењивања 

квалитета Школе. 

Комисија доставља извештаје Наставном већу на усвајање. 

Комисија на основу спроведених анализа даје предлоге за унапређење и побољшање 

квалитета. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и биће истакнут на огласној табли 

Школе. 
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 Прилог 2.5. - Одлука о усвајању Правилника о стандардима и поступцима за 

обезбеђење квалитета и самовредновање 

 

Датум: 31.5.2011. 

Број: 03-1/3-9 

На основу члана 24. Статута Високе техничке школе струковних студија 

Наставно веће, на седници одржаној 31.05. 2011. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

Усваја се Правилник о стандардима и поступцима  за обезбеђење квалитета и 

самовредновање Високе техничке школе струковних студија. 
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Прилог 2.6. Правилник о стандардима и поступцима за  обезбеђење  квалитета и 

самоврдновање. 
 

На основу члана 11. став 1, тачка 7. и члана 17. Закона о високом образовању 

(«Службени гласник РС» број 76/05), члана 24. Статута Високе техничке школе струковних 

студија, Наставно веће Школе је на својој  седници, одржаној 31.05.2011.године, на предлог 

Комисије за обезбеђење квалитета, донело  

П Р А В И Л Н И К  

о стандардима и поступцима за  

обезбеђење квалитета и самовредновање 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се стандарди и поступци за обезбеђење квалитета и 

самовредновање рада Школе (установе) и студијских програма основних струковних студија. 

 

Члан 2. 

У складу са правилницима о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа, стандардима за спољашњу проверу квалитета високошколских 

установа и стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских програма, 

које је донео Национални савет за високо образовање и са Стратегијом обезбеђења квалитета 

рада Школе, Школа утврђује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета у следећим 

областима: 

 студијски програм основних струковних студија, 

 наставни процес, 

 научноистраживачки и стручни рад, 

 наставници и сарадници, 

 студенати, 

 уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси, 

 управљање Школом и ненаставна подршка, 

 простор и опрема, 

 учешће студената у самовредновању и провери квалитета и 

 финансирање. 

 

Члан 3. 

Квалитет студијског програма основних струковних студија обезбеђује се: 

утврђивањем и правовременим објављивањем, систематским праћењем и континуираним 

усавршавањем студијског програма који реализује Школа и његовим усклађивањем са 

задацима и циљевима Школе, а нарочито по питању: структуре и садржаја студијског 

програма у погледу односа опште академских, научно-стручних и стручно-апликативних 

предмета, радног оптерећења студената израженог у ЕСПБ бодовима, исхода и 

квалификација које добијају студенти када заврше студије, могућности за запошљавање и 

даље школовање; савремености и међународне усаглашености студијских програма, услова 

уписа студената, оцењивања и напредовања студената. 

 

Члан 4. 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се: 

 ангажовањем одговарајућег броја наставника и сарадника за реализацију студијског 

програма тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе годишње, 

односно 6 часова наставе недељно и да од укупног броја потребних наставника најмање 70% 

буде у сталном радном односу са пуним радним временом, а сарадник у настави просечно 

300 часова активне наставе годишње, односно 10 часова недељно; 
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 благовременим утврђивањем и уредним спровођењем плана извођења наставе (радног 

календара) и распореда часова предавања, вежби, консултација, колоквијума, испита и 

других облика рада; 

 благовременим утврђивањем, објављивањем и поштовањем планова рада по 

предметима; 

 континуираним праћењем квалитета наставе, а нарочито професионалног и коректног 

односа наставника и сарадника према студентима; 

 омогућавањем наставницима и сарадницима да у наставном процесу користе 

савремена наставна средстава; 

 функционалним усклађивањем рада стручних служби са наставним процесом, 

увођењем јединственог информационог система за евиденцију реализације студијског 

програма и другим облицима рада Школе. 

Члан 5. 

Квалитет научноистраживачког и стручног рада обезбеђује се: 

 континуираним старањем о јединствености образовног, научноистраживачког, 

уметничког и професионалног (стручног) рада; 

 осмишљавањем, припремањем и реализовањем научноистраживачких, стручних и 

других програма и пројеката, како националног, тако и међународног карактера; 

 учествовањем на домаћим и иностраним конкурсима за финансирање 

научноистраживачких, стручних и других програма и пројеката; 

 вођењем евиденције, оцењивањем обима и квалитета научноистраживачких, стручних 

и других пројеката и програма који се реализују у Школи и усклађивањем њихових садржаја 

и резултата са основним циљевима и задацима Школе, као и са националним и европским 

циљевима и стандардима високог образовања; 

 обављањем издавачке делатности у складу са могућностима; 

. 

Члан 6. 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се: 

 спровођењем избора наставника и сарадника у наставна и сарадничка звања у складу 

са Законом о високом образовању и општим актима, 

 применом важећих критеријума вредновања резултата научноистраживачког рада 

наставника и сарадника у поступку избора у звање и одговарајућих критеријума вредновања 

резултата наставног рада наставника и сарадника у поступку избора у звање; 

 систематским праћењем, оцењивањем и подстицањем научноистраживачке и 

педагошке активности наставника и сарадника; 

 утврђивањем и спровођењем дугорочне политике квалитетне селекције младих 

кадрова; 

 организовањем и спровођењем различитих врста научног и стручног усавршавања 

наставника и сарадника; 

 подстицањем наставника и сарадника на перманентну едукацију и усавршавање путем 

студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима у земљи и 

иностранству; 

 вредновањем педагошког рада и успешног повезивања рада у образовању са радом на 

пројектима у другим областима друштвеног живота приликом унапређења наставника и 

сарадника. 

Члан 7. 

Квалитет студената обезбеђује се: 

 објављивањем релевантних података у вези са условима и критеријумима уписа на 

студијски програм и режимом студија на огласној табли и интернет сајту Школе, као и у 

посебним информаторима за упис основних струковних студија, како би били правовремено 

доступни потенцијалним и уписаним студентима; 
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 доследним спровођењем Правила о упису и Правила о полагању пријемних испита и 

упису кандидата на студијски програм који се реализују приликом уписа; 

 обезбеђивањем једнакости и равноправности студената по свим основама (раса, боја 

коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално прекло, језик, 

вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног 

или моторног хендикепа или имовинско стање), као и адекватних услова за студирање 

студентима са посебним потребама; 

 коректним и професионалним односом наставника и сарадника према студентима у 

току наставног процеса, приликом провере знања и оцењивања; 

 систематичним праћењем и проверавањем пролазности и успешности студената 

уписаних на студијске програме које реализује Школа (по предметима, испитним роковима, 

годинама); 

 обезбеђивањем услова за рад Студентског парламента, 

 омогућавањем студентима да се организују у складу са Законом о високом 

образовању и општим актима Школе; 

 редовним спровођењем анкете којом се испитују ставови и мишљења студената о 

питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања. 

 

Члан 8. 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује се: 

 континуираним анализирањем библиотечког фонда и допуњавањем уџбеницима и 

другом литературом неопходном студентима за реализацију студијских програма; 

 старањем да број запослених у Библиотеци Школе, врста и ниво њихове стручне 

спреме одговарају потребама наставног процеса и научноистраживачког рада наставника, 

сарадника и студената; 

 праћењем и оцењивањем рада библиотекара и других запослених у Библиотеци 

Школе, а нарочито коректности и професионалности у односу према наставницима, 

сарадницима и студентима; 

 правовременим обавештавањем студената о библиотечком фонду и начину рада 

Библиотеке; 

 омогућавањем наставницима, сарадницима и студентима да у читаоници користе 

релевантне уџбенике и литературу из библиотечког фонда којим располаже Школа, као и да 

имају стални приступ релевантним рачунарским базама података и то најмање 8 (осам) сати 

дневно; 

 доношењем и спровођењем Правилника о уџбеницима. 

 обезбеђивањем финансијских средстава за штампање уџбеника за предмете за које 

досад нису обезбеђени уџбеници. 

Члан 9. 

Квалитет управљања Школом и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се: 

 утврђивањем органа управљања и органа пословођења, структуре Школе, 

организационих јединица, стручних органа и њихових надлежности и одговорности у 

процесу управљања, као и облика контроле њиховог рада Статутом Школе, у складу са 

законом; 

 утврђивањем и објављивањем услова и поступка заснивања радног односа и 

напредовања ненаставног особља; 

 ангажовањем одговарајућег броја запослених са адекватним квалификацијама у 

стручним службама; 

 систематским праћењем и оцењивањем рада управљачког и ненаставног особља, а 

посебно коректног и професионалног односа према колегама и према студентима; 

 предузимањем мера за унапређење квалитета рада управљачког и ненаставног особља. 
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Члан 10. 

Квалитет простора и опреме обезбеђује се: 

 поседовањем и савременим техничким, лабораторијским и другим специфичним 

опремањем просторних капацитета примерених за квалитетно извођење наставе (учионица, 

кабинета, читаоница и сл.); 

 континуираним праћењем и усклађивањем просторних капацитета и опреме са 

потребама наставног процеса и бројем студената; 

 омогућавањем свим запосленима и студентима да неометано приступају различитим 

врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, како би се те 

информације користиле у научно-образовне сврхе; 

 сталним унапређивањем услова боравка и рада у амфитеатру, салама за седнице, 

учионицама, рачунарским кабинетима, читаоницама, кабинетима и другим просторијама за 

извођење различитих облика наставе, у складу са потребама студијског  програма које 

реализује Школа и одговарајућим степеном хигијенско-техничке безбедности, у складу са 

законом. 

Члан 11. 

Квалитет финансирања обезбеђује се: 

 старањем о дугорочној стабилности финансирања реализације наставног процеса, 

научноистраживачке делатности и других облика рада Школе путем самосталног планирања 

распореда и намене финансијских средстава; 

  јавношћу и транспарентношћу извора финансирања и начина употребе финансијских 

средстава путем редовне израде извештаја о финансијском пословању и годишњег обрачуна; 

 континуираним настојањем да се повећају извори прихода, нарочито учешћем на 

домаћим и међународним конкурсима за финансирање научноистраживачких, стручних и 

других програма и пројеката. 

Члан 12. 

Школа је у свом Статуту утврдила послове и задатке органа управљања, органа 

пословођења, стручних органа, стручних служби, наставника, сарадника и студената у 

процесу обезбеђења квалитета рада Школе и студијског програма који реализује. 

 

Члан 13. 

Комисија за обезбеђење квалитета, у интервалима од највише 3 (три) године, спроводи 

систематско праћење, периодичну проверу, самовредновање и оцењивање квалитета рада 

Школе у следећим областима: студијски програм основних струковних студија, наставни 

процес, научноистраживачки и стручни рад, наставно особље, студенти, уџбеници, 

литература, библиотечки и информатички ресурси, управљање Школом и ненаставна 

подршка, простор и опрема, учешће студената у самовредновању и провери квалитета и 

финансирање. 

Студентско вредновање квалитета наставног процеса спроводи се једном годишње, 

када се вреднује и квалитет рада Школе. 

Члан 14. 

Комисију за обезбеђење квалитета бира Наставно веће Школе из редова наставног и 

ненаставног особља и студената. 

Мандат чланова Комисије за обезбеђење квалитета траје три године. 

 

Члан 15. 

О спроведеном поступку провере, самовредновања и оцењивања квалитета рада Школе, 

Комисија за обезбеђење квалитета саставља Извештај о самовредновању и оцени квалитета и 

представља га Наставном већу  најкасније 30 дана од дана спроведеног поступка анкетирања. 

Извештај из става 1. овог члана, након усвајања на Наставном већу, Комисија за 

обезбеђење квалитета доставља директору и председнику Студентског парламента. 
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На основу препорука Комисије, Наставно веће предузима мере за отклањање уочених 

недостатака и решавање уочених проблема, на основу своје надлежности. 

Наведене мере спроводе се у циљу побољшања квалитета рада или функционисања 

свих учесника оцењених оценом нижом од 7.50 ради унапређења квалитета наставног 

процеса, педагошког рада наставника, ефикасности студирања, односно рада Школе. 

 

Члан 16. 

Резултати спроведеног поступка оцењивања квалитета наставног процеса и рада Школе 

су јавни.  

Директору Школе доступни су сви подаци. 

Резултати спроведног поступка оцењивања квалитета наставног процеса и рада Школе, 

биће објављени на сајту Школе. 

Резултати спроведеног поступка оцењивања квалитета наставног процеса и рада 

Школе, Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета рада Школе, користе се за: 

 процену педагошког рада наставника и сарадника, која се узима у обзир приликом 

избора у наставна и сарадничка звања; 

 процену квалитета реализације студијског програма, која се узима у обзир у поступку 

акредитације студијског програма; 

 као основа за предлагање и спровођење мера за отклањање уочених недостатака и у 

наставном процесу; 

 у другим случајевима предвиђеним законом и општим актима. 
 

Члан 17. 

Квалитет учешћа студената у процесу самовредновања и провере квалитета рада Школе 

у свим областима за које су утврђени стандарди и поступци обезбеђшења квалитета и 

самовредновања обезбеђује се укључивањем представника студената у састав Комисије за 

обезбеђење квалитета, спровођењем анкете којом се испитују ставови и мишљења студената 

студената о питањима из ових области које се проверавају у процесу самовредновањима 

Школе у складу са Законом. 

 

Члан 18. 

Упитник – анкета је основни инструмент студентског самовредновања. Обавезна 

садржина упитника за вредновање педагошког рада наставника и сарадника, квалитета 

наставног процеса и услова рада Школе прописана је обрасцима. Анкетирање студената је 

анонимно и обавља се у писаном облику. Електронску обраду података након завршене 

анкете обрађује стручно лице које одреди Комисија. 

Члан 19. 

Термини спровођења поступка студентског вредновања одређени су радним 

календаром за текућу школску годину. 

Наставник је обавезан да обезбеди 15 минута свог часа у оквиру којег ће се спроводити 

вредновање. У поступку оцењивања учествује најмање 3 представника студената које бира 

Студентски паралент. Представници студената присуствују анкетирању студената и заједно 

са чланом Комисије непосредно након завршене анкете преузимају анкетне листиће. 

 

Члан 20. 

За анонимност и поступак спровођења студентског вредновања одговорни су директор 

Школе и лице које одреди директор (помоћник директора за наставу) Извештаји о 

спроведеним поступцима оцењивања и вредновања чувају се у Архиви Школе 5 година од 

дана спровођења поступка вредновања. Извештаји о самовредновању се чувају трајно у 

Архиви Школе. 

 

Члан 21. 
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Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и биће објављен на огласној табли и 

интернет сајту Школе. 
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Прилог 3.1 Oдлука Привременог управног одбора Школе о усвајању Статута . 
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Прилог 3.2. Одлука Савета Школе о усвајању измена и допуна Статута  

 
 
 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Београд                                            

Број: 04-1/4-3 

Датум: 23.05.2012. 

 

 

На основу члана 53. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», 

бр.76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана 16. Статута Високе 

техничке школе, Савет Високе техничке школе струковних студија, на седници одржаној 23. 

05. 2012. године донео је 

 

 

О д л у к у 

о изменама и допунама Статута Високе техничке школе струковних студија 

 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Високе техничке школе, број 04-1/3-4, од 29. 12. 2006. године, члан 29. 

мења се и гласи: 

«Звања наставника су: професор струковних студија, предавач, наставник језика и 

наставник практичне наставе. 

У звање професора струковних студија може се бити изабрано лице које има научни 

назив доктор наука из области за коју се бира. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или 

стручни назив специјалисте из области за коју се бира. 

У звање наставника језика може бити изабрано лице које има високо образовање из 

области за коју се бира, објављене стручне радове и способности за наставни рад. 

У звање наставника практичне наставе може бити изабрано лице које има високо 

образовање из области за коју се бира и три године искуства у пракси. 

Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено 

време. 

Предавач, наставник језика и наставник практичне наставе стичу звање и заснивају 

радни однос на период од пет година. 

Ближе одредбе о критеријумима и поступку избора наставника утврђују се 

Правилником који доноси Наставно веће Школе.» 

 

Члан 2. 

 

После члана 33. додаје се члан 33а. који гласи: 

«Наставнику који је навршио 65 година живота и најмање 15. година стажа осигурања 

може се продужити радни однос до три наредне школске године, почев од 01. октобра у 

години у којој је наставник напунио 65 година. 

Одлуку из става 1. овог члана доноси директор Школе, по прибављеном мишљењу 

Наставног већа.» 

 

Члан 3. 
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Члан 50. став 1. мења се и гласи: 

«Испитни рокови у Школи су: јануарски, мартовски, априлски, јунски, септембарски 

и октобарски. На захтев студената, Наставно веће школе може одобрити и ванредни 

октобарски испитни рок.» 

 

Члан 4. 

 

На крају члана 63. додаје се нови став који гласи: 

«Општа акта Више техничке школе, донета пре промене назива Школе а која су у 

складу са прописима постају акта Високе техничке школе струковних студија.» 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или 

сајту Школе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

др Александар Раковић 
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Прилог 3.3 Статут Високе техничке школе струковних студија 

 

 

 

 

 

 

Н

а 

основ

у члана 46. и члана 53. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 

бр.76/2006), Привремени управни одбор Високе техничке школе струковних 

студија, на седници одржаној 29. 12. 2008. године д о н е о  ј е 

 
С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Висока техничка школа школа струковних студија ( у даљем тексту: 

Школа ) је самостална високошколска установа која остварује основне 

струковне студије у пољу техничко – технолошких наука, области - 

Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент и Машинско 

инжењерство. 

 

Члан 2. 

Овим Статутом се уређује организација Школе, начин рада, управљање, 

руковођење, правила студија, избор у наставна звања, као и друга питања од 

значаја за обављање делатности и рад Школе, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

Фирма под којом ће Школа пословати гласи : Висока техничка школа 

струковних студија. 

Скраћени назив Школе је : ВТШ. 

Седиште школе је у Београду, ул. Булевар Зорана Ђинђића 152а. 

Оснивач Школе је Република Србија. 

 

Члан 4. 

Школа има суви жиг за оверу диплома, округлог облика, пречника 32mm, 

у кругу је исписан текст на српском језику, ћириличном писму, који гласи: 

Република Србија, Висока техничка школа струковних студија – Београд. У 

средини се налази грб Републике Србије. 

 

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

НОВИ БЕОГРАД 

Број:  

04-1/3-4 

С Т А Т У Т 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Датум: 

29.12.2008. 
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Школа има три печата округлог облика, величине 32мм. за отисак 

хемијском бојом чија је садржина иста и исписана на исти начин као и 

садржина сувог жига из става 1. овог члана. 

Сваки од примерака печата из става 2. овог члана обележава се редним 

бројем римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и 

седишта Школе. 

Печат са римском цифром I служи за оверу докумената и општих аката 

које Школа доноси. 

Печат са римском цифром II служи за оверу студентских јавних исправа – 

индекса и осталих докумената које издаје служба за студентска и наставна 

питања. 

Печат са римском цифром III служи за оверу финансијских докумената. 

Школа има штамбиљ правоугаоног облика димензија 65 x 30 mm, са 

исписаним текстом на српском језику ћириличним писмом : 

Република Србија Висока техничка школа струковних студија –Београд., 

број акта…., датум…. 

У Школи се води регистар печата и штамбиља, са подацима када су 

уведени у употребу, коме су предати на чување и руковање, њихова намена и 

датум када су стављени ван снаге. 

Секретар Школе, односно лице које он овласти одговоран је за правилну 

употребу и чување сувог жига, печата и штамбиља Школе. 

 

Члан 5. 

Орган пословођења Школе је директор. 

Директор представља и заступа Школу. 

 

Члан 6. 

Делатност Школе је остваривање високог образовања кроз основне 

струковне студије првог степена и специјалистичке струковне студије другог 

степена, у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења 

научних, стручних и уметничких знања и вештина, уметничког стваралаштва и 

обезбеђивања стручног и уметничког подмлатка. 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програ-ме 

образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је 

добила дозволу за рад. 

Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати 

научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима 

не угрожава квалитет наставе. 

Шифра делатности 80312. 

 

Члан 7. 

Делатност Школе обухвата: 

80312 Више техничке школе. 

80319 Остале више школе. 

72200 Пружање савета и израде компјутерских програма.  
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Ова делатност обухвата: 

- анализу, пројектовање и програмирање система готових за употребу 

- анализа потреба и проблема корисника и давање савета о најбољим решењима 

- развој, израда и давање документације за готове програме, наручених за 

потребе специјалних корисника 

- развој, израда и давање документације за готове нетипичне програме 

- писање програма према захтевима корисника и др. 

72300 Обрада података.  

Ова делатност обухвата: 

- обраду података на основу корисникових или властитих програма 

- комплетну обраду података 

- услуге уношења података 

- управљање и рад на системима за обраду података који припадају другима 

74000 Изградња база података. 

Ова делатност обухвата: 

- активности у вези с базама података 

- развој база података: сакупљање података из једног или више извора 

- смештање података, припрема компјутерских записа о информацијама према 

претходно утврђеној форми 

- доступност база података: пружање података у одређеном реду или низу 

директним приступом или селективном доступношћу сваком кориснику или 

одређеним корисницима, зависно од захтева. 

72600 Остале активности у вези са компјутерима.  

Рад информатичко-рачунарског центра који подразумева: 

- коришћење, као и помоћ у раду са програмским пакетима: DOS, WINDOWS 

(98, ME, 2000...), MICROSOFT OFFICE 2000, AUTOCAD 2000, VISUAL BASIC, 

FORTAN, PASCAL, C(C++) 

- коришћење могућности Интернета 

- штампање 

- плотовање 

- обрада текста 

- припрема пројекта и техничких решења 

- низ мини курсева (Suruf, E-mail) 

- сервисирање хардвера и софтвера рачунара 

- скенирање 

- нарезивање CD-a 

- пројектовање и одржавање рачунарских мрежа. 

73102 Истраживање и експериментални развој (осим научно-

истраживачког) у техничким наукама. 

- истражувачко-развојне услуге у привредним делатностима, ради остваривања 

нових или побољшања постојећих материјала, производа, постројења и сл. 

74203 Инжењеринг. 

Ова делатност обухвата 

- инжењеринг, вођење пројеката и техничка активност. 

92511 Делатност библиотека. 
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Ова делатност обухвата: 

- делатност библиотека, читаоница и слушаоница за посебне кориснике као што 

су: студенти, наставно особље и др. 

22110 Издавање књига, скрипта, брошура и других публикација. 

22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања. 

22150 Остала издавачка делатност. 

28620 Производња алата. 

Ова делатност обухвата: 

- производњу резног алата за обраду метала (бургија, глодала, урезница, 

нарезница, тестера и др.) 

- производњу резног алата за обраду дрвета (глодала, урезница и др.) 

- производњу ручног алата (клешта, кључева, маказа, сечива, пробојница, 

одвијака и др.) 

52470 Трговина на мало уџбеника, скриптама, обрасцима и сл. 

 

Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица: 

1. Наставно – образовна, 

2. Истраживачко – развојна, 

3. Секретатијат  

Наставно– образовна  јединица обавља делатност образовања у оквиру 

основних студија. 

Наставно образовну јединицу чине сви учесници у наставном процесу. 

Радом наставно – образовне јединице руководи помоћник директора за 

наставу. 

У оквиру наставно – образовне јединице, студијски програми чине 

посебне целине којима руководе руководиоци студијских програма, који су 

одговорни помоћнику директора за наставу и директору школе. 

Истраживачко – развојна јединица бави се израдом пројеката, иновацијом 

знања, стручним образовањем и усавршавањем, трансфером технологије и др. 

Истраживачко – развојну јединицу чине стручни тимови који учествују у 

одређеној активности.  

Радом истраживачко – развојне јединице руководи помоћник директора 

за истраживање и развој. 

Секретатијат обавља правне, кадровске, опште послове, послове за 

потребе студија, финансијско - рачуноводствене и техничке послове. 

Радом секретаријата руководи секретар. 

Ближе одредбе о организацији рада Школе утврђују се Правилником о 

организацији и систематизацији послова који доноси директор Школе. 

У зависности од потреба процеса рада Правилником се могу утврдити и 

послови заменика директора, помоћника директора за квалитет и други послови 

који су значајни за рад и развој Школе. 

 

2. КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Члан 8. 

Школа је члан Конференције Академија струковних студија.  
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У остваривању заједничких интереса и уређивања заједничке политике, 

Школа активно учествује у раду Конференције Академија струковних студија, а 

посебно код разматрања питања : 

- унапређивања наставно – стручне, односно наставно уметничке 

делатности, 

- давања предлога и мишљења о стандардима за оцену                                                         

квалитета образовног, уметничког и стручног рада, 

- утврђивања предлога листе стручних назива из одговарајућих области и 

скраћеница тих назива, као и других питања која се разматрају на 

Конференцији. 

- материјалног положаја високе школе стуковних студија и стандарда 

студената. 

Школу у Конференцији представља директор. 

 

 

3. ВРСТЕ, НИВОИ И ОБИМ СТУДИЈА 

Члан 9. 

Школа организује и изводи струковне студије у оквиру акредитованих 

студијских програма, који оспособљавају студенте за примену знања и вештина 

потребних за укључивање у радни процес. 

Студије првог степена – основне струковне студије изводе се на следећим 

студијским програмима: 

1. Студијски програм Компјутерски машински системи 

2. Студијски програм Индустријско инжењерство. 

 

Студије другог степена – специјалистичке струковне студије изводе се на 

свима студијским програмима. 

 

Члан 10. 

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. 

Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова а специјалистичке 

струковне студије 60 ЕСПБ бодова. 

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању 

студента у обиму 40 – часовне радне недеље током једне школске године. 

Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе (предавња, 

вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, 

израде завршних радова, добровољног рада у локалној заједници и других 

видова ангажовања. 

Ангажовање студента у укупном броју часова активне наставе не може 

бити мање од 600 часова у току школске године. 

Број бодова којима се изсказује завршни рад улази у укупан број бодова 

потребних за завршетак студија. 

Члан 11. 

Између различитих студијских програма у Школи се може вршити пренос 

бодова, у складу са студијским програмом. 
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На лични захтев студента одлуку о преносу бодова, из претходног става, 

доноси Комисија за студентска и наставна питања у складу са Правилником о 

студијама. 

Пренос бодова са других високошколских установа је могућ на основу 

споразума између Школе и те установе. 

 

Члан 12. 

Наставно веће Школе именује Комисију за послове праћења, 

обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада; комисија, такође спроводи поступке самовредновања и оцењивања 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада. 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада утврђује се начин и поступак самовредновања.  

Комисија примењује поступке који су у складу са критеријумима 

утврђеним правилником, који доноси министар надлежан за послове високог 

образовања, а у циљу реализације послова из става 1. овог члана. 

 

Комисија из става 1. овог члана, спроводи поступак самовредновања и 

оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада у 

интервалима од највише три године у складу са стандардима које доноси 

Национални савет. 

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

 

4. ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Члан 13. 

Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и 

студентски парламент. 

 

Члан 14 

Орган управљања Школе је Савет. 

Савет броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета су представници 

Школе, три представници студената и три представници оснивача, које именује 

Влада Србије. 

Председник Савета бира се из реда представника Школе. 

Мандат чланова Савета је три године. 

 

Члан 15. 

Представници Школе у Савету се бирају тајним гласањем.  

Од 11 чланова Савета из Школе седам предлаже и бира Наставно веће из 

реда наставника а четири из реда ненаставног особља предлаже и бира 

секретаријат. 

Представнике студената бира Студентски парламент. 

Члан Савета може бити разрешен пре истека мандата у случају да се 

против њега покрене кривични поступак, ако прекрши кодекс професионалне 

етике, због неактивности и због престанка радног односа у Школи. 
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Предлог и одлуку о разрешењу доноси тело које га је бирало по поступку 

и на начин на који је биран. 

 

Члан 16. 

Делокруг рада Савета Школе је утврђен законом и овим Статутом и то: 

1. доноси Статут Школе, 

2. бира и разрешава Директора Школе, 

3. доноси финансијски план, 

4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, 

5. усваја план коришћења средстава за инвестиције, 

6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе, 

7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава, 

8. доноси одлуке о висини школарине, 

9. подноси Влади извештај о пословању најмање једанпут годишње, 

10. доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената, 

11. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе, 

12. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 

Предлоге из става 2.тач. 1, 3, 4, 5 и 8 овог члана, утврђује стручни орган – 

Колегијум. 

Колегијум чине: директор, заменик, односно помоћници директора, 

секретар и руководилац финансијских послова. 

Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова. 

Ближе одредбе о сазивању и начину рада Савета утврђују се 

Пословником о раду. 

 

Члан 17. 

Орган пословођења Школе је директор. 

Директор се бира из реда професора Школе који је у радном односу у 

Школи са пуним радним временом, на неодређено време. 

Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног избора. 

 

Члан 18. 

Поступак за избор директора покреће Савет Школе расписивањем 

интерног конкурса.  

Рок за подношење пријава износи 15 дана од дана објављивања интерног 

конкурса. 

Савет именује комисију за спровођење конкурса, од пет чланова. 

Комисија за спровођење конкурса прима и разматра пријаве са пратећом 

документацијом (доказ о испуњености услова за избор, програм рада, доказ да 

не постоје законске сметње за избор), и 

пријаве кандидата који испуњавају услове доставља Савету, у року од 7 

дана од истека рока за подношење пријава. 

Савет врши избор директора тајним гласањем.  
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За директора је изабран онај кандидат  који је добио већину гласова 

укупног броја чланова савета.  

Уколико у првом кругу гласања ни један кандидат не добије потребну 

већину, два кандидата са највећим бројем гласова улазе у други круг.  

Уколико ни после другог круга гласања ни један кандидат не добије 

потребну већину гласова, поступак избора се понавља.   

Поступак избора се завршава до краја јуна месеца, а мандат почиње тећи 

почев од 1. октобра текуће године. 

 

Члан 19. 

Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање 

студијских програма Школе. 

У вршењу пословођења директор врши нарочито следеће послове: 

1. одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених, у складу 

са законом, 

2. организује и руководи процесом рада и води пословање Школе, 

3. наредбодавац је у материјално-финансијском пословању, одлучује о 

свим врстама трошкова, осим о трошковима о којима је законом, овим 

статутом или општим актом прописано да их одобрава други орган, 

4. потписује дипломе и додатак дипломе, 

5. извршава одлуке Савета Школе, 

6. доноси Правилник о систематизацији послова, 

7. одлучује о доприносу запосленог пословном успеху, односно о 

увећању зараде, на предлог Колегијума, 

8. потписује уговоре, налоге и друга акта којима извршава одлуке других 

органа и смостално одлучује у границама својих овлашћења у складу 

са законом, Статутом и општим актима Школе, 

9. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима 

Школе. 

 

Члан 20. 

Директор може бити разрешен дужности пре истека мандата на лични 

захтев и у случајевима предвиђеним законом. 

Одлуку о разрешењу доноси Савет Школе тајним гласањем већином 

укупног броја чланова. 

Члан 21. 

Заменика или помоћника директора бира Савет на предлог директора. 

 

Члан 22. 

Стручни орган Школе је Наставно веће.  

Наставно веће чине сви наставници који су у Школи у радном односу. 

Наставним већем председава директор Школе.  

Рад Наставног већа уређује се Пословником о раду. 
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Пословником о раду наставног већа могу се предвидети и Већа 

студијских програма, катедре или други уже стручни органи и регулисати 

њихов састав и делокруг рада. 

Члан 23. 

У раду Наставног већа  и његовим телима учествују представници 

студената и то при расправљању, односно одлучивању о питањима која се 

односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 

ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. 

У раду Наставног већа о питањима из става 3. овог члана студенти чине 

до  20% чланова, а у телима које наставно веће формира чине 20% чланова. 

 

Члан 24. 

У оквиру своје надлежности Наставно веће: 

1. усваја студијске програме;  

2. врши избор у звања наставника и сарадника; 

3.врши анализу квалитета наставе, ефикасности студирања, прати и врши 

реформу студијских програма; 

4.доноси одлуке о признавању испита студентима са других 

високошколских установа и утврђује број ЕСПБ бодова 

5.формира комисије за одбрану завршних радова студената; 

6. утврђује програме образовања током читавог живота.. 

7. обавља и друге послове у складу са законом , Статутом и другим  

општим актима Школе 

Своје одлуке Наставно веће доноси већином гласова укупног броја 

чланова. 

Члан 25. 

Наставно веће по потреби може формирати стручна тела ради разматрања 

одређених питања о којима одлучује веће. 

 

Члан 26. 

Студентски парламент је орган који се организује у Школи у циљу 

остваривања права и заштите интереса студената. 

Учешће студената у раду Школе остварује се у студентском парламенту, 

преко изабраних представника и у органим управљања, стручним органима и 

органима других установа у којима су заступљени представници студената. 

Студентски парламент сачињавају по три представника сваког студијског 

програма, који се бирају сваке године у априлу тајним  и непосредним 

гласањем са мандатом од годину дана.  

Студентски парламент у оквиру својих надлежности остваривања права и 

интереса студената бира и разрешава своје представнике у Савет Школе и 

Наставно веће. 

Правилником о студентском парламенту ближе се уређује начин избора 

чланова парламента, надлежност, начин деловања и др.  
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5.ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛЕ 

 

Члан 27. 

Школа стиче средства за обављање своје делатности у складу са законом 

из следећих извора: 

1. средстава које обезбеђује оснивач (из буџета); 

2. школарине; 

3. донација, поклона и завештања; 

4. средстава за финансирање научноистраживачког, уметничког и 

стручног рада; 

5. пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга; 

6. накнада за комерцијалне и друге услуге; 

7. оснивачких права и из уговора са трећим лицима; 

8. и других извора у складу са законом. 

Средствима из става 1. овог члана Школа управља самостално. 

Савет Школе води рачуна да се средства из тачке 1. користе наменски и 

економично. 

Средства које Школа оствари као сопствени приход (тачка 2. – 8. ), 

располаже у складу са законом и својим општим актом. 

 

 

6. НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Члан 28. 

Наставно особље Школе су наставници и сарадници, а ненаставно особље 

чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове.  

Члан 29. 

Звања наставника су: професор струковних студија, предавач, наставник 

страног језика и наставник вештина. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има 

научни назив доктора наука, односно доктора уметности, из области за коју се 

бира. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив 

магистра или стручни назив специјалисте, из области за коју се бира. 

У звање наставника страног језика и наставника вештина може бити 

изабрано и лице које има високо образовање првог степена, објављење стручне 

радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 

Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на 

неодређено време. 

Предавач, наставник страног језика и наставник вештина стичу звање и 

заснивају радни однос на период од пет година. 

Члан 30. 

Директор Школе расписује конкурс за заснивање радног односа и 

стицање звања наставника. 
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На предлог Наставног већа Директор именује комисију од три члана за 

писање реферата, од којих су најмање два члана из стручне, односно научне 

области за коју се кандидат бира. Чланови комисије су у истом или вишем 

звању од звања у које се кандидат бира. 

Комисија се придржава препорука Националног савета о условима за 

избор у звање наставника. Предлог комисија доноси већином гласова. Реферат 

се излаже на увид јавности у трајању од 30 дана, када се могу подносити 

приговори. Након тога комисија упућује предлог наставном већу на усвајање. 

Одлука наставног већа је коначна. 

У случају да комисија у року од 60 дана не напише реферат, наставно 

веће именује нову комисију. 

Члан 31. 

Школа може без расписивања конкурса ангажовати наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању 

гостујућег професора. 

Са гостујућим професором директор Школе закључује уговор о 

ангажовању за извођење наставе. Уговор се закључује за школску годину, с тим 

што се може продужавати. 

 

Члан 32. 

Звање сарадника је: сарадник у настави. У звање сарадника у настави 

првог степена може бити изабран студент дипломских академских или 

специјалистичких студија које је студије првог степена завршио са укупном 

просечном оценом најмање осам (8).  

Са сарадником у настави закључује се уговор о раду на период од годину 

дана и може се продужити на још годину, најдуже до краја школске године у 

којој се студије завршавају. 

 

Члан 33. 

На права и обавезе запослених у Школи укључујући и  рад у другим 

високошколским уставовама, плаћено одсуство, мировање радног односа и 

изборног периода, као и престанак радног односа примењује се Закон о високом 

образовању, Статут Школе и Закон о раду. 

Наставнику после пет година рада проведених у настави у Школи може 

се одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради 

стручног, научног, односно уметничког усавршавања. 

Трошкови усавршавања обезбеђују се из средстава Школе и других 

извора, а на основу плана стручног, научног, односно уметничког усавршавања. 

План усавршавања наставника доноси Савет Школе на предлог Наставног 

већа. 

 

7. РЕЖИМ СТУДИЈА 

Члан 34. 

Школа организује и изводи студије у току школске године, која почиње 1. 

октобра а завршава 30. септембра наредне године. 
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Као дамум почетка и завршетка школске године, у зависности од потреба 

организације наставе, могу се утврдити и други дани, о чему одлучује Наставно 

веће, на предлог директора. 

Школска година се дели на  два семестра, од којих сваки траје по 15 

недеља. 

Настава из студијских подручја, односно појединачних предмета се по 

правилу организује у току једног семестра, а изузетно у два семестра, што се 

уређује студијским програмом. 

 

Члан 35. 

Школа организује и изводи наставу на српском језику. 

 

 

Члан 36. 

Школа организује предавања и друге облике наставе за све студенте 

изузев код остваривања студијског програма на даљину. 

У складу са својим могућностима Школа обезбеђује и услове за праћење 

наставе за студенте са посебним потребама. 

Правилником о режиму студија утврђују се обавезе Школе у погледу 

начина организовања и времена одржавања студија, начина информисања 

студената о времену и месту одржавања наставе, циљевима, методама и 

садржајима наставе, критеријумима и мерилима испитивача, о начину 

обезбеђивања јавности на испиту и начину остваривања увида у резултате, као 

и о другим питањима од значаја за студенте. 

 

Члан 37. 

Школа може да организује остваривање студијских програма на даљину. 

Услови и начин остваривања студијског програма на даљину уређује се 

Правилником о остваривању студија на даљину. 

 

8. СТУДЕНТИ 

Члан 38. 

Статус студента студија првог степена стиче се уписом у Школу на један 

од студијских програма и то у статусу студента који се финансира из буџета 

или студента који се сам финансира. 

У Школу се може уписати лице које има одговарајуће средње 

образовање, односно лице коме је нострификована диплома о завршеном 

средњем образовању. 

Страни држављани се могу уписати у Школу под истим условима  као и 

домаћи држављани уз подношење сертификата овлашћене организације да 

познаје српски језик на коме се изводи настава. 

 

Члан 39. 

Упис студената се врши на основу конкурса. 
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Конкурс за упис на студије првог степена (основне струковне студије) 

расписује директор на предлог Наставног већа.  

Конкурс садржи: број студената за поједине студијске програме, услове 

за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења 

конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и 

висину школарине за студенте који се сами финансирају. 

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

Наставно веће именује Комисијe за спровођење конкурса за упис. 

Ближи услови и поступак уписа утврђују се Правилником о упису на 

студије првог степена (основне струковне студије) 

 

Члан 40. 

Основ за утврђивање редоследа кандидата, за упис на студије првог 

степена, је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на 

пријемном испиту.  

Кандидати који су поднели пријаву на конкурс, полажу пријемни испит 

из математике или  одговарајући тест (по избору кандидата). 

На основу критеријума из конкурса Школа сачињава ранг листу 

пријављених кандидата. 

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг 

листи рангиран у оквиру броја студената за упис 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. 

Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште 

матуре у складу са правилником из члана 39. овог статута.   

 

Члан 41. 

На јединствену ранг листу пријављених кандидата по студијским 

програмима може се поднети жалба директору Школе, у року од три дана од 

дана објављивања јединствене ранг листе.  

Директор решава по жалби у року од три дана од дана подношења жалбе, 

након чега комисија за упис утврђује коначну ранг листу. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис  не упише у року 

предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, 

према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним конкурсом. 

 

Члан 42. 

Студент студија првог степена са друге самосталне високошколске 

установе, лице које има стечено високо образовање и лице коме је престао 

статус студента може се уписати на неки од студијских програма који се 

остварују у Школи. 

Студенти који прелазе са друге високошколске установе уписују се на 

годину студија која одговара броју остварених бодова у тој високошколској 

уставнови, с тим да су у обавези да прво полађу предмете који су услов уписа 

те године студија у овој школи.  
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Предмети положени на другој високошколској установи признају се 

решењем директора, на предлог предметних наставника. 

 

Члан 43. 

Упис и услови студирања на студијама другог степена -специјалистичким 

струковним студијама, регулише се Правилником о специјалистичким 

студијама.. 

 

Члан 44. 

Студенти који су завршили студије у овој школи по ранијим плановима и 

програмима, као и дипломирани студенти других сродних школа, могу се 

уписати у Високу техничку школу, похађати наставу и полагати испите за 

стицање стручног назива са назнаком звања првог степена струковних студија, 

на начин утврђен Одлуком о усвајању Елабората о преласку на акредитоване 

студијске програме из 2008. год. и Одлуком о усвајању Елабората о 

еквивалентности и класификацији наставних предмета и утврђивању области 

којима припадају, а у складу са Правилником о организацији и извођењу 

диференцијалних програма основних струковних студија.  

 

Члан 45. 

Студент има права и обавезе утврђене законом, Статутом и другим 

општим актима Школе. 

Студент има право: 

 1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

 2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се 

односе на студије; 

 3. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом, 

овим Статутом и другим општим актима Школе; 

 4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 

 5. на повластице које произилазе из статуса студента; 

 6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 

 7. на различитост и заштиту од дискриминације; 

 8. да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе 

Школе. 

Студент је дужан да:  

1.испуњава наставне и предиспитне обавезе;  

2.поштује општа акта Школе; 

3.поштује права запослених и других студената; 

4.учествује у доношењу одлука у складу са законом. 

Студент има право на жалбу уколико Школа прекрши неку од обавеза из 

става 2. тачка 1 – 3 овог члана. 

Право на  жалбу остварује се у складу са чланом 41. овог Статута. 

Студент подноси жалбу директору Школе, у року од 8 дана од дана 

сазнања за прекршај других обавеза из става 2. тачка 2 и 3 овог члана. 
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Члан 46. 

Приликом уписа сваке школске године студент се опредељује за предмете 

из студијског програма, у којем је прописано који су предмети обавезни за 

одређену годину студија. 

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета 

колико је потребно да оствари најмање 60 ЕСПБ бодова а студент који се сам 

финансира опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари 

најмање 37 ЕСПБ бодова. 

За сваки положени испит студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у 

складу са студијским програмом. 

Студент који  не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне 

школске године поново уписује исти предмет. 

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или 

се определити за други изборни предмет. 

 

Члан 47. 

Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у 

оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ 

бодова има право да се и у наредној школској години финансира из буџета.  

Студент који оствари мање од 60 ЕСПБ бодова има право да настави 

студије у статусу студента који се сам финансира. 

Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 

ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма може да се у наредној 

школској години финансира из буџета. 

Право из става 3. овог члана студент остварује ако се рангира у оквиру 

укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, на начин и по 

поступку утврђеним Правилником о студијама. 

 

Члан 48. 

Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 

(одличан). 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може 

остварити највише 100 поена.  

Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту 

утврђује се студијским програмом, при чему предиспитне обавезе учествују са 

најмање 30, а највише 70 поена. 

 

Члан 49. 

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично.  

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. 

Испит се полаже у седишту Школе, односно у објектима наведеним у 

дозволи за рад.  

Начин полагања испита и оцењивање на испиту ближе се утврђује 

Правилником о студијама. 
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Члан 50. 

Испитни рокови у Школи су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и 

октобарски. 

Студент има право на  полагање испита из једног предмета највише три 

пута у току једне школске годне. 

Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из студијског 

програма уписане године, има право да тај испит полаже у накнадном испитном 

року до почетка наредне школске године. 

Школа је дужна да у складу са својим могућностима омогући 

хендикепираним студентима полагање испита на начин прилагођен његовим 

могућностима, у складу са Правилником о студијама. 

 

Члан 51. 

Студент има право да директору Школе поднесе приговор на добијену 

оцену, ако сматра да испит није обављен у складу са законом, овим Статутом и 

Правилником о  студијама, у року од 36 часова од добијања оцене. 

Директор Школе  у року од 24 часа од добијања приговора  доноси 

одлуку по приговору. 

Уколико директор усвоји приговор, студент поново полаже испит у року 

од три дана од дана пријема одлуке из предходног става. 

 

Члан 52. 

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза у 

случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест 

месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину дана 

живота,  одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним 

Правилником о студијама. 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства 

због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати 

испит у првом наредном року, у складу са Правилима студија. 

Члан 53. 

Студент одговара дисциплински за повреду обавезе која је у време 

извршења била  предвиђена Правилником о дисциплинској одговорности 

студената. 

За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења из 

Школе. 

Дисциплински поступак се може покренути у року од три месеца од 

сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од како је 

повреда учињена. 

Лакше и теже повреде обавеза, дисциплински органи и дисциплински 

поступак утврђују се правилником из става 1. овог члана. 

 

Члан 54. 

Статус студента престаје у случају: 

1. исписивања са студија; 
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2. завршетка студија; 

3. неуписивања  школске године; 

4. када не заврши студије до истека рока који се одређује у 

двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског 

програма; 

5. изрицањем дисциплинске мере искључења са студија. 

Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија из 

става 1. овог члана, у складу са Правилником о студијама. 

 

Члан 55. 

Права и обавезе студената, правила студија, статус студената, оцењивање, 

испити, приговори студената на добијену оцену, мировање права и обавеза и 

друга питања  ближе се уређују Правилником о студијама. 

Члан 56. 

Лице које заврши основне струковне студије у Школи стиче стручни 

назив са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће 

области,  у складу са листом стручних назива коју утврди Национални савет. 

У међународном промету и у дипломи на енглеском језику, назив које је 

стекло лице из става 1. овог члана  је bachelor (appl.). 

Лице које заврши специјалистичке струковне студије у Школи стиче 

стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена струковних 

студија из одговарајуће области. 

 

Члан 57. 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања 

током читавог живота ван оквира студијских програма. 

Програме из предходног става утврђује Наставно веће Школе. 

 

 

9. ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Члан 58. 

Школа води евиденцију и издаје јавне исправе у складу са законом. 

Школа води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама 

и додацима диплома и записник о полагању испита. 

На основу података из евиденције наведене у ставу 2. овог члана Школа 

издаје јавне исправе. 

Јавне исправе су: студентска књижица (индекс), диплома о стеченом 

високом образовању и додатак дипломи. 

 

10. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И 

ВРЕДНОВАЊЕ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

Члан 59. 

Школа врши признавање страних високошколских исправа, којим се 

имаоцу исправе утврђује право у погледу наставка образовања,  односно у 

погледу запошљавања. 
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У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог 

образовања, имаоцу стране високошколске исправе утврђује се право на 

наставак започетог високог образовања, односно укључивања у ниво 

струковних студија првог степена. 

У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске 

исправе утврђује се врста и ниво студија као и стручни назив. 

Члан 60. 

У току поступка признавања страних високошколских исправа спроводи  

се и вредновање страних студијских програма. 

Поступак признавања страних високошколских исправа и вредновање 

страних студијских програма спроводи са на начин предвиђен законом и 

Правилником о признавању страних високо школских исправа и вредновању 

страних студијских програма. 

 

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

Студенти уписани у Школу до ступања на снагу Закона о високом 

образовању могу завршити студије по започетом наставном плану и  

 

програму, условима и правилима студија, најдуже за две године по истеку 

редовног трајања студија. 

 

Студенти из става 1 овог члана могу да наставе започете студије и по 

студијским програмима високе школе на под условима и на начин утврђен овим 

Статутом и Правилником о студијама. 

 

Члан 62. 

Лице које је стекло стручни назив пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању може тражити од Школе да,  у складу са критеријумима које 

пропише Конференција академија струковних студија и по поступку и 

условима из Правилника о студијама, утврди да раније стечени стручни назив 

одговара неком од стручних назива које утврди Национални савет. 

У случају да Школа у поступку из става један овог члана утврди 

одговарајући стручни назив,  издаје нову диплому, уз оглашавање предходне 

дипломе неважећом. 

 

Члан 63. 

Школа доноси следећа општа акта: 

1. Правилник о режиму студијама; 

2. Правилник о специјалистичким струковним студијама; 

3. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског 

програма, наставе и услова рада; 

4. Правилник о студирању на даљину; 

5. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање 

наставника на другој високошколској установи; 
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6. Правилником о упису на студије првог степена (основне струковне    

студије) 

7. Правилник о студентском парламенту; 

8. Правилник о признавању страних високошколских  исправа и 

вредновању страних студијских програма; 

 

 

9. Правилник о дисциплинској одговорности студената 

10. Правилник о издавачкој делатности; 

11. Правилник о истраживачко - развојној јединици; 

12. Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

13. Правилник о заштити од пожара; 

14. Правилник о рачуноводству; 

15. Правилник о јавним набавкама мале вредности; 

16. Колективни уговор код послодавца, односно Правилник о раду; 

17. Правилник о организацији и систематизацији послова; 

18. Пословник о раду Савета; 

19. Пословник о раду Наставног већа; 

Општа акта из става 1. овог члана доноси Савет, изузев аката под тачком 

7. и 17. које доноси Наставно веће.  

Студентски парламент доноси акт под тачком 6.  

 

Члан 64. 

Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на 

огласној табли Школе. 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

 

 

           Слободан Јовановић 
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Прилог 3.5 Спроведене анкете 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 3,39 Душан Мишић 3,30 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,53 

Радмила 

Ракочевић 
4,22 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,95 Данијела 

Живојиновић 
3,80 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,67 Јован Секулић 3,40 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 
3,72 

- 
- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 

- Радмила 

Ракочевић 
 

- 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

- 

Душан Мишић - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 

- Данијела 

Живојиновић 
 

- 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

- 

Данијела 

Живојиновић 

- 

Материјали Радивој 

Поповић 

- Зоран 

Карастојковић 

- 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра - Јован Секулић 
- 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра 
- 

Јован Секулић - 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
- - 

- 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
- - 

 

- 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
- - 

- 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

- 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица - 

Данијела 

Живојиновић 

- 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
- - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
- - 

- 
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Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић  

- 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 

- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
- - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
- - 

- 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

- 
- 

- 

Машински системи Драган 

Живковић 
- - 

 

- 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 

- 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
- 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић - 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
- - 

- 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

- 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

- 
- 

- 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
- - 

 

- 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
- - 

- 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

- 

Зоран 

Карастојковић 
 

- 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
- - 

- 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

- 
- 

- 

Мерење и контрола Весна Шотра - - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага - - 
 

- 
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Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
- 

Зоран 

Карастојковић 

- 

Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
- - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 

- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

- 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
- - 

- 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

АНКЕТИРАНО  60 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 40 НА БУЏЕТУ, А 20 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,34 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,61 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,58 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,38 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић - Душан Мишић - 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

- 

Радмила 

Ракочевић 

- 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 

- Данијела 

Живојиновић 

- 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра - Јован Секулић - 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
4,33 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,34 Радмила 

Ракочевић 
4,47 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,71 

Душан Мишић 3,32 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
4,23 Данијела 

Живојиновић 
4,11 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

4,45 

Данијела 

Живојиновић 
4,67 

Материјали Радивој 

Поповић 
4,68 Зоран 

Карастојковић 
4,92 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,32 Јован Секулић 3,56 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

- 

Јован Секулић 3,23 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
- - - 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
- - - 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
- - - 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

- 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица - 

Данијела 

Живојиновић - 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
- - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
- - - 
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Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић 
- 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
- - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - - 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
- - - 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

- 
- - 

Машински системи Драган 

Живковић 
- - - 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
- 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић 
- 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
- - - 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

- 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

- 
- - 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
- - - 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
- - - 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

- 

Зоран 

Карастојковић 
 

- 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
- - - 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
- - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

- 
- - 

Мерење и контрола Весна Шотра - - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага - - - 
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Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 

Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
- - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

- 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
- - - 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

АНКЕТИРАНО  40 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 30 НА БУЏЕТУ, А 

10САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,48 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,23 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,67 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,32 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 3,39 Душан Мишић 3,30 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,53 

Радмила 

Ракочевић 
4,22 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,95 Данијела 

Живојиновић 
3,80 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,67 Јован Секулић 3,40 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 
3,72 

- 
- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 

- Радмила 

Ракочевић 
 

- 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

- 

Душан Мишић - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 

- Данијела 

Живојиновић 
 

- 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

- 

Данијела 

Живојиновић 

- 

Материјали Радивој 

Поповић 

- Зоран 

Карастојковић 

- 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,44 Јован Секулић 
3,22 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра 
- 

Јован Секулић - 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
3,23 - 

- 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
3,89 - 

 

- 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
3,78 - 

- 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,22 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
3,11 - 

- 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица 3,89 

Данијела 

Живојиновић 

3,22 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
- - - 
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Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
- - 

- 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић  

- 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 

- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
3,43 - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
- - 

- 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

2,90 
- 

- 

Машински системи Драган 

Живковић 
- - 

 

- 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 

- 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
- 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић - 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
- - 

- 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

- 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

- 
- 

- 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
- - 

 

- 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
- - 

- 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

- 

Зоран 

Карастојковић 
 

- 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
- - 

- 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

- 
- 

- 

Мерење и контрола Весна Шотра - - - 
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Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага - - 
 

- 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
- 

Зоран 

Карастојковић 

- 

Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
- - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 

- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

- 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
- - 

- 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

 

АНКЕТИРАНО  100 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 20 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,75 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,13 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,86 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,23 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић - Душан Мишић - 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

- 

Радмила 

Ракочевић 

- 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 

- Данијела 

Живојиновић 

- 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра - Јован Секулић - 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
3,26 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,36 Радмила 

Ракочевић 
4,84 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,56 

Душан Мишић 3,73 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
4,32 Данијела 

Живојиновић 
4,83 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

4,73 

Данијела 

Живојиновић 
4,27 

Материјали Радивој 

Поповић 
4,37 Зоран 

Карастојковић 
4,73 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,23 Јован Секулић 3,26 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

3,95 

Јован Секулић 3,26 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
- - - 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
- - - 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
- - - 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,83 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица - 

Данијела 

Живојиновић - 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
3,93 - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
4,78 - - 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 
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Програмирање Ђорђе 

Диховични 
4,47 

Десанка Орлић 
3,14 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
- - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
2,90 - - 

Сензори и актуатори Десанка Орлић 3,15 - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,89 

Винко 

Шимпрага 
3,23 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
3,67 - - 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

- 
- - 

Машински системи Драган 

Живковић 
- - - 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
- 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић 
- 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
- - - 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

- 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

- 
- - 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
- - - 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
- - - 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

- 

Зоран 

Карастојковић 
 

- 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
- - - 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
- - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
3,12 - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

- 
- - 

Мерење и контрола Весна Шотра - - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага - - - 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 
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Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
- - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

- 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
- - - 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

 

 

АНКЕТИРАНО  1 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 14 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,48 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,83 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,28 
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 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 4,94 

 

 
 

ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 3,23 Душан Мишић 3,13 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,84 

Радмила 

Ракочевић 
4,14 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,16 Данијела 

Живојиновић 
3,36 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,74 Јован Секулић 3,15 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 
3,14 

- 
- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 

- Радмила 

Ракочевић 
 

- 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

- 

Душан Мишић - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 

- Данијела 

Живојиновић 
 

- 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

3,92 

Данијела 

Живојиновић 

- 

Материјали Радивој 

Поповић 

- Зоран 

Карастојковић 

- 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,15 Јован Секулић 
3,16 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра 
- 

Јован Секулић - 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
3,16 - 

- 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
3,17 - 

 

- 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
3,63 - 

- 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,36 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
3,62 - 

- 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица 3,25 

Данијела 

Живојиновић 

3,25 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
- - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
- - 

- 
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Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Програмирање Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић  

- 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 

- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
3,25 - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,39 

Винко 

Шимпрага 
3,47 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
- - 

- 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

2,14 
- 

- 

Машински системи Драган 

Живковић 
3,15 - 

 

- 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
3,92 

Зоран 

Карастојковић 

3,28 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
3,47 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
3,82 

Десанка Орлић 3,28 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
3,19 - 

- 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

- 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

- 
- 

- 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
- - 

 

- 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
3,82 - 

- 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

3,39 

Зоран 

Карастојковић 
 

3,26 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
3,29 - 

- 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

- 
- 

- 

Мерење и контрола Весна Шотра - - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага - - 
 

- 
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Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
- 

Зоран 

Карастојковић 

- 

Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
- - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 

- 

Алати и прибори Весна Шотра 3,39 - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

- 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
- - 

- 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

 

 

 

АНКЕТИРАНО  115 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 70 НА БУЏЕТУ, А 35 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,14 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,63 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,25 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,64 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић - Душан Мишић - 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

- 

Радмила 

Ракочевић 

- 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 

- Данијела 

Живојиновић 

- 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра - Јован Секулић - 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
3,62 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,74 Радмила 

Ракочевић 
4,84 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,38 

Душан Мишић 3,29 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
4,93 Данијела 

Живојиновић 
4,94 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

4,29 

Данијела 

Живојиновић 
4,39 

Материјали Радивој 

Поповић 
4,83 Зоран 

Карастојковић 
4,76 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,39 Јован Секулић 3,28 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

3,86 

Јован Секулић 3,83 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
- - - 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
- - - 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
- - - 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,29 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица - 

Данијела 

Живојиновић - 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
3,84 - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
4,29 - - 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
3,74 - - 
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Програмирање Ђорђе 

Диховични 
4,93 

Десанка Орлић 
3,75 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
- - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
2,49 - - 

Сензори и актуатори Десанка Орлић 3,54 - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,29 

Винко 

Шимпрага 
3,82 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
3,63 - - 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

- 
- - 

Машински системи Драган 

Живковић 
- - - 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
- 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић 
- 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
- - - 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

3,74 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
3,58 - - 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

4,17 
- - 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
3,65 - - 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
- - - 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

- 

Зоран 

Карастојковић 
 

- 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
- - - 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
3,78 - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
3,29 - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

3,66 
- - 

Мерење и контрола Весна Шотра 3,58 - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага 3,32 - - 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
3,64 

Зоран 

Карастојковић 
3,27 
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Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
3,68 - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

3,57 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
4,22 - - 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

 

АНКЕТИРАНО  110 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 30 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,43 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,53 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,36 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,58 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић 4,43 Душан Мишић 3,34 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

4,24 

Радмила 

Ракочевић 
4,52 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 
3,24 Данијела 

Живојиновић 
3,26 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра 4,54 Јован Секулић 3,72 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 
3,24 

- 
- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 

- Радмила 

Ракочевић 
 

- 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

- 

Душан Мишић - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 

- Данијела 

Живојиновић 
 

- 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

3,53 

Данијела 

Живојиновић 

- 

Материјали Радивој 

Поповић 

- Зоран 

Карастојковић 

- 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 3,26 Јован Секулић 
3,25 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра 
- 

Јован Секулић - 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
3,66 - 

- 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
4,13 - 

 

- 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
4,12 - 

- 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

4,46 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
3,24 - 

- 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица 3,46 

Данијела 

Живојиновић 

3,25 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
- - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
- - 

- 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 
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Програмирање Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић  

- 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 

- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
3,24 - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Сензори и актуатори Десанка Орлић - - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,24 

Винко 

Шимпрага 
3,65 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
- - 

- 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

2,27 
- 

- 

Машински системи Драган 

Живковић 
3,63 - 

 

- 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
3,75 

Зоран 

Карастојковић 

3,37 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
3,76 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
3,63 

Десанка Орлић 3,72 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
3,53 - 

- 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

- 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
- - 

- 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

- 
- 

- 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
- - 

 

- 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
3,32 - 

- 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

3,37 

Зоран 

Карастојковић 
 

3,87 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
3,63 - 

- 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
- - 

- 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
- - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

- 
- 

- 

Мерење и контрола Весна Шотра - - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага - - 
 

- 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
- 

Зоран 

Карастојковић 

- 
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Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
- - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 

- 

Алати и прибори Весна Шотра 3,43 - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

- 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
- - 

- 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

 

 

 

АНКЕТИРАНО  120 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 40 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,14 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,63 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,25 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,64 
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ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

САРАДНИК ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 
Инжењерска 

математика I 

Мићо Милетић - Душан Мишић - 

Енглески језик I Слободан 

Јовановић 
 

- 

Радмила 

Ракочевић 

- 

Основи рачунарске 

технике 

Ђорђе 

Диховични 

- Данијела 

Живојиновић 

- 

Индустријско 

цртање 

Душан Шотра - Јован Секулић - 

Техничка механика Радиша 

Жуњанин 

- 
- 

- 

Техничка механика 

II 

Радиша 

Жуњанин 
3,26 

- 
- 

Енглески језик II Слободан 

Јовановић 
4,36 Радмила 

Ракочевић 
4,84 

Инжењерска 

математика II 

Мићо Милетић  

3,32 

Душан Мишић 3,29 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери 

Мирослав 

Меденица 
3,32 Данијела 

Живојиновић 
4,94 

Компјутерско 

пројектовање 

Ђорђе 

диховични 
 

3,57 

Данијела 

Живојиновић 
4,39 

Материјали Радивој 

Поповић 
3,37 Зоран 

Карастојковић 
4,76 

Елементи и 

преносници 

Душан Шотра 4,64 Јован Секулић 3,28 

Елементи и 

преносници II 

Душан Шотра  

3,64 

Јован Секулић 3,83 

Обрадни процеси Александар 

Раковић 
- - - 

Хираулика и 

пнеуматика 

Драган 

Живковић 
- - - 

Отпорност 

материјала 

Светомир 

Симоновић 
- - - 

Информациони 

системи 

Мирослав 

Меденица 
 

3,35 
- 

 

- 

Основи менаџмента Анкица 

Милојевић 
- - - 

Оперативни системи 

и кориснички 

софтвери II 

Мирослав 

Меденица - 

Данијела 

Живојиновић - 

Систем квалитета Радивој 

Поповић 
3,53 - - 

Технолошки 

поступци 

Александар 

Раковић 
4,36 - - 

Организација 

производње 

Спасоје 

Шћепановић 
3,43 - - 
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Програмирање Ђорђе 

Диховични 
4,42 

Десанка Орлић 
3,75 

Информациони 

системи II 

Мирослав 

Меденица 
 

- 

Ђорђе 

Диховични 
- 

Маркетинг Анкица 

Милојевић 
- - 

 

- 

Економика бизниса   Анкица 

Милојевић 
3,44 - - 

Сензори и актуатори Десанка Орлић 3,45 - - 

Програмирање ЦНЦ 

система 

Радиша 

Жуњанин 
3,24 

Винко 

Шимпрага 
3,82 

Машинске 

конструкције 

Светомир 

Симоновић 
3,24 - - 

Дигитална 

електроника 

Мирослав 

Милићевић 
 

- 
- - 

Машински системи Драган 

Живковић 
- - - 

Техничка 

дијагностика 

Спасоје 

Шћепановић 
- 

Зоран 

Карастојковић 
- 

Рачунарске мреже I Горан Вујачић 
- 

  

- 

Програмирање II Ђорђе 

Диховични 
- 

Десанка Орлић 
- 

Компјутерско 

пројектовање II 

Данијела 

Живојиновић 
- - - 

Производни 

инжењеринг 

Спасоје 

Шћепановић 
 

3,24 
- - 

Системско 

инжењерство 

Спасоје 

Шћепановић 
3,43 - - 

Рачунарске мреже II Горан Вујачић  

4,25 
- - 

Флексибилни 

производни системи 

Весна Шотра 
3,53 - - 

Управљање 

пројектима 

Милош 

Петронијевић 
- - - 

Бизнис план Милош 

Петронијевић 
 

- 

Зоран 

Карастојковић 
 

- 

Предузетништво Милош 

Петронијевић 
- - - 

Менаџмент Анкица 

Милојевић 
3,24 - - 

Организација 

производње II 

Спасоје 

Шћепановић 
3,63 - - 

Планирање и 

контрола трошкова 

Милош 

Петронијевић 
 

3,24 
- - 

Мерење и контрола Весна Шотра 3,43 - - 

Компјутерско 

моделирање и 

симулација 

Винко 

Шимпрага 3,23 - - 

Термичка обрада 

метала 

Радивој 

Поповић 
3,65 

Зоран 

Карастојковић 
3,26 
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Површинска 

заштита метала 

Радивој 

Поповић 
3,36 - 

 

- 

Програмирање ЦНЦ 

система II 

Радиша 

Жуњанин 
- 

Винко 

Шимпрага 
- 

Алати и прибори Весна Шотра - - - 

Одржавање ЦНЦ 

система 

Александар 

Раковић 
 

3,76 
- - 

Аутоматско 

управљање 

Мирослав 

Меденица 
4,47 - - 

Роботи Вељко 

Поткоњак 
- - 

- 

 

 

 

 

АНКЕТИРАНО  120 СТУДЕНАТА, ОД ТОГА 80 НА БУЏЕТУ, А 40 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ. 

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,43 

 ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА СА 3,53 

 РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА СА 3,36 

 И СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈЕ ОЦЕЊЕНА СА 3,58 
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Прилог 3.6.  Извештај о самовредновању и обезбеђивању квалитета Високе 

техничкке школе струковних студија 
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Извештај о самовредновању и обезбеђивању квалитета Високе техничкке школе 

струковних студија 
 

Извештај о самовредновању има двоструку намену. С једне стране служи Високој 

техничккој школи да кроз систематску анализу сагледа своје предности и недостатке, а с 

друге стране да припреми обједињене информације које се могу користити за побољшање 

квалитета у свим подручјима свог рада, а посебно у подручју студијских програма и 

наставном процесу, опреми, простору и квалитету наставног особља. Форма Извештаја је 

таква да одговара на сваки предвиђени стандард и садржи документоване податке. Важан 

саставни део извештаја су сопствене оцене стања у установи по свим аспектима њеног рада. 

Извештај се састоји из три дела. У првом делу се представља Висока техничка школа 

струковних студија кроз низ основних података о установи, а затим се вреднују процеси и 

стандарди којима се осигурава квалитет у установи, уз истовремену процену могућности за 

кориговање уочених недостатака у будућности. 

По Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (Сл.гласник РС бр.106/06) потребно је приказати испуњеност 14 

стандарда и то: 

  Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета; 

  Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета; 

  Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета; 

  Стандард 4: Квалитет студијског програма; 

  Стандард 5: Квалитет наставног процеса; 

  Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

  Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника; 

  Стандард 8: Квалитет студената; 

  Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса; 

  Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке; 

  Стандард 11: Квалитет простора и опреме; 

  Стандард 12: Финансирање; 

  Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета; 

  Стандард 14: Систематско праћење и провера квалитета. 

Други део извештаја садржи прилоге на основу којих је сачињен извештај о самовредновању  

Трећи део извештаја односи се на општу оцену стандарда и предлоге мера за побољшање. У 

овом Извештају биће приказани само карактеристични сегменти, као и нека искуства и 

могућа решења до којих се дошло при изради Извештаја о самовредновању Високе техничке 

школе струковних студија из Београда. 

 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Висока техничка школа (у даљем тексту: Школа) обезбеђује квалитет студијских 

програма кроз праћење његових циљева, структуре, оптерећења студената израженог ЕСПБ 

бодовима, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о 

квалитету програма од студената и послодаваца из свог окружења.   

Квалитет студијског програма се прати кроз примену Правилника о самовредновању 

и оцењивању квалитета студијског програма, наставе и услова рада и Правилника о раду 

Комисије за самовредновање и праћење квалитета. Контрола квалитета студијских програма 

врши се путем анализе успешности студирања, која се заснива на подацима о начину 

испитивања студената, учесталости полагања испита, постигнутом успеху (оценама), 

исходима и квалификацијама које студенти добијају након завршетка студија, могућностима 

за запошљавање, даље школовање и напредовање студената.   
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 У циљу преиспитивања квалитета студијског програма, од акредитације до јануара   2012. 

године спроведено је анкетирање студената, а поједини резултати анкете биће приказани у 

даљем тексту овог Извештаја. У евалуацији студијских програма учествовали су студенти 

који су анонимно, попуњавали анкетне упитнике. Циљ ове анкете био је да студенти дају 

мишљење и оцене: услове у којима се одвија настава, доступност термина за консултације, 

распореда наставе, испита по роковима, наставних планова и програма.  

Просечна оцена студијског програма је КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ је 4,20; 

а студијског програма ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је 4,40 што је веома 

задовољавајуће.  

Просечна оцена се односи на све године студија (основне и специјалистичке студије). 

 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

Школа обезбеђује квалитет наставног процеса кроз интерактивност наставе, доношење и 

поштовање 

планова рада по предметима и професионални рад наставника и сарадника, преко: 

 планова наставе по предметима, 

 распореда часова за текућу школску годину, програма који се реализује у Школи, 

 распореда испита по испитним роковима, 

 етичког кодекса наставника, 

 реализације плана издавања уџбеника и уговора о сарадњи са привредним субјектима 

у окружењу. 

Директор школе систематски прати спровођење распореда наставе по предметима, а 

професори реализацију планова рада на појединачним предметима. По потреби, врши се 

упозоравање наставника који се не придржавају распореда наставе или не постижу 

одговарајући квалитет предавања/вежби. 

 

Преглед просечних оцена по појединим питањима на студијском програму 

КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ  у школској 2008/09, 2009/10. и школској 

2010/11. обухваћени су следећим приказом: 
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Анкетни упитник за спровођење самоевалуације студијског 

програма 
-упитник је анониман- 

Студијски програм КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ   

Година студија 1. Основне струковне 

студије______ 

2. Специјалистичке струкове 

студије 
Начин студирања 1. Буџет 2. Самофинансирање 

 

Одговорите на следећа питања (заокруживањем): 

Редни 

број 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1. Квалитет студијског програма оцењујем са:  4,2 

2 

3 

4 

5 

2. Теоријска и практична настава су усклађене: 2,76 

2 

3 

4 

5 

3. Предавања су ми веома корисна (садржајна, јасна, 

интересантна): 
3,5 

2 

3 

4 

5 

4. Настава је добро организована и о свему сам на време 

обавештен: 
4,0 

2 

3 

4 

5 

5. Вежбе ме оспособљавају за самосталан рад:                                           3,2 

2 

3 

4 

5 

6. Понуђена литература је адекватна за савладавање предмета: 4,5 

2 

3 

4 

5 

7. Оцените тежину градива: 3,6 

2 

3 

4 

5 

8. Подстицање и укључивање студената за време предавања: 3,7 

2 

3 

4 

5 

9. Техничка средства за илустрацију лекција су довољно 

усавршена: 
4,8 

2 

3 

4 

5 

10. 
Предавања посећујем: 

3,4 
1 - 0-20% 2 - 20-40% 3 - 40-60% 4 - 60-

80% 

5 - 80-100% 

11. Професор је увек ту за време консултација: 4,8 

2 

3 

4 

5 
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Анкетни упитник за спровођење самоевалуације студијског 

програма 
-упитник је анониман- 

Студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО   

Година студија 1. Основне струковне 

студије______ 

2. Специјалистичке струкове 

студије 
Начин студирања 1. Буџет 2. Самофинансирање 

 

Одговорите на следећа питања (заокруживањем): 

Редни 

број 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1. Квалитет студијског програма оцењујем са:  4,0 

2 

3 

4 

5 

2. Теоријска и практична настава су усклађене: 2,8 

2 

3 

4 

5 

3. Предавања су ми веома корисна (садржајна, јасна, 

интересантна): 
3,7 

2 

3 

4 

5 

4. Настава је добро организована и о свему сам на време 

обавештен: 
4,2 

2 

3 

4 

5 

5. Вежбе ме оспособљавају за самосталан рад:                                           3,0 

2 

3 

4 

5 

6. Понуђена литература је адекватна за савладавање предмета: 4,2 

2 

3 

4 

5 

7. Оцените тежину градива: 3,8 

2 

3 

4 

5 

8. Подстицање и укључивање студената за време предавања: 4,0 

2 

3 

4 

5 

9. Техничка средства за илустрацију лекција су довољно 

усавршена: 
4,3 

2 

3 

4 

5 

10. 
Предавања посећујем: 

3,3 
1 - 0-20% 2 - 20-40% 3 - 40-60% 4 - 60-

80% 

5 - 80-100% 

11. Професор је увек ту за време консултација: 5 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

Просечна оцена квалитета наставног процеса је 3,84 за студијски програм Индустриско 

инжењерство, а за студијски програм Компјутерски машински системи је 3,86 што је 

задовољавајуће. Да би се побољшала просечна оцена, извршиће се анализа оних наставних 

процеса чија је оцена мања од 3,00. 

 

 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање 

примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање 

планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних 

мера у случају када се утврди да квалитет  наставе није на одговарајућем нивоу. Школа је и у 

досадашњем раду инсистирала на интерактивности наставе, укључивање примера у наставу, 

професионалном раду, итд. Школа је усагласила своје студијске програме са захтевима 

акредитације. Школа је успоставила потребне механизме планирања, спровођења, 

проверавања и усавршавања наставног  процеса као једног од кључних процеса система 

менаџмента квалитетом. Мере за даље унапређење су, поред осталог, и: обезбеђење 

подстицајне радне климе и наставног особља које наступа  професионално, етично и излази у 

сусрет студентима; мотивисање и укључивање наставног особља у осмишљавање и 

коришћење што ефикаснијих и разноврснијих метода извођења наставе. 
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КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Школа обезбеђује квалитет наставника и сарадника тако што:  

 врши њихово планирање и избор на основу јавног поступка (јавно оглашавање 

конкурса и избор по Закону о високом образовању, Статуту, Правилнику о избору 

наставног особља); 

 ствара услове за њихову перманентну едукацију и усавршавање (Правилник о 

стручном и научном усавршавању радника, План усавршавања кадрова, План учешћа 

кадрова на научним и стручним скуповима и 

 врши проверу квалитета њиховог рада у настави.  

 

У школској 2009. години, наставници и сарадници запослени у Школи објавили су научне и 

стручне радове, и то: 

 у иностранству су објављена 24 рада (интернационални скупови и часописи), 

 у Србији су објављена 22 рада (домаћи скупови и часописи). 

Наставници и сарадници запослени у Школи су у школској 2009/10. години учествовали на 

следећим научним и стручним скуповима: 

 на интернационалним скуповима су учествовало је 13 наставника, 

 на домаћим скуповима је учествовала су 4  наставника. 

 

Квалитет наставника и сарадника дефинисан је условима за избор, који су регулисани 

Законом о високом образовању и интерним актима Школе. Школа ће, као мере за 

побољшање систематског праћења, оцењивања и подстицања научне, истраживачке и 

педагошке активности наставника и сарадника, организовати усавршавања и дискусије са 

циљем изналажења нових дидактичких метода, и активно ће радити на мотивацији и 

промовисању значаја учешћа на семинарима и радионицама везаним за развој педагошких 

способности у високом образовању.  

 

Оцена је да је Школа испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан ниво 

квалитета наставника и сарадника. У будућем раду Школе треба посебну пажњу 

посветити овом стандарду с обзиром на то да висок квалитет, знање и способност 

наставника и сарадника обезбеђују будући успешан рад. 

 

Квалитет студената се одређује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 

начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и 

проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената, и предузимањем 

одговарајућих мера у случају пропуста. Школа је успоставила процедуре пријема и уписа 

студената, механизме за оцењивање и праћење рада студената у току године. Школа, у 

складу са силабусом оцењује студенте у току рада у настави, проверава резултате оцењивања 

и пролазност студената. У силабусу су дефинисани: студијски програм, врста и ниво студија, 

назив предмета, наставник, статус предмета, садржај предмета, семестар у којем се слуша, 

услов, циљ предмета, исход предмета, број ЕСПБ, основна литература, допунска стручна  

литература и интернет извори, методе извођења наставе, број часова активне наставе, 

теоријска настава, практична настава/стручна пракса, предиспитне обавезе. 

Статистика успешности студирања приказана је у табелама 2, 3, и 4, које садрже 

податке о излазности и пролазности студената по роковима и генерацијама у периоду од 

2008 - 2011. године. Закључујемо да је пролазност у свим роковима већа од 50% , као и да је 

највећа пролазност студената у јануарском и јунском испитном року. Пролазност студената 

је нешто нижа у септембарском и октобарском испитном року.  

Статистика испитних рокова дата је у засебном Ексел фајлу. 

 

По броју остварених ЕСПБ бодова пролазност студената у наредну годину је преко 90%. 
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 Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује 

континуираним допуњавањем библиотећког фонда и издавачком делатношћу Школе. Иако је 

мишљење студената да је литература задовољавајућег обима, Комисија за самовредновање и 

праћење квалитета је става да је потребно прецизније дефинисати како критеријуме за оцену  

обима уџбеника, тако и критеријуме усаглашавања садржаја уџбеника са припадајућим 

бројем ЕСП бодова за одговарајући предмет. Иако библиотечки фонд по свом обиму, 

квалитативно и квантитативно испуњава стандарде, непрекидно попуњавање и ширење 

библиотечког фонда спада у континуирани рад због тога што квалитет и савременост 

литературе утиче на квалитет наставног процеса. Према резултатима анкете опремљеност и 

рад библиотеке оцењени  су оценом 4,21. 

 

Квалитет управљања Школом и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се утврђивањем 

надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку као и 

перманентним праћењем и провером њиховог рада.  

Просечна оцена рада служби указује на то да у овом сегменту постоји средње задовољство 

студената у односу на остале. Средња оцена односи се на укљученост студената у доношење 

одлука. Потребно је предузети мере за побољшање рада студентске службе и студентских 

организација. Иако просечна оцена не указује на незадовољства студената, овај сегмент би, у 

организацији која је усмерена на  корисника, требало да превазилази њихова очекивања. 

Просечна оцена рада наведених служби је 3,8. 
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Како оцењујете рад осталих служби школе Просечна оцена 

а) Раад студентске службе 4,1 

б) Рад правно-административне службе 3,6 

в) Рад рачуноводствено-финансијске службе 3,3 

г) Рад службе за одржавање чистоће 3,8 

д) Рад библиотеке 4,2 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Извештај о самовредновању служи као основа за промене и унапређење наставног процеса, 

али истовремено пружа могућност установи да провери квалитет својих програма, а самим 

тим и диплома које студенти стичу. Тачност и прецизност наова и података у Извештају, 

морају служити управи Школе за формирање планова будућег деловања у циљу побољшања 

општег квалитета по свим захтевима (стандардима) за самовредновање. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

др Александар Раковић 
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Прилог 3.7. Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању  
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Прилог 4 

Табела 4.1 Студијски програм који је акредитован на Високој техничкој школи 

са укупним бројем уписаних студенана у школској 2008/2009, 2009/10. и 2010/11. 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Компјутерски машински системи 

ШКОЛСКА 

ГОДИНА 
ПРВА ГОДИНА ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА 

2008/2009 50 0 0 

2009/2010 90 48 0 

2010/2011 104 89 46 

 

 

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Индустријско инжењрство 

ШКОЛСКА 

ГОДИНА 
ПРВА ГОДИНА ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА 

2008/2009 76 0 0 

2009/2010 102 73 0 

2010/2011 94 91 70 
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Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезног 

студијског програма Компјутерски машински системи 

Активност студената 

Висина 

достигнућа 

(која се може 

проценити 

наведеном 

активношћу) 

Део у 

укупним 

достигнућима 

(вреднује се од 

1-100%) 

Напомена 

Похађање наставе  0-5% 

уколико се бодује, потребно је 

редовно пратити присуство 

настави 

Писмена провера знања 

знање, 

разумевање, 

примена, анализа 

0-30% по појединачној провери 

Самостално решавање 

задатака  

(ван наставе) 

примена,  

разумевање 
0-10% 

водити рачуна о опасности од 

„преписивања“ 

Самостално решавање 

инвидуално задатих 

задатака 

разумевање 0-20% укупно 

Усмена провера знања 

знање, 

разумевање, 

примена, анализа 

0-15% укупно 

Решавање проблема из 

области машинства у 

контролним / идеалним 

условима самостално или 

у тиму 

примена 0-30% укупно 

Решавање стварног 

проблема предузећа 

самостално или у тиму 

анализа 0-30% укупно 

Процена и поређење 

решења 

анализа, 

вредновање 
0-20% 

решења може израдити сам 

студент или могу бити унапред 

припремљена 

Семинарски рад – писани 

/ презентација  

разумевање, 

анализа, 

вредновање 

0-30% укупно 

Белешка , дневник,  
разумевање, 

примена 
0-10% укупно 

Праћење стручне праксе 

 

разумевање, 

примена 
0-10% 

водити рачуна о стварном 

ангажовању студента, односно 

стеченим исходима учења 

приликом стручне праксе 

Израда презентације  

(постер, *ППТ 

презентација и др.) 

примена анализа 0-10% укупно 

Дискусија или усмено 

одговарање на питања 

током наставе 

знање, 

разумевање, 

анализа 

0-10% 

водити рачуна о томе да сви 

студенти имају могућност 

учешћа у овим активностима; 

водити рачуна о правилима за 

вођену дискусију 
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ПРИЗНАВАЊЕ 

НЕФОРМАЛНО / 

ФОРМАЛНО СТЕЧЕНИХ 

ИСХОДА УЧЕЊА 

  

с обзиром на то да је реч о 

исходима учења који нису 

предвиђени наставом,  додељују 

се тзв. бонус бодови који не 

улазе у 70% колико  студенти 

стичу током наставе; исходе је 

потребно на неки начин 

проверити 

- Семинарски рад 

- Графички радови 

- Други облици провере 

исхода учења 

знање, 

разумевање, 

примена 

0-10% 

подразумева стицање исхода 

учења кроз активности које 

нису предвиђене на колегијуму  

(нпр. самостални обилазак 

терена и презентација, 

решавање специфичних 

проблема из подручија струке и 

сл.) 

Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезног студијског 

програма Индустријско инжењерство 

Активност студената 

Висина 

достигнућа 

(која се може 

проценити 

наведеном 

активношћу) 

Део у 

укупним 

достигнућима 

(вреднује се од 

1-100%) 

Напомена 

Похађање наставе  0-5% 

уколико се бодује, потребно је 

редовно пратити присуство 

настави 

Писмена провера знања 

знање, 

разумевање, 

примена, анализа 

0-30% по појединачној провери 

Самостално решавање 

задатака  

(ван наставе) 

примена,  

разумевање 
0-10% 

водити рачуна о опасности од 

„преписивања“ 

Самостално решавање 

инвидуално задатих 

задатака 

разумевање 0-20% укупно 

Усмена провера знања 

знање, 

разумевање, 

примена, анализа 

0-15% укупно 

Решавање проблема из 

области машинства у 

контролним / идеалним 

условима самостално или 

у тиму 

примена 0-30% укупно 

Решавање стварног 

проблема предузећа 

самостално или у тиму 

анализа 0-30% укупно 

Процена и поређење 

решења 

анализа, 

вредновање 
0-20% 

решења може израдити сам 

студент или могу бити унапред 

припремљена 

Семинарски рад – писани разумевање, 0-30% укупно 
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/ презентација  анализа, 

вредновање 

Белешка , дневник,  
разумевање, 

примена 
0-10% укупно 

Праћење стручне праксе 

 

разумевање, 

примена 
0-10% 

водити рачуна о стварном 

ангажовању студента, односно 

стеченим исходима учења 

приликом стручне праксе 

Израда презентације  

(постер, *ППТ 

презентација и др.) 

примена анализа 0-10% укупно 

Дискусија или усмено 

одговарање на питања 

током наставе 

знање, 

разумевање, 

анализа 

0-10% 

водити рачуна о томе да сви 

студенти имају могућност 

учешћа у овим активностима; 

водити рачуна о правилима за 

вођену дискусију 

ПРИЗНАВАЊЕ 

НЕФОРМАЛНО / 

ФОРМАЛНО СТЕЧЕНИХ 

ИСХОДА УЧЕЊА 

  

с обзиром на то да је реч о 

исходима учења који нису 

предвиђени наставом,  додељују 

се тзв. бонус бодови који не 

улазе у 70% колико  студенти 

стичу током наставе; исходе је 

потребно на неки начин 

проверити 

- Семинарски рад 

- Графички радови 

- Други облици провере 

исхода учења 

знање, 

разумевање, 

примена 

0-10% 

подразумева стицање исхода 

учења кроз активности које 

нису предвиђене на колегијуму  

(нпр. самостални обилазак 

терена и презентација, 

решавање специфичних 

проблема из подручија струке и 

сл.) 
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Прилог 4.1 Одлуке о акредитацији студијског програма  
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Прилог  4.2 Проценат дипломираних студената у односу на број уписаних за 

школске  2008/2009 , 2009/10 и 2010/11. за студијски програм Компјутеризовани 

машински системи 

 

ГОДИНА БРОЈ ПРОЦЕНАТ 

2008/2009 0 0.00% 

2009/2010 0 0.00% 

2010/2011  16 37,21 % 
  

Проценат дипломираних студената у односу на број уписаних за школске  2008/2009 , 

2009/10 и 2010/11. за студијски програм Индустријско инжењерство  

 

ГОДИНА БРОЈ ПРОЦЕНАТ 

2008/2009 0 0.00% 

2009/2010 0 0.00% 

2010/2011  33 50,77 % 
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Прилог 4.3 Просечно трајање студија у школској 2008/9, 2009/10 и 2010/11 

години 

 

 

ЗА ПЕРИОД ТРАЈАЊЕ СВИ 

од 1998 до 2007 6,42 год. 

од 2003 до 2007 6,15 год. 

ШКОЛСКА ГОДИНА ТРАЈАЊЕ СВИ 

2008/2009 3.70 

2009/2010 - 

2010/2011 - 
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Прилог 4.4 Стопа одустајања студената од даљег студирања  

 

  

 

ГОДИНА БРОЈ ПРОЦЕНАТ 

2008 7 6.48% 

2009 15 12.00% 

2010 18 9.00% 

 

 



132 

Прилог 4. 5   

 

 

Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене 

ЕСПБ бодове (60;  37-60; мање од 37) за студијски програм Компјутерски машински 

системи 

 

Школска година 
Уписани на II годину Уписани на III годину 

60 37-59 0-36 60 37-59 0-36 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 

2009/2010 24 68 8 0 0 0 

2010/2011 23 69 8 2 74 12 

  

 

 

Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене 

ЕСПБ бодове (60;  37-60; мање од 37) за студијски програм Индустријско 

инжењерство 

 

 

Школска година 
Уписани на II годину Уписани на III годину 

60 37-59 0-36 60 37-59 0-36 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 

2009/2010 22 53 7 0 0 0 

2010/2011 13 55 12 10 61 9 
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Прилог 4.6 Спроведене анкете дипломираних студената 

          ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 

Правилник о самовредновању 

 

АНКЕТА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ 

 
Пол 3. Мушки  4. Женски 

   

Просечна оцена током студирања од  до 

 6,00 6,50 

 6,51 7,50 

 7,51 8,50 

 8,51 9,50 

 9,51 10,00 

Дипломирао-ла школске 20__/20__. године  на студијском програму:  

3. КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ 

4. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО   (заокружите) 

 

Датум анкете:_________________  

Анализа  

На основу спроведеног анкетирања дипломираних студената  

(У анкети су учествовали и студенти који су студије завршили по старом 

наставном плану и програму као и студенти који су полагали диференцијалне 

испите, укупно 158 студената од којих је анкетирано 122).  

Просечна оцена по питањима дата је у следећој табели

Питање Не могу да одговорим 
одговор/ оцена 

1 = најгоре, 5 = најбоље 

 

1 Оцените услове наставе. ? 1 2 3 4 5 

       

2 
Да ли сматрате да се у Школи стичу знања 

која су тражена и применљива? 
? НЕ (0) ДА (1) 

 

3 Оцените квалитет студијског програма. ? 1 2 3 4  5 

 

4 
Како оцењујете могућност запослења после 

завршене школе? 
? 1 2 3 4 5 

 

5 
Како оцењујете могућности за наставак 

школовања? 
? 1 2 3 4 5 

 

6 Како оцењујете рад Школе у целини? ? 1 2 3 4 5 

Коментар 
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Анкета дипломираних студената Компјутерски машински системи 

 

 

 

 

Анкета дипломираних студената Индустријско инжењерство  

Питање Не могу да одговорим 
одговор/ оцена 

1 = најгоре, 5 = најбоље 

                                                                                                 Просечна оцена 

1 Оцените услове наставе. ? 4,20 

   

2 
Да ли сматрате да се у Школи стичу знања 

која су тражена и применљива? 
?  ДА (1) 

 

3 Оцените квалитет студијског програма. ? 4,50 

 

4 
Како оцењујете могућност запослења после 

завршене школе? 
? 2.58 

 

5 
Како оцењујете могућности за наставак 

школовања? 
? 4.00 

 

6 Како оцењујете рад Школе у целини? ? 3.8 

Коментар 

Питање Не могу да одговорим 
одговор/ оцена 

1 = најгоре, 5 = најбоље 

                                                                                                 Просечна оцена 

1 Оцените услове наставе. ? 4,15 

   

2 
Да ли сматрате да се у Школи стичу знања 

која су тражена и применљива? 
?  ДА (1) 

 

3 Оцените квалитет студијског програма. ? 3.8 

 

4 
Како оцењујете могућност запослења после 

завршене школе? 
? 2.3 

 

5 
Како оцењујете могућности за наставак 

школовања? 
? 4.00 

 

6 Како оцењујете рад Школе у целини? ? 3.7 

Коментар 
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Прилог 4.7.  Доказ да су примери исхода учења за програме представљени на 

интернет страни високошколске установе 
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Прилог 4.8. – Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

O  

САМОВРЕДНОВАЊУ  

Више техничке школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, децембар 2006. године 

 

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Нови Београд 
Булевар Зорана Ђинђића 152а                             Број:    01-228/2-5 
Тел: 011.2600-131, 2698-222         Датум:  01.12.2006.  

e-mail: webvts@ptt.yu                             
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На основу чл. 17 Закона о високом образовању , чл. 16 Више техничке школе Привремени 

Управни одбор Школе на седници одржаној _____ 2006. године донео је  

 

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада 

 

Члан 6. 

 

 Овим Правилником уређује се начин реализације програма самовредновања  

студијских програма, наставе и услова рада, као и начин учешћа студената у процесу 

самовредновања. 

 

 

Комисија за самовредновање 

 

Члан 7. 

 

 Програм самовредновања и оцене квалитета студијских програма, наставе и услова 

рада у Школи спроводи Комисија за самовредновање (у даљем тексту Комисија). 

 

Члан 8. 

 

 Комисију за самовредновање именује Наставно веће. 

 

Члан 9. 

 

 Комисија има пет чланова од којих су два из реда наставника, један из ненаставног 

особља и два представника студената. 

 На првој седници Комисије бирају се председник и секретар Комисије. 

 Председник Комисије  је одговоран за планирања и координацију њеног рада. 

 

Члан 5. 

 

Комисије се бави следећим пословима: 

7. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада; 

8. примењује критеријуме и поступке из правилника који доноси Министарство 

просвете и спорта; 
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9. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада; 

10. поступак самовредновања спроводи у интервалима од три године; 

11. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставном већу и 

директору Школе; 

12. обавља и друге послове из своје надлежносту у складу са Стратутом и овим 

Правилником. 

 

Члан 6. 

 

Комисија може ангажовати компетентна лица, односно оперативне групе за обраду 

појединих питања (израда извештаја о кадровима, студентима, ненаставном особљу, о 

менаџменту Школе, о раду Студентске службе, издавачкој делатности, набавкама опреме и 

друго).  

Предлог са образложењем за ангажовање Комисија подноси директору Школе. 

 Директор Школе својим решењем именује чланове оперативне групе. 

 

 

Циљеви самовредновања 

Члан 7. 

 

Циљеви самовредновања су побољшање квалитета наставног процеса и студијских 

програма и услова рада. 

 

Извештај о самовредновању 

 

Члан 8. 

 

Извештај о самовредновању Школе мора да садржи извештаје о: 

 

13. опису Школе; 

14. организацији студијских програма и доказе за унапређењу наставе; 

15. раду наставника и сарадника и извештај о њиховој компетентности; 

16. раду са студентима; 

17. реализацији пројеката  

18. сарадњи са другим школама и институцијама; 

19. студентској евалуацији (анкете студената); 

20. анкетама запослених; 

21. раду студентске и осталих административних служби; 

22. раду издавачке делатности; 

23. раду библиотеке; 

24. раду финансијске службе. 

 

1. Општи подаци 

Члан 9. 

 

За податке о матичној књизи одговоран је секретар Школе. 

 

Члан 10. 
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За  називе диплoмa одговоран је секретар Школе. 

 

 

2. Организација студијског програма 

 

Члан 11. 

 

Садржај, начин реализације, сврха и циљ студијског програма дефинисан је Статутом 

Школе. 

 

Члан 12. 

 

 Школа може да тражи мишљење о квалитету својих студијских програма  од 

компетентних рецензената. Мишљење рецензената има саветодавни карактер. 

 

Члан 13. 

 

За образложење образовне, стручне и ужестручне  области и обезбеђење потребних 

критеријума  студијског програма  одговоран је руководилац студијског програма, који се 

именујуе у складу са актима Школе. 

 

 

      Члан 14. 

 

Руководилац студијског програма је у обавези да попуни одговарајући образац о 

подели предмета на наставнике ( образац СПАС – видети у прилогу ). 

 

Члан 15. 

 

За наставни програм, уџбенике и приручнике који се користе у настави одговоран је 

предметни наставник. 

Предметни наставник обавезан је да попуни образац Програм предмета ( видети у 

прилогу ). 

Члан 16. 

 

Контрола процеса наставе подразумева покривеност градива наставом, литературом, 

преклапање градива из различитих предмета  и начин активирања студената у настави. 

За контролу процеса наставе одговорни су руководилац студијског програма и 

предметни наставник. 

Члан 17. 

 

Организација наставе подразумева план и распоред наставе, величину група на 

предавањима, лабораторијским и другим вежбама, просторни и технички квалитет наставног 

простора, информисаност наставника и студената о распоредима наставе, испита, 

колоквијума, одбранама лабораторијских и других вежби и осталих текућих инфорамација 

како је предвиђено  Статутом Школе. 

 

3. Рад наставника 

Члан 18. 

Наставно особље је у обавези да попуни одговарајући образац о биографским 

подацима, радном и наставном искуству, издатим публикацијама, учешћима у пројектима и 

слично ( видети у прилогу). 
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 4. Рад са студентима 

 

Члан 19. 

За податке о: 

9. броју студената ( укупно, по годинама, смеровима и предметима ); 

10. броју стечених диплома; 

11. броју студента који студирају у месту пребивалишта и ван њега; 

12. просечном трајање студија; 

13. студентским разменама; 

14. организација студената и студентске активности; 

15. однос према врсти средњошколског образовања ( из којих школа долазе нови 

студенти, односно њихово предходно образовање ); 

16. контактима са бившим студентима; 

 

одговорни су руководилац студијског програма и шеф студентске службе. 

 

Члан 20. 

 

За податке о: 

 

1. процени присутности студента на предавањима и вежбама; 

2. процени оптерећености студената; 

3. студентским пројектима, такмичењима и слично; 

4. начину организовања консултација за студенте; 

 

одговорни су руководилац студијског програма и предметни наставник. 

 

Члан 21. 

 

За прелазак са других студија или студијских група одговорна је Комисија за наставна 

питања. 

 

5. Реализација пројеката  

Члан 22. 

 

 Координацију пројеката Школе врши Комисија за пројекте сходно правилнику о 

пројектима. На предлог Комисије одлуку о прихватању пројекта доноси директор Школе. 

 Комисија за пројекте једном годишње подноси извештај о раду Савету Школе. 

 

6. Сарадња са другим школама и институцијама 

 

Члан 23. 

Школа остварује сарадњу са другим високошколским установама у земљи и 

иностранству уз сагласност  Министарства просвете и спорта (за међународну сарадњу). 

Савет именује Комисију са наведену сарадњу, на предлог директора. Комисија припрема 

програм, план и видове сарадње, и обавља неопходне радње за реализацију сарадње.  

 

     7.Студентске анкете 
Члан 24. 

У Школи се спроводе следеће студентске анкете: 

4. анкета нових студената о предходном школовању и начину избора школе и 

струке; 
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5. анкета студената о педагошким квалитетика наставника; 

6. анкета дипломираних студената о раду Школе, студијским програмима, 

условима наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање. 

 

7.1. Инструменти и реализација  

Члан 25. 

 Писмени упитник – анкета са понуђеним одговорима је основни инструмент 

студентске евалуације. 

 Анкетирање студената је анонимно. 

Упитник садржи питања  на која одговори могу да пруже информације о квалитету 

студијског програма, процесу наставе, условима рад и педагошког рада наставника. 

Обавезна садржина упитника за самовредновање прописана је обрасцима који се налазе у 

прилогу овог правилника. 

Поред обавезне садржине Комисија може допунити упитник додатним питањима или 

их модификовати током процеса евалуације. 

Анкета за студенте прве године са упитником о улазним подацима о успеху у 

предходном школовању, успеху током њега, начину одабира школе, смера и осталих 

релевантних података обавља се при упису године. Студентска служба дистрибуира и 

сакупља попуњене упитнике приликом уписа.  

Анкета са упитником за евалуацију о наставном процесу и педагошким кавалитетима 

наставника спроводи се на крају сваког семеста за учеснике у том делу наставе. Анкету 

спроводе стручно оспособљена лица, која студентима дају детаљне информације о начину 

попуњавања упитника. Анкета се спроводи у просторијама Школе без присуства наставника. 

Анкета са упитником о раду Школе и студијским програмима спроводи се међу 

дипломираним студентима, којима се уз позив за уручење дипломе достављају обрасци 

анкете, са молбом да исте попуњене уруче одговорном лицу на самој промоцији. 

Прикупљене анкете се обрађују од стране Комисије или радне групе коју образује 

директор, а резултати се дају на увид члановима Савета и Наставног већа. 

 

Члан 25. 

 

Осим анкета из члана 24. Школа и предметни наставници могу,  у договору са 

студентима, организовати и друге облике и инструменте студентске писмене и усмене  

евалуације. Ове евалуације користе се за побољшање наставног процеса. 

 

8. Анкете запослених 

Члан 26. 

  Комисија за самовредновање врши испитивање задовољства запослених обезбеђеним 

условима за рад и стручно усавршавање, зарадом и међуљудским односима. 

 Инструменти и реализација  

Члан 27. 

 Писмени упитник – анкета са понуђеним одговорима је основни инструмент 

самовредновања запослених. 

 Анкетирање запослених је анонимно. 

Упитник садржи питања на која одговори могу да пруже информације о задовољству 

запослених обезбеђеним условима за рад и стручно усавршавање, зарадом и међуљудским 

односима. 

Обавезна садржина упитника прописана је обрасцима који се налазе у прилогу овог 

Правилника. 

Поред обавезне садржине Комисија може допунити упитник додатним питањима или 

их модификовати током процеса самовредновања. 
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Анкета са упитником спроводи се једанпут годишње. Спроводе је  

стручно оспособљена лица. За стручну анализу резултата Комисија може уз сагласност 

директора ангажовати лица са стране (лекаре, педагоге, психологе и слично). 

 

Прикупљене анкете се обрађују од стране Комисије, а резултати се дају на увид 

члановима Савета, Наставног већа и осталим запосленима. 

 

9. Рад Службе за студентска и наставна питања и осталих административних 

служби 

 

     Члан 28. 

 

Рад службе за студентска и наставна питања оцењују студенти и наставници путем 

анкета. Исти метод се користи и за рад општих и правних послова, рачуноводства, 

библиотеке и одржавања.  

 

10. Рад издавачке делатности 

Члан 29. 

 

Оцену рада издавачке делатности врше студенти путем анкета о заступљености 

студијских програма уџбеницима, практикумима, збиркама задатака и др., о њиховом 

квалитету и ценама. 

Члан 30. 

 

Саставни део овог Правилника су и обрасци упитника за самовредновање. 

 

           Члан 31. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 

    

                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ                 

                                          УПРАВНОГ ОДБОРА  

  

                                                        Слободан Јовановић 
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ПРИЛОЗИ 

Образац бр. 3.1 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Редни 

 број 
Подаци о наставнику Садржина 

1. Број уписа у Регистар   

2. 
Име, име једног родитеља и 

презиме 
 

3. 
Датум, општина и држава 

рођења 
 

4. Пол  

5. Лични (ЈМБГ) број  

6. Држављанство  

7. Адреса становања  

8. 
Телефон и електронска 

пошта 
 

9. 

Високошколска установа у 

којој је запослен са  

пуним радним временом 

 

10. 

Високошколска установа у 

којој је додатно радно 

ангажован 

  

11. 
Датум запослења у 

високошколској установи 
 

12. Подаци о ранијем запослењу  

13. Година првог запослења  

14. Укупан радни стаж  

15. Знање страних језика  

16. 
Стручно, академско и научно 

звање 
 

17. 

Назив завршног, односно 

магистарског рада, име 

ментора, датум одбране и 

високошколска установа на 

којој је рад брањен 

 

18. 

Назив докторске дисертације, 

име ментора, датум одбране 

и високошколска установа на 

којој је  

дисертација брањена  

 

19. 

Назив, број акта о 

признавању стране 

 високошколске исправе 

 

20. 

Наставничко звање, датум 

избора у звање и 

високошколска установа која 

је извршила избор у звање 
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21. 
Рок за реизбор или избор у 

више звање 
  

22. 
Ужа област за коју је 

наставник биран 
  

23. Чланство у САНУ   

24. 

Обављено научно и стручно 

усавршавање у  

иностранству (најмање три 

месеца) 

  

25. 

Учешће у научним 

пројектима (назив пројекта, 

руководилац пројекта, 

трајање пројекта, 

називносиоца пројекта) 

 

26. 
Функција на високошколској 

установи 
 

 

Објављени стручни и научни радови 

27. Монографије  

28. 
Уџбеници, практикуми и 

збирке задатака 
 

29. 
Радови у међународним 

часописима 
  

30. 
Радови у домаћим 

часописима 
 

31. 
Учешће у истраживачким и 

развојним пројектима 
 

32. 

Радови у зборницима  

међународних  научних и 

стручних скупова са 

рецензијама 

 

 

33. 

Радови у зборницима  

домаћих  научних и стручних 

скупова са рецензијама 

 

34. 

Оригинално стручно 

остварење (пројекат, студија, 

патент) 

 

35. 

Учешће у дипломским 

испитима на студијама вишег 

образовања (ментор) 

 

36. 

Учешће у завршним радовима 

на струковним,  академским и 

специјалистичким  студијама 

(ментор) 

 

 

Датум:         Потпис: 
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Образац 4.1 

Образац 5.1 

 

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА,  

ШКОЛСКЕ 20__/20__ 

 

Поштовани, 

 

добро дошли на Вишу техничку школу. Молимо вас да попуните овај упитник чији ће се 

резултати користити за прављење интерне школске базе података. 

1. 

Презиме и име  

Смер  

Број индекса  

 

2. Назив и место завршене средње школе: 

 

 

3. Да ли сте пре Више техничке школе студирали нешто друго: 

 

а) да 

б) не 

 

4. Ако сте студирали нешто пре ВТШ напишите назив више школе или факултета 

 

 

5. Како планирате да се издржавате током студија: 

 

а) издржаваће ме родитељи 

б) радим, издржаваћу се сам/а 

в) примам стипендију 

г) нешто друго (допишите како) _________________________________________ 

 

6. Како сте сазнали за Вишу техничку школу: 

 

а) од пријатеља који студира ВТШ 

б) на презентацији ВТШ у мојој школи 

в) путем телевизије 

г) путем других медија (радио, новине...) 

д) путем Интернета 

 

7. Шта очекујете од студија на Вишој техничкој школи: 

 

а) претежно теоријска знања 

б) претежно практична, применљива знања 

в) квалитетно оспособљавање за посао 

г) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

8. Зашто сте изабрали смер који сте уписали: 

 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 
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в) очекујем да ми омогући преквалификацију 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 

д) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

9. Којим језиком се служите: 

 енглеским    руским 

 француским   неким другим 

 немачким 

 

10. Да ли имате рачунар: 

 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ рачунару 

 

11. Да ли имате приступ Интернету: 

 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ Интернету 

 

 

Хвала на сарадњи. 
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АНКЕТА 

О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА  НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Предмет: ____________________________________________________________ 

 

Наставник/сарадник код кога сам прати-ла/о а) предавања б) вежбе  

в) лабораторијске вежбе _________________________________________________ 

1. Организованост предавања/вежби 5 4 3 2 1 х 

2. Припремљеност за часове 5 4 3 2 1 х 

3. Прилагођеност обима материје дужини часа 5 4 3 2 1 х 

4. Прилагођеност темпа излагања условима  

наставе и тежини материје 
5 4 3 2 1 х 

5. Како оцењујете способност разјашњавања тежих 

појмова  

појмова и сложеније грађе 

5 4 3 2 1 х 

6. Разумљивост излагања и јасноћа у објашњавању 5 4 3 2 1 х 

7. Стимулисање студентског интересовања за градиво 5 4 3 2 1 х 

8. Контакт са студентима у току наставе 5 4 3 2 1 х 

9. Спремност за сарадњу са студентима ван редовне 

наставе 

5 4 3 2 1 х 

10. Прилагођеност  предзнању студената 5 4 3 2 1 х 

14.  
Како у целини оцењујете наставника на овим 

предавањима/вежбама 

5 4 3 2 1 х 

15.  
Како у целини оцењујете предавања/вежбе из овог 

предмета 

5 4 3 2 1 х 

 

16.  
Предавања/вежбе 

похађам 
а) редовно (> 80 %) б) повремено (≈ 50 %) в) ретко (< 30 %) 

 

Напомене: 

Анкета се спроводи у циљу побољшања образовног процеса.  

Анкетни лист попуњавају само студенти који су похађали (или похађају) наставу код  

професора/сарадника чије квалитет оцењују.  

Свака од назначених наставно педагошких особина овог професора /сарaдника вреднује 

се тако што се уз њу заокружи, по сопственом мишљењу, најадекватнија оцена од 1 до 

5: 

(5 – одличан, 4 – врло добар, 3 – просечан, 2 – испод просека, 1 – лош, х – немам став). 

Анкета је анонимна и не треба је потписивати. 

Молимо вас да напишете додатне коментаре и сугестије уколико их имате! 
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АНКЕТА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА  

ВИШОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У НОВОМ БЕОГРАДУ 

23. Средства за рад и стручно усавршавање на радном месту су: 

а) у потпуности обезбеђена, 

б) делимично обезбеђена, 

в) нису обезбеђена. 

24. Школа ми даје могућност да зарадим: 

а) у потпуности,  б) делимично,  в) незадовољавајуће. 

25. Критеријумима за одређивање висине зараде су за мене: 

а) прихватљиви у потпуности, 

б) делимично прихватљиви, 

в) неприхватљиви. 

26. У Школи када је реч о руковођењу: 

а) директор одлучује о свему, 

б) наставно веће одлучује о свему, 

в) свима је пружена могућност да учествују у раду Школе, 

г) свако има своју одговорност у раду Школе у складу са својим могућностима. 

27. Време проведено на послу ми: 

а) у потпуности одговара, 

б) делимично одговара, 

в) не одговара. 

 

28. На радном месту могућности изражавања стваралаштва и нових идеја: 

а) имам у потпуности, 

б) имам делимично, 

в) немам. 

29. На радном месту могућности да изразим своје ставове и мишљења у доношењу одлука: 

а) имам у потпуности, 

б) имам  делимично, 

в) немам. 

30. Збивањима на ВТШ: 

а) информисан/а сам у потпуности, 

б) информисан/а сам делимично, 

в) информисан/а сам незадовољавајуће. 

31. Најбоље се осећам: 

а) увек  кад радим у тиму, 

б) повремено кад радим у тиму, 

в) никада када радим у тиму. 

32. Осећај да радим у тиму који има пуно проблема: 

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

33. Своје радне обавезе у Школи најбоље извршавам: 

а) увек када радим сам/а, 
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б) повремено када радим сам/а, 

в) никад када радим сам/а. 

34. На послу имам пријатеље којима могу да се поверим и затражим помоћ кад имам 

личних поблема: 

а) увек,  б) повремено,  в) никад. 

35. Доживљај неадекватних наредби руководства: 

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

36. Доживљај неодговорности оних којима дам да ураде задатак:  

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

37. На радном месту доживљај да ме поштују: 

а) имам увек, 

б) имам повремено, 

в) немам никад. 

38. Школу доживљавам као своју другу кућу: 

а) увек, 

б) повремено, 

в) никад. 

39. Односима у колективу: 

а) у потпуности сам задовољна/ан, 

б) делимично сам задовољна /ан, 

в) нисам уопште задовољна /ан. 

40.  Својим статусом на ВТШ: 

а) у потпуности сам задовољна/ан, 

б) делимично сам задовољна/ан, 

в) нисам уопште задовољна/ан. 

 

41. Оцена услова рада (од 1 до 5): 

42. Оцена међуљудских односа (од 1 до 5): 

43. Оцена руковођења (од 1 до 5): 

44. Оцена зараде (од 1 до 5): 

 

 

Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе самооцењивања. 
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АНКЕТА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  

ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

(старе генерације) 

 

ОЦЕНА 

 

1. Рад Школе у целини 

 

 

 

 

 

  2. Услови наставе  

3. Опрема Школе  

4. Смерови:  

Компјутерско пројектовање и  

моделирање 
 

Индустријско инжењерство са менаџментом  

Компјутеризовани производни системи  

5. Оспособљеност за рад  

6. Могућности даљег напредовања  

и школовања 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Анкета се спроводи ради побољшања рада школе, општих услова за рад и унапрешења 

студијских програма. 

Анкета је анонимна и не треба је потписивати. 

Студенти оцењују само смер који су завршили. 
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Програм предмета 

Информације о предмету 

Шифра 

предмета: 

АНЕ 110401 (према 

НП2005) 
ЕСБ

П: 

 Година 

студија: 

 Семестар

: 

 

Назив 

предмета: 

 

Студијски 

програми: 

 

Ниво: основни  Х специјалистичк

и  

 Тип

: 

 изборни Х обавезни   

Предуслови:  

Недељни фонд 

часова 

предавањ

а  

 вежбе   лабораторијске 

вежбе  

 контролисани 

рад студента 

 

Предавач(и):  

Сарадници:  

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

 

 
Циљеви и 

исход: 

 

 

 
Садржај: 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

VIII  

IX  

X  

XI  

XII  

XIII  

XIV  

XV  

Аудиторне 

вежбе: 

 

 
Лабораторијске 

вежбе: 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

VII

I 

 

IX  

X  
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Литература: 

 

Метод 

оцењивања: 

 

 

Датум:                                                                                             Потпис наставника:  

               СМЕР   

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ 

 

Бр. Презиме 

и име 

Звање Предмет Сем. Фонд Смер О.Б.С. БРОЈ 

ГРУПА 

ЧАСОВИ  

 (1) (2) (3) (4) Часова 

(5) 

(6) (7) ПР 

(9) 

А.В 

(10) 

Л.В 

(11) 

ПР 

(9) 

А.В 

(10) 

Л.В 

(11) 

Е.Н.Н 

(12) 

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

СПОЉНИ САРАДНИЦИ 

Бр. Презиме и име Звање Предмет С. Ф. Смер О.Б.С. ПР А.В Л.В ПР А.В Л.В Е.Н.Н 

7.               

8.               

9.               

10.               

Сем. = семестар; Фонд = недељни фонд часова; О.Б.С. = очекивани број студената;   

ПР = предавања; АВ= аудиторне вежбе; ЛВ = лабораторијске вежбе;  

Е.Н.Н. = недељна норма еквивалентних часова (наставници:предавања, сарадници: вежбе).  

Наставни нормативи (ПР, АВ/ЛВ): прва година: 85, 25; друга година: 65, 20; трећа година: 

45, 15  

Датум:   

ПОТРЕБНИ СПОЉНИ САРАДНИЦИ 

Бр. Презиме 

и име 

Звање Предмет С. Ф. Смер О.Б.С. ПР А.В Л.В ПР А.В Л.В Е.Н.Н 

3.                

4.                

 

Потпис руководиоца смера: 
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Пројектни задатак:  

 

8. начин (методологија) вредновање предавања, вежби и лабораторијских 

вежби, стручне праксе,  

 

 ко, шта, како се спроводи, шта је излаз, експертска (стручна) анализа, анкете 

(задовољство студената), унифицирани тестови знања 

 

9. вредновање студената (бруцоша, прелазника – пријемни испит и донешено 

знање 

 

10. вредновање студената (праћење наставе, успешност на испитама 

 

11. вредновање дипломираних студената (анкете о запослености, наставку 

школовања 

 

12. Задовољатво колектива (анкета запослених) 

 

13. Анализа ефикасности пословања Школе 

 

14. Статус Школе у друштву (тржишна вредност школе) 

 

 

 

 

 

 

                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ                 

                                          УПРАВНОГ ОДБОРА  

  

                                                        Слободан Јовановић 
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Број : 03-1/2-9 

Датум : 22.02.2011. 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 

 

На основу чланова 17. и 55. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр 

76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010), и Статута Високе техничке школе 

струковних студија у Београду, Наставно веће, дана 22. 02. 2011. године, доноси : 

 

ДОПУНЕ 

ПРАВИЛНИКА О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се поступак за самовредновање и оцењивање квалитета 

студијског програма, наставе, оцењивање студената, оцењивање наставника и сарадника, 

оцењивање уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, ненаставне 

подршке и процеса управљања, оцењивање квалитета простора и опреме, финансирања, 

оцењивање улоге студената у самовредновању и провери квалитета, као и систематско 

праћење и периодична провера квалитета Школе, које нису обухваћене Правилником о 

самовредновању број 01-228/2-5 од 1.12.2006. године. 

 

Члан 2. 

Поступак за самовредновање и оцењивање квалитета спроводи се у циљу провере 

реализације Стратегије за обезбеђење квалитета, стандарда и поступака за обезбеђивање 

квалитета функционисања система обезбеђивања квалитета, као и побољшања квалитета 

студијских програма, наставног процеса и услова рада у Школи. 

 

Време у којем се поступак спроводи 

 

Члан 3. 

Поступак за самовредновање и оцењивање квалитета спроводи се периодично, а 

најмање једном у три године. 

Инструменти 

 

Члан 4. 

Основни инструменти самовредновања и оцене квалитета јесу упитници који се 

користе у анкетама (у Прилогу. анкете које су саставни део овог Правилника).   

Поступак анкетирања спроводи Комисија за самовредновање и праћење квалитета 

Школе. 

Састав Комисије за самовредновање и праћење квалитета Школе утврђен је  

Правилником. 

 

Вредновање 

Члан 5. 

Основ за спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета чини 

анкетирање запослених у Школи и студената Школе. 
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Анкетирање је анонимно. У анкетирању учествују студенти који присуствују настави у 

време анкетирања. Време анкетирања одређује Помоћник директора за наставу на предлог 

Комисије. 

Извештај о вредновању од стране студената 

 

Члан 6. 

Комисија за спровођење студентског вредновања Школе после спроведеног поступка 

анкетирања, обрађује податке, анализира их и припрема Извештај о резултатима вредновања 

студената у поступку самовредновања уз помоћ Одељења за рачунарско-информационе 

послове Школе. 

Извештај о резултатима студентског вредновања усваја Наставно веће Школе. 

Комисија Школе предлаже одговарајуће корективне мере за побољшање квалитета свих 

параметара који су били предмет оцене студената, узимајући у обзир све примедбе, и 

Наставном већу доставља  извештај. 

 

Извештај о резултатима вредновања од стране запослених у Школи 

 

Члан 7. 

Извештај о вредновању од стране запослених у Школи сачињава Комисија за 

самовредновање и праћење квалитета. 

Комисија за самовредновање и праћење квалитета Школе разматра извештај и о томе 

обавештава Наставно веће Школе, са предлогом корективних мера и предлогом за усвајање. 

 

Извештај о самовредновању 

 

Члан 8. 

Извештај о самовредновању сачињава Комисија за самовредновање и праћење  

квалитета.  

Извештај о квалитету студијских програма и наставног процеса сачињава Комисија.  

Комисија за самовредновање и праћење квалитета  Школе предлаже одговарајуће мере 

за побољшање студијских програма, наставног процеса и услова рада запослених. 

Извештај о самовредновању Школе са предлогом корективних мера разматра и усваја 

Наставно веће Школе. 

 

Садржина Извештаја о самовредновању Школе 

Члан 9. 

Извештај о самовредновању Школе обухвата податке којима Школа исказује: 

- Стратегију обезбеђења квалитета; 

- Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета; 

- Систем обезбеђења квалитета; 

- Квалитет студијског програма; 

- Квалитет наставног процеса; 

- Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

- Квалитет наставника и сарадника. 

– Квалитет студената 

– Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 

– Квалитет управљања високошколском установом 

– Квалитет простора и опреме, 

– Финансирање 

– Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

– Систематско праћење и периодична провера квалитета 
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Извештај о самовредновању Школе обухвата прилоге на основу који је сачињен, а то 

су: Извештај о резултатима студентских вредновања, Извештај о вредновању од стране 

запослених у Школи, Извештај о квалитету студијских програма и наставног процеса и 

Извештај о научно-истраживачком раду наставника и сарадника Школе. 

 

Усвајање 

Члан 10. 

Извештај о самовредновању усваја Наставно Веће Школе најмање сваке три године. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 11. 

Усвојен Извештај о самовредновању Школе се доставља Комисији за акредитацију и 

проверу квалитета. 

 

Члан 12. 

Извештај о самовредновању Школе, објављује се на Интернет страници Школе. 

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. На поступак оцењивања и провере 

квалитета који није уређен овим допунама примењују се одредбе Правилника број 01-228/2-5 

од 1.12.2006. У свим одредбама Правилника назив "Виша техничка школа" замењује се 

називом "Висока техничка школа". 
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Прилози 

ВИСОКА TEXНИЧКА ШКОЛА                                       ШКОЛСКА __________. год. 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА                                                 ДАТУМ ______________  

БЕОГРАД 

Анкетни упитник за спровођење самоевалуације студијског програма 

-упитник је анониман- 

Студијски програм  

Година студија 1. Основне струковне 

студије______ 

2. Специјалистичке струкове 

студије 
Начин студирања 1. Буџет 2. Самофинансирање 

 

Одговорите на следећа питања (заокруживањем): 

Редни 

број 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОЦЕНА 

1. Квалитет студијског програма оцењујем са:  1 2 3 4 5 

2. Теоријска и практична настава су усклађене: 1 2 3 4 5 

3. Предавања су ми веома корисна (садржајна, јасна, интересантна): 1 2 3 4 5 

4. Настава је добро организована и о свему сам на време обавештен: 1 2 3 4 5 

5. Вежбе ме оспособљавају за самосталан рад:                                           1 2 3 4 5 

6. Понуђена литература је адекватна за савладавање предмета: 1 2 3 4 5 

7. Оцените тежину градива: 1 2 3 4 5 

8. Подстицање и укључивање студената за време предавања: 1 2 3 4 5 

9. Техничка средства за илустрацију лекција су довољно усавршена: 1 2 3 4 5 

10. 
Предавања посећујем: 

1 2 3 4 5 
1 - 0-20% 2 - 20-40% 3 - 40-60% 4 - 60-80% 5 - 80-100% 

11. Професор је увек ту за време консултација: 1 2 3 4 5 

 

 

Коментари и предлози: 

 

 

 

 

  

 

Напомене: 4. Лица која спроводе анкету не смеју утицати на мишљење студената 

5. Лице чији се рад оцењује не сме битиприсутни на месту где се спроводи 

поступак анкетирање 

6. Анкетирање је добровољно 
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УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА,  

ШКОЛСКЕ 20__/20__ 

 

Поштовани, 

 

добро дошли на Високу техничку школу. Молимо вас да попуните овај упитник чији ће се 

резултати користити за прављење интерне школске базе података. 

 

 

1. Назив и место завршене средње школе: 

 

 

2. Да ли сте пре Високе техничке школе студирали нешто друго: 

 

а) да 

б) не 

 

3. Ако сте студирали нешто пре ВТШ напишите назив више школе или факултета 

 

 

4. Како планирате да се издржавате током студија: 

 

а) издржаваће ме родитељи 

б) радим, издржаваћу се сам/а 

в) примам стипендију 

г) нешто друго (допишите како) _________________________________________ 

 

5. Како сте сазнали за Висоику техничку школу: 

 

а) од пријатеља који студира ВТШ 

б) на презентацији ВТШ у мојој школи 

в) путем телевизије 

г) путем других медија (радио, новине...) 

д) путем Интернета 

 

6. Шта очекујете од студија на Високој техничкој школи: 

 

а) претежно теоријска знања 

б) претежно практична, применљива знања 

в) квалитетно оспособљавање за посао 

г) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

7. Зашто сте изабрали смер који сте уписали: 

 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 

д) нешто друго (допишите шта) _________________________________________ 

 

8. Којим језиком се служите: 

 енглеским    руским 
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 француским   неким другим 

 немачким 

 

9. Да ли имате рачунар: 

 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ рачунару 

 

10. Да ли имате приступ Интернету: 

 

 код куће 

 на послу 

 немам приступ Интернету 

 

 

Хвала на сарадњи. 
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Висока техничка школа струковних студија Нови Београд             Датум ______  

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА, 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА И РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 

Упитник попунити заокруживњем за сваки елеменат педагошког рада наставника и 

сарадника и уписивањем коментара у понуђени простор 

– Упитник је анониман – 

 

Студијски програм  

Година студија Начин студирања: 1.  Буџет         2. Самифинансирање 

 

Назив предмета: ___________________________________________________________ 

Насатавник: ______________________ , Сарадник: ______________________________ 

                                           (име и презиме)                         (име и презиме) 

 

Редн

и 

број. 

Елементи за оцењивање Оцењивање 

Наставник Сарадник 

1 

Редовност одржавања наставе: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

А) Предавања 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Б) Вежбе 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

В) Консултације 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 
Усаглашеност градива на предавањима и 

вежбањима 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 

Усаглашеност темпа предавања и обима 

градива - реално спровођење реализације свих 

активности у оквиру предмета 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 
Јасноћа и стил излагања, квалитет и 

припремљеност наставе 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 
Постицај студената на активност, критичко 

размишљање и креативност 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 
Укључивање примера из праксе у наставу - 

примене 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 
Методе и поступци вредновања 

предиспитних обавеза 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 Објективност оцењивања 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Професионалност, етичност у комуникацији 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 Квалитет уџбеника и литературе на предмету 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

11 

Како оцењујете рад осталих служби школе 

а) Раад студентске службе 1 2 3 4 5 

б) Рад правно-административне службе 1 2 3 4 5 

в) Рад рачуноводствено-финансијске службе 1 2 3 4 5 

г) Рад службе за одржавање чистоће 1 2 3 4 5 

д) Рад библиотеке 1 2 3 4 5 

 

Коментари и предлози: 
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АНКЕТА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА  

ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У НОВОМ БЕОГРАДУ 

 

 

45. Средства за рад и стручно усавршавање на радном месту су: 

1) у потпуности обезбеђена,                                                  

2) делимично обезбеђена,                                                      

3) нису обезбеђена.                                                                 

46. Школа ми даје могућност да зарадим: 

1) у потпуности,                                                                 

2) делимично,                                                                 

3) незадовољавајуће.                                                               

47. Критеријумима за одређивање висине зараде су за мене: 

1) прихватљиви у потпуности,                                                

2) делимично прихватљиви,                                                   

3) неприхватљиви. 

48. У Школи када је реч о руковођењу: 

1) свако има своју одговорност у раду Школе у складу са својим могућностима,                                  

2) наставно веће одлучује о свему,                                                                                     

3) директор одлучује о свему. 

 

5.  Време проведено на послу ми: 

1) у потпуности одговара,                                        

2) делимично одговара,       

3) не одговара.       

 

6.  На радном месту могућности изражавања стваралаштва и нових идеја: 

1) имам у потпуности,      

2) имам делимично,       

3) немам.       

7.  На радном месту могућности да изразим своје ставове и мишљења у доношењу одлука: 

1) имам у потпуности,      

2) имам  делимично,       

3) немам.        

8.  Збивањима на ВТШ: 

1) информисан/а сам у потпуности,    

2 информисан/а сам делимично,     

3)информисан/а сам незадовољавајуће.    

9. Најбоље се осећам: 

1) увек  кад радим у тиму,      

2) повремено кад радим у тиму,     

3) никада када радим у тиму.   

10. Осећај да радим у тиму који има пуно проблема: 

1) немам никад 

2) имам повремено, 

3) имам увек. 
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11. Своје радне обавезе у Школи најбоље извршавам: 

1) увек када радим сам/а, 

2) повремено када радим сам/а, 

3) никад када радим сам/а. 

12. На послу имам пријатеље којима могу да се поверим и затражим помоћ кад имам 

личних поблема: 

1) увек,   

2) повремено,   

3) никад. 

13. Доживљај неадекватних наредби руководства: 

1) немам никад, 

2) имам повремено, 

3) имам увек. 

14. Доживљај неодговорности оних којима дам да ураде задатак:  

1) немам никад, 

2) имам повремено, 

3) имам увек. 

15. На радном месту доживљај да ме поштују: 

1) имам увек, 

2) имам повремено, 

3) немам никад. 

16. Школу доживљавам као своју другу кућу: 

1) увек, 

2) повремено, 

3) никад. 

17. Односима у колективу: 

1) у потпуности сам задовољна/ан, 

2) делимично сам задовољна /ан, 

3) нисам уопште задовољна /ан. 

18. Својим статусом на ВТШ: 

1) у потпуности сам задовољна/ан, 

2) делимично сам задовољна/ан, 

3) нисам уопште задовољна/ан. 

 

19. Оцена услова рада (од 1 до 5): 

20. Оцена међуљудских односа (од 1 до 5): 

21. Оцена руковођења (од 1 до 5): 

22. Оцена зараде (од 1 до 5): 

 

Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе самооцењивања. 
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 

Правилник о самовредновању 

 

АНКЕТА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ 

Пол 5. Мушки  6. Женски 

   

Просечна оцена током студирања од  до 

 6,00 6,50 

 6,51 7,50 

 7,51 8,50 

 8,51 9,50 

 9,51 10,00 

 

Дипломирао-ла школске 20__/20__. године  на студијском програму:  

5. КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ 

6. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

(заокружите) 

 

Питање 
Не могу да 

одговорим 

одговор/ оцена 

1 = најгоре, 5 = најбоље 

 

1 Оцените услове наставе. ? 1 2 3 4 5 

       

2 

Да ли сматрате да се у Школи 

стичу знања која су тражена и 

применљива? 
? НЕ (0) ДА (1) 

 

3 
Оцените квалитет студијског 

програма. 
? 1 2 3 4  5 

 

4 
Како оцењујете могућност 

запослења после завршене школе? 
? 1 2 3 4 5 

 

5 
Како оцењујете могућности за 

наставак школовања? 
? 1 2 3 4 5 

 

6 
Како оцењујете рад Школе у 

целини? 
? 1 2 3 4 5 

Коментар: 

 

 

 

Датум анкете:_________________  
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Образац 1.  

УПИТНИК  

ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  У  

ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ   ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈA  КОЈИ  РАДЕ  У  

ВАШОЈ КОМПАНИЈИ  
У нашој компанији : __________________________________ у _______________  

                                                   ( назив компаније)                                    ( место )  

раде струковни  инжењери из Високе техничке школе струковних студија у Београду 

следећег профила:  

- струковни инжењер индустријског инжењерства 

- струковни инжењер машинства 

- специјалиста - струковни инжењер индустријског инжењерства 

- специјалиста - струковни инжењер машинства  

Њихов досадашњи рад се може оценити на следећи начин:  

  ( 1 - потпуно незадовољавајући; 2 – делимично задовољавајући; 3 – неутрално;  

    4 - делимично задовољавајући и 5 – потпуно задовољавајући)  

Заокружите Ваш став по свакој од понуђених одредница: 

1. Стручност за рад на конструисању  

    (коришћењем AUTOCAD, PROENGINEER и сл.)           1  2  3  4  5 

  

2. Примена знања из технологије обраде за потребе Ваше фирме         1  2  3  4  5 

 

3. Примена метода контроле и испитивања производа за потребе  

Ваше фирме                 1  2  3  4  5 

 

4. Способности за тимски рад се могу оценити са                 1  2  3  4  5 

 

5. Укључивање у рад на базама података или умрежавању  

    рачунара у Вашој фирми                   1  2  3  4  5 

 

6. Способност вођења комерцијалних послова у Вашој фирми              1  2  3  4  5 

 

7. Способности и спремност за усавршавање и учење уз рад у Вашој фирми  

    и стицање нових знања и вештина                                                               1  2  3  4  5 

   

Наведите главне недостатке у знању наших дипломираних студената како бисмо исте 

отклонили у наредним годинама реализације наставног процеса :  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
  

Датум и место оцењивања:                                Позиција лица које је вршило  оцењивање  

_______________________                                           ______________________________  

                                                        М.П                         _____________________________  

                                                                                                           (потпис)  
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Прилог 4.8 Мишљење дипломираних студената о квалитету студијског 

програма и постигнутим исходима учења 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 

Правилник о самовредновању 

 

АНКЕТА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ 

Пол 7. Мушки  8. Женски 

   

Просечна оцена током студирања од  до 

 6,00 6,50 

 6,51 7,50 

 7,51 8,50 

 8,51 9,50 

 9,51 10,00 

 

Дипломирао-ла школске 20__/20__. године  на студијском програму:  

7. КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ 

8. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

(заокружите) 

 

Питање 
Не могу да 

одговорим 

одговор/ оцена 

1 = најгоре, 5 = најбоље 

                                                                           Просечна оцена 

1 Оцените услове наставе. ? 4, 

   

2 

Да ли сматрате да се у Школи 

стичу знања која су тражена и 

применљива? 
? НЕ (0) ДА (1) 

 

3 
Оцените квалитет студијског 

програма. 
?  

 

4 
Како оцењујете могућност 

запослења после завршене школе? 
?  

 

5 
Како оцењујете могућности за 

наставак школовања? 
?  

 

6 
Како оцењујете рад Школе у 

целини? 
?  

Коментар: 

 

 

 

Датум анкете:_________________  
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Прилог 4.9. Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца 

 

Анкете су вршене по следечем обрасцу: 

Образац 1.  

УПИТНИК  

ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  У  

ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ   ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈA  КОЈИ  РАДЕ  У  

ВАШОЈ КОМПАНИЈИ  
У нашој компанији : __________________________________ у _______________  
                                                                                           ( назив компаније)                                    ( место )  

раде струковни  инжењери из Високе техничке школе струковних студија у Београду 

следећег профила:  

- струковни инжењер индустријског инжењерства 

- струковни инжењер машинства 

- специјалиста - струковни инжењер индустријског инжењерства 

- специјалиста - струковни инжењер машинства  

Њихов досадашњи рад се може оценити на следећи начин:  

  ( 1 - потпуно незадовољавајући; 2 – делимично задовољавајући; 3 – неутрално;  

    4 - делимично задовољавајући и 5 – потпуно задовољавајући)  

Заокружите Ваш став по свакој од понуђених одредница: 

1. Стручност за рад на конструисању  

    (коришћењем AUTOCAD, PROENGINEER и сл.)           1  2  3  4  5 

2. Примена знања из технологије обраде за потребе Ваше фирме         1  2  3  4  5 

3. Примена метода контроле и испитивања производа за потребе  

Ваше фирме                 1  2  3  4  5 

4. Способности за тимски рад се могу оценити са                 1  2  3  4  5 

5. Укључивање у рад на базама података или умрежавању  

    рачунара у Вашој фирми                   1  2  3  4  5 

 

6. Способност вођења комерцијалних послова у Вашој фирми              1  2  3  4  5 

7. Способности и спремност за усавршавање и учење уз рад у Вашој фирми  

    и стицање нових знања и вештина                                                               1  2  3  4  5 

Наведите главне недостатке у знању наших дипломираних студената како бисмо исте 

отклонили у наредним годинама реализације наставног процеса :  

___________________________________________________________________________  
  

Датум и место оцењивања:                                Позиција лица које је вршило  оцењивање  

                                                        М.П                         _____________________________  

                                                                                                           (потпис)  

 

Прикупљени су подаци из следећих компанија: 

Индустрија прецизне механике Београд 

ГСП Београд 

АД ИМР Београд 

Институт за испитивање материјала Београд 

У свим компанијама је изражено високо задовољство стеченим квалифацијама наших 

студената. Просечна оцена је 4,83. 
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4.9. Задовољство послодавца стеченим квалификацијама дипломаца   
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Уговори: 
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