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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ 
ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА СТУДИЈА, НАСТАВЕ И 

ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА – ЛЕТЊИ 
СЕМЕСТАР 2020/2021. год. 

На основу члана 25. Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“ бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.закони), члана 199. Статута Академије 
струковних студија Јужна Србија бр. 2037/2021 од 04.10.2021. (пречишћен текст за 
изменама и допунама од 24.09.2021.), чланова 8., 18., 20., 52., 81., 83., 124., 129. и члана 
140. Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета бр. 387/2020 од 17.09.2020., Комисија за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија, а на основу достављених и 
усвојених Извештаја свих одсека у склопу Академије Јужна Србија, сачинила је 
јединствени Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета студија, наставе 
и педагошког рада наставника за летњи семестар школске 2020/2021. год.   

Анкетирање студената на Академији Јужна Србија тј. њеним Одсецима спроведено је по 
завршетку летњег семестра а Подкомисије за вредновање квалитета студија, наставе и 
педагошког рада именоване за спровођење поступка анкетирања исти су спровеле у 
складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. Наиме, анкетирање је спроведено и 
електронским путем (постављањем анкетних упитника на сајт одсека) или путем 
штампане анкете која је дистрибуирана студентима у временском периодима 
дефинисаним Планом анкетирања студената сваког Одсека (за време одржавања 
испитног рока, консултативна настава и др.). 
Укупно је анкетирано 878 студената Академије струковних студија Јужна Србија и то: 
278 – Одсек за пословне студије Блаце, 223 – Одсек за технолошко-уметничке студије 
Лесковац, 113 – Одсек студија за васпитаче Бујановац, 132 - Одсек за пословне студије 
Лесковац и 132 - Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.  

На основу усвојених Извештаја о резултатим студентског вредновања квалитета студија, 
наставе и педагошког рада наставника за летњи семестар 20/21. који су сачинили и 
усвојили сви Одсеци изводе се следећи закључци:  

1) на одсеку за Пословне студије Блаце рад наставника и сарадника оцењен је
просечном оценом 4,42 ( 4,21 – 4,61), оцена предмета у целини је 4,45 ( 4,14 –
4,74), оцена препоручене литературе је 4,40 ( 4,15 – 4,66) а укупна оцена квалитета
установе износи 4,51.
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2) на одсеку за Технолошко-уметничке студије Лесковац рад наставника и
сарадника оцењен је просечном оценом 4,86 (3,6 – 4,99), оцена предмета у целини
је 4,83 ( 4,76 – 4,88), оцена препоручене литературе је 4,83 (4,85 – 4,99), а укупна
оцена квалитета установе износи 4,60.

3) на Одсеку студија за васпитаче Бујановац оцене рада наставника и сарадника
креће се у распону од 3,47 до 4,87,  оцене предмет крећу се у распону од 3,43 до
4,84, а оцена препоручене литературе креће се у распону од 3,46 до 4,86. По
питању квалитета установе најчешћа оцена по свим тврдњама (свим областима
обезбеђења квалитета) је оцена 5. Најбоље оцењена тврдња је у оквиру Квалитета
студената (Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса,
пол, националност и друго)). Аритметичк средина на овој твдрњи је 4,45.
Најлошије оцењена тврдња је у оквиру Квалитета уџбеника, литературе,
библиотечких и информатичких ресурса (Услови рада библиотеке и рачунског
центра пилагођени су потребама студената). Аритметичка средина на овој тврдњи
је 4, 02.

4) на Одсеку за Пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље оцене рада
наставника и сарадника креће се у распону од 4,00 до 5,00, оцена предмета у
целини креће се у распону од 4,00 до 5,00, оцена препоручене литературе креће
се у распону од 4,00 до 5,00. По питању квалитета установе оцена се креће у
распону од 3,67 до 5,00 где се најнижа оцена од 3,67 односи на процену квалитета
стандарда и поступака обезбеђења квалитета).

5) на Одсеку за Пословне студије Лесковац просечна оцене рада наставника и
сарадника су 4,66 и 4,67 (основне струковне студије) и 4,94 (мастер струковне
студије). Просечна оцена предмета у целини на основним струковним студијама
је 4,70 а на мастер струковним студијама 4,90. Просечна оцена препоручене
литературе на основним струковним студијама је 4,67 а на мастер струковним
студијама 4,98. Укупна оцена квалитета установе на основним струковним
студијама износи 4,63 а укупна оцена квалитета установе на мастер струковним
студијама износи 4,92.

Анализа прикупљених података показује позитивне резултате услед чега нема потребе 
за предлагањем и спровођењем корективних мера: 

- 1) квалитет студија, наставе и педагошког рада наставника – позитивно оцењен 
што се види из приложених просечних оцена; 

- 2) квалитет установе - позитивно оцењен што се види из приложених просечних 
оцена (анкетни упитник процене квалитета установе обухватио је све области 
обезбеђења квалитета). 

У наставку овог Извештаја налазе се појединачни Извештаји свих Одсека Академије 
струковних студија Јужна Србија, на основу којих је и сачињен овај Извештај а где се 
може видети детаљнија анализа по свим областима обезбеђења квалитета. Извештај 
сваког Одсека садржи и припадајућу Одлуку о Усвајању Извештаја о резултатима 
студентског вредновања квалитета студија, наставе, педагошког рада наставника и 
квалитета установе.  
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Анкетирање студената по завршетку другог семестра школске 2020/2021. године 
у Одсеку за пословне студије Блаце, Академије Јужна Србија, спроведено је у периоду 
07-18.06.2021. године. Постављање анкета на сајт Одсека, обраду и анализу реултата 
спровела је Подкомисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Одсека за пословне студије Блаце, а према усвојеном Акционом плану за спровођење 
стратегије обезбеђења квалитета за 2021. годину Академије Јужна Србија. 

Услед пандемије COVID-19, анкетирање је спроведено у дигиталној форми, при 
чему су на сајту Одсека постављени анкетни листићи за процену наставника и 
сарадника на свим студијским програмима и свим годинама студија (Образац У-1), као 
и анкетни листићи за процену квалитета установе (Образац У-2). Осим анкетирања 
студената у Одсеку Блаце, анкетним листићима обухваћени су и студијски програми на 
високошколским јединицама у Јагодини и Димитровграду. 

 
Укупан број анкетираних студената износи 278, од чега је анкетирано укупно 47 

студената на студијском програму Рачунарство и информатика, 90 студената на 
студијском програму Финансије и рачуноводство (54 у Одсеку Блаце и 36 у ВШЈ 
Јагодина), 95 студената на студијском програму Порези и царина (72 у Одсеку Блаце и 
23 у ВШЈ Димитровград), 25 студената на студијском програму Пословна економија и 
21 студент на студијском програму Туризам. Укупан број студената који су уписали 
текућу школску 2020/2021. годину износи 761, што значи да је анкетирано 36,53% од 
укупног броја уписаних студената. Анкетирани узорак је у складу са Чланом 8. 
Правилника о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада 
наставника Академије струковних студија Јужна Србија. 

Структуру анкетираних студената чини 46,04% студената финансираних из 
буџета и 53,96% самофинансирајућих студената, односно 55,04% студената женског и 
44,96% студената мушког пола. 

 
На студијском програму Рачунарство и информатика вреднован је рад 18 

наставника и сарадника (прва година 6, друга година 8, трећа година 4), као и квалитет 
16 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 5, друга година 7, трећа 
година 4). У вредновању је учествовало укупно 47 студената (прва година 17, друга 
година 18, трећа година 12). Структуру анкетираних студената чини 68,09% студената 
финансираних из буџета и 31,91% самофинансирајућих студената, као и 31,91% 
студената женског и 68,09% студената мушког пола. 

 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Рачунарство и информатика приказани су у следећој табели. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,59 4,28 4,71 



2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,48 4,23 4,41 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 4,56 4,41 4,46 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 4,52 4,35 4,50 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 
квалитет наставе 

4,51 4,19 4,42 
6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

4,58 4,24 4,50 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

4,59 4,39 4,38 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,59 4,34 4,25 

 4,55 4,30 4,45 
(4,55х6x17+4,30х8x18+4,45х4x12)/(6x17+8x18+4x12)= 4,41 

 
Табела 1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  

на студијском програму Рачунарство и информатика 
 
Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Рачунарство 

и информатика износи 4,41. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и сарадника 
износи 2,89%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 4,15 до 4,75, са изузетком професора (3,43) на предмету 
Администрирање рачунарских мрежа на другој години студија, услед чега нема 
потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Рачунарство и информатика приказани су у следећој табели. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,49 4,42 4,50 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 4,49 4,23 4,50 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 4,52 4,13 4,58 
 4,50 4,26 4,53 

(4,50x17+4,26x18+4,53x12)/47= 4,42 
 

Табела 1.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  
на студијском програму Рачунарство и информатика 

 
Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Рачунарство и 

информатика износи 4,42. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 
6,05%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 4,20 до 4,67, док је слабије оцењен само предмет Администрирање 



рачунарских мрежа (3,41) на другој години студија, услед чега нема потребе за 
предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Рачунарство и информатика приказани су у 
следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 4,61 4,45 4,63 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 4,58 3,97 4,50 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,53 3,90 4,38 

 4,57 4,12 4,50 
(4,57x17+4,12x18+4,50x12)/47= 4,38 

 
Табела 1.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе  

на студијском програму Рачунарство и информатика 
 
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Рачунарство и 

информатика износи 4,38. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене литературе 
износи 5,66%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 4,15 до 4,63, уз изузетак литературе за предмете на другој 
години студија где се бележе две (од седам) оцене у рангу од 3,69 до 3,77, услед чега 
нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Рачунарство и информатика приказани су у следећој табели. 
 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 4,53 3,78 4,83 
2. Квалитет студијских прпграма 4,44 4,00 4,75 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 4,35 4,09 4,67 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 4,50 4,10 4,72 
5. Квалитет студената 4,43 4,43 4,67 
6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 

4,44 4,16 4,73 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 4,37 4,35 4,78 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 4,39 4,23 4,72 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 4,38 4,29 4,67 
10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 4,33 4,16 4,92 
 4,42 4,16 4,75 

(4,42x17+4,16x18+4,75x12)/47= 4,40 
 

Табела 1.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  
на студијском програму Рачунарство и информатика 



Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Рачунарство и 
информатика износи 4,40. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 
1,34%. 
 
 

На студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку Блаце вреднован 
је рад 25 наставника и сарадника (прва година 7, друга година 11, трећа година 7), као 
и квалитет 19 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 6, друга 
година 7, трећа година 6). У вредновању је учествовало укупно 54 студената (прва 
година 26, друга година 16, трећа година 12). Структуру анкетираних студената чини 
62,96% студената финансираних из буџета и 37,04% самофинансирајућих студената, 
односно 53,70% студената женског и 46,30% студената мушког пола. 

На студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина вреднован 
је рад 19 наставника и сарадника (прва година 6, друга година 7, трећа година 6), као и 
квалитет 19 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 6, друга година 
7, трећа година 6). У вредновању је учествовало укупно 36 студената (прва година 8, 
друга година 18, трећа година 10). Структуру анкетираних студената чини 0% 
студената финансираних из буџета и 100% самофинансирајућих студената, односно 
63,89% студената женског и 36,11% студената мушког пола. 

 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Финансије и рачуноводство приказани су у следећим табелама. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,47 4,56 4,75 

2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,49 4,32 4,71 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 4,58 4,46 4,67 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 4,70 4,43 4,67 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 
квалитет наставе 

4,78 4,40 4,86 
6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

4,90 4,41 4,92 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

5,00 4,40 4,71 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,95 4,44 4,67 

 4,73 4,43 4,75 
(4,73х7x26+4,43х11x16+4,75х7x12)/(7x26+11x16+7x12)= 4,61 

 
Табела 2.1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку Блаце 
 

Критеријуми оцењивања Укупна оцена 
Прва Друга Трећа 



година година година 
1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,39 4,12 4,13 

2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,44 4,18 3,96 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 4,27 4,19 4,10 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 4,52 4,15 4,08 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 
квалитет наставе 

4,37 3,86 4,32 
6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

4,73 4,31 4,22 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

4,32 4,43 4,43 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,36 4,41 4,31 

 4,43 4,20 4,19 
(4,43х6x8+4,20х7x18+4,19х6x10)/(6x8+7x18+6x10)= 4,24 

Табела 2.1.2. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  
на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 
Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку Блаце износи 4,61. Проценат у којем су се студенти 
изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 
наставника и сарадника износи 1,07%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 
на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,18 до 4,94, услед чега нема потребе 
за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Финансије и 
рачуноводство у ВШЈ Јагодина износи 4,24. Проценат у којем су се студенти изјаснили 
да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 
наставника и сарадника износи 11,65%. Појединачне оцене рада наставника и 
сарадника на овом студијском програму крећу се у рангу од 3,91 до 4,76, услед чега 
нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Финансије и рачуноводство приказани су у следећим табелама. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,94 4,39 4,71 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 4,97 4,39 4,71 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 5,00 4,54 4,71 
 4,97 4,44 4,71 

(4,97х6x26+4,44х7x16+4,71х6x12)/(6x26+7x16+6x12)= 4,74 
Табела 2.2.1. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку Блаце 
Критеријуми оцењивања Укупна оцена 



Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,53 4,16 4,15 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 4,18 4,06 4,12 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 4,31 4,26 4,37 
 4,34 4,16 4,21 

(4,34х6x8+4,16х7x18+4,21х6x10)/(6x8+7x18+6x10)= 4,21 
 

Табела 2.2.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  
на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 
Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку Блаце износи 4,74. Проценат у којем су се студенти 
изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 
предмета у целини износи 0,78%. Појединачне оцене предмета у целини на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,27 до 5,00, услед чега нема потребе за 
предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Финансије и 
рачуноводство у ВШЈ Јагодина износи 4,21. Проценат у којем су се студенти изјаснили 
да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у 
целини износи 10,26%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 3,84 до 4,67, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Финансије и рачуноводство приказани су у 
следећим табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 4,90 4,46 4,75 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 4,76 4,47 4,71 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,68 4,43 4,75 

 4,78 4,45 4,74 
(4,78х6x26+4,45х7x16+4,74х6x12)/(6x26+7x16+6x12)= 4,66 

 
Табела 2.3.1. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку Блаце 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 4,04 4,19 4,12 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 4,29 4,15 4,05 



3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,19 4,08 4,35 

 4,17 4,14 4,17 
(4,17х6x8+4,14х7x18+4,17х6x10)/(6x8+7x18+6x10)= 4,15 

 
Табела 2.3.2. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 
 
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку Блаце износи 4,66. Проценат у којем су се студенти 
изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 
препоручене литературе износи 0,88%. Појединачне оцене препоручене литературе на 
овом студијском програму крећу се у рангу од 4,33 до 4,87, услед чега нема потребе за 
предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Финансије и 
рачуноводство у ВШЈ Јагодина износи 4,15. Проценат у којем су се студенти изјаснили 
да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 
литературе износи 9,40%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 3,88 до 4,47, услед чега нема потребе за 
предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Финансије и рачуноводство приказани су у следећим табелама. 
 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 5,00 4,63 4,75 
2. Квалитет студијских прпграма 5,00 4,63 4,69 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 5,00 4,63 4,75 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 5,00 4,52 4,75 
5. Квалитет студената 4,97 4,56 4,75 
6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 4,97 4,44 4,75 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 4,97 4,46 4,73 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 4,95 4,54 4,75 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 4,85 4,59 4,75 
10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 5,00 4,53 4,75 
 4,97 4,55 4,74 

(4,97x26+4,55x16+4,74x12)/54= 4,79 
 

Табела 2.4.1. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 
на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку Блаце 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 4,13 4,12 4,40 
2. Квалитет студијских прпграма 3,96 4,14 4,42 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 4,00 4,13 4,40 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 4,44 4,30 4,22 



5. Квалитет студената 4,33 4,26 4,43 
6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 

4,06 3,86 3,94 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 4,54 4,22 4,31 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 4,57 4,04 4,23 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 4,44 4,14 4,20 
10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 4,25 4,12 4,22 
 4,27 4,13 4,28 

(4,27x8+4,13x18+4,28x10)/36= 4,20 
 

Табела 2.4.2. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 
на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 
Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку Блаце износи 4,79. Проценат у којем су се студенти 
изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 
квалитета установе износи 0,00%. На студијском програму Финансије и рачуноводство 
у ВШЈ Јагодина, укупна оцена квалитета установе износи  4,20, док проценат у којем 
су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања 
која се тичу квалитета установе износи 6,94%. 
 

 
На студијском програму Порези и царина у Одсеку Блаце вреднован је рад 27 

наставника и сарадника (прва година 9, друга година 10, трећа година 8), као и 
квалитет 18 предмета у целини препоручене литературе (прва година 6, друга година 7, 
трећа година 5). У вредновању је учествовало укупно 72 студената (прва година 29, 
друга година 22, трећа година 21). Структуру анкетираних студента чини 45,83% 
студената финансираних из буџета и 54,17% самофинансирајућих студената, односно 
75,00% студената женског и 25,00%  студената мушког пола.  

На студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград вреднован је рад 
18 наставника и сарадника (прва година 6, друга година 7, трећа година 5), као и 
квалитет 18 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 6, друга година 
7, трећа година 5). У вредновању је учествовало укупно 23 студената (прва година 6, 
друга година 8, трећа година 9). Структуру анкетираних студената чини 4,35% 
студената финансираних из буџета и 95,65% самофинансирајућих студената, односно 
39,13% студената женског и 60,87% студената мушког пола. 

 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Порези и царина приказани су у следећим табелама. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,42 4,48 4,18 

2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,38 4,60 4,26 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 4,54 4,53 4,24 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 4,45 4,57 4,25 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 4,12 4,49 4,09 



квалитет наставе 

6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

4,59 4,52 4,30 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

4,84 4,38 4,42 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,70 4,45 4,44 

 4,51 4,50 4,27 
(4,51х9x29+4,50х10x22+4,27х8x21)/(9x29+10x22+8x21)= 4,44 

 
Табела 3.1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Порези и царина у Одсеку Блаце 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,72 3,96 4,42 

2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,83 3,82 4,28 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 5,00 4,00 4,42 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 4,67 3,93 4,31 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 
квалитет наставе 4,89 4,04 3,92 
6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

5,00 4,04 3,96 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

5,00 3,96 4,22 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,83 3,86 4,18 

 4,87 3,95 4,21 
(4,87х6x6+3,95х7x8+4,21х5x9)/(6x6+7x8+5x9)= 4,28 

 
Табела 3.1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 
 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Порези и 
царина у Одсеку Блаце износи 4,44. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 
могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и 
сарадника износи 4,18%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,22 до 4,96, са изузетком професора (3,82) на 
предмету Финансирање локалне самоуправе на трећој години студија, услед чега нема 
потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.  

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Порези и 
царина у ВШЈ Димитровград износи 4,28. Проценат у којем су се студенти изјаснили 
да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 
наставника и сарадника износи 5,93%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 
на овом студијском програму крећу се у рангу од 3,75 до 5,00, услед чега нема потребе 
за предлагањем и спровођењем корективних мера. 



Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 
програма Порези и царина приказани су у следећим табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,69 4,41 4,31 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 4,40 4,50 4,30 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 4,78 4,49 4,72 
 4,62 4,47 4,44 

(4,62х6x29+4,47х7x22+4,44х5x21)/(6x29+7x22+5x21)= 4,52 
 

Табела 3.2.1. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини 
на студијском програму Порези и царина у Одсеку Блаце 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,75 3,79 4,22 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 5,00 3,64 3,88 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 4,69 3,89 4,11 
 4,81 3,77 4,07 

(4,81х6x6+3,77х7x8+4,07х5x9)/(6x6+7x8+5x9)= 4,14 
 

Табела 3.2.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини 
на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 

 
Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Порези и царина у 

Одсеку Блаце износи 4,52. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 
5,93%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 4,22 до 5,00, док је слабије оцењен само предмет Финансирање локалне 
самоуправе (3,79) на трећој години студија, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Порези и царина у ВШЈ 
Димитровград износи 4,14. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 
5,35%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 3,67 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 
корективних мера 

 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Порези и царина приказани су у следећим табелама. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 



1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 4,53 4,50 4,23 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 4,58 4,53 4,25 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,59 4,50 4,23 

 4,57 4,51 4,24 
(4,57х6x29+4,51х7x22+4,24х5x21)/(6x29+7x22+5x21)= 4,47 

 
Табела 3.3.1. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Порези и царина у Одсеку Блаце 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 4,89 3,89 3,87 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 5,00 3,86 3,77 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,94 3,79 4,36 

 4,94 3,85 4,00 
(4,94х6x6+3,85х7x8+4,00х5x9)/(6x6+7x8+5x9)= 4,19 

 
Табела 3.3.2. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 
 
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Порези и царина 

у Одсеку Блаце износи 4,47. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене литературе 
износи 6,31%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 4,13 до 5,00, уз изузетак литературе за предмет  
Финансирање локалне самоуправе (3,34) на трећој години студија, услед чега нема 
потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Порези и царина 
у ВШЈ Димитровград износи 4,19. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 
могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 
литературе износи 7,30%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 3,67 до 5,00, услед чега нема потребе за 
предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 
Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Порези и царина приказани су у следећим табелама. 
 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 4,03 4,77 4,14 
2. Квалитет студијских прпграма 4,36 4,75 4,05 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 4,34 4,66 3,95 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 4,37 4,80 4,16 
5. Квалитет студената 4,36 4,85 4,30 



6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 4,33 4,69 3,91 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 4,36 4,93 4,21 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 4,36 4,71 4,17 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 4,37 4,91 4,17 
10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 4,38 4,89 4,11 
 4,33 4,80 4,12 

(4,33x29+4,80x22+4,12x21)/72= 4,41 
 

Табела 3.4.1. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 
на студијском програму Порези и царина у Одсеку Блаце 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 5,00 5,00 4,00 
2. Квалитет студијских прпграма 5,00 4,63 3,92 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 5,00 4,63 3,94 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 5,00 3,67 4,48 
5. Квалитет студената 5,00 4,54 4,19 
6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 5,00 4,65 4,32 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 5,00 4,63 4,53 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 5,00 3,75 3,67 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 5,00 4,75 4,76 
10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 5,00 4,50 3,89 
 5,00 4,67 4,17 

(5,00x6+4,67x8+4,17x9)/23= 4,56 
 

Табела 3.4.2. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 
на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 

 
Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Порези и царина у 

Одсеку Блаце износи 4,41. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 
2,52%. На студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград, укупна оцена 
квалитета установе износи  4,56, док проценат у којем су се студенти изјаснили да не 
могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе 
износи 11,90%. 
 

 
На студијском програму Пословна економија вреднован је рад 21 наставника и 

сарадника (прва година 5, друга година 10, трећа година 6), као и квалитет 18 предмета 
у целини препоручене литературе (прва година 5, друга година 7, трећа година 6). У 
вредновању је учествовало укупно 25 студената (прва година 6, друга година 12, трећа 
година 7). Структуру анкетираних студента чини 44,00% студената финансираних из 
буџета и 56,00% самофинансирајућих студената, односно 36,00% студената женског и 
64,00% студената мушког пола.  

 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Пословна економија приказани су у следећој табели. 
 



Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,73 4,29 4,68 

2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,73 4,27 4,68 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 5,00 4,27 4,68 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 5,00 3,59 4,68 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 
квалитет наставе 

5,00 4,15 4,58 
6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

5,00 3,55 4,58 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

5,00 4,44 4,68 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,80 4,36 4,68 

 4,91 4,12 4,66 
(4,91х5x6+4,12х10x12+4,66х6x7)/(5x6+10x12+6x7)= 4,36 

 
Табела 4.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Пословна економија 
 
Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Пословна 

економија у Одсеку Блаце износи 4,36. Проценат у којем су се студенти изјаснили да 
не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и 
сарадника износи 3,39%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,06 до 5,00, уз изузетак професора и 
сарадника на другој години студија где се бележе три (од десет) оцене у рангу од 3,67 
до 3,94, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Пословна економија приказани су у следећој табели. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,73 4,34 4,68 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 5,00 4,18 4,68 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 4,60 4,10 4,68 
 4,78 4,21 4,68 

(4,78х5x6+4,21х7x12+4,68х6x7)/(5x6+7x12+6x7)= 4,45 
 

Табела 4.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини 
на студијском програму Пословна економија 

 



Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Пословна економија у 
Одсеку Блаце износи 4,45. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 
3,85%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 4,03 до 5,00, уз изузетак предмета на другој години студија где се бележе три 
(од седам) оцене у рангу од 3,89 до 3,97, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Пословна економија приказани су у следећим 
табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 4,67 4,14 5,00 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 4,67 4,39 4,68 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,67 4,10 4,68 

 4,67 4,21 4,79 
(4,67х5x6+4,21х7x12+4,79х6x7)/(5x6+7x12+6x7)= 4,45 

 
Табела 4.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Пословна економија 
 
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Пословна 

економија у Одсеку Блаце износи 4,45. Проценат у којем су се студенти изјаснили да 
не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 
литературе износи 3,85%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,21 до 4,89, уз изузетак литературе за 
премете на другој години студија где се бележе три (од седам) оцене у рангу од 3,89 до 
3,91, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Пословна економија приказани су у следећој табели. 
 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 5,00 4,50 5,00 
2. Квалитет студијских прпграма 4,67 4,50 5,00 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 4,67 4,50 5,00 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 4,78 4,50 4,86 
5. Квалитет студената 4,94 4,50 4,98 
6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 

5,00 4,49 4,91 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 4,80 4,50 4,86 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 4,67 4,50 4,86 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 4,83 4,50 4,86 



10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 5,00 4,50 4,79 
 4,84 4,50 4,91 

(4,84x6+4,50x12+4,91x7)/25= 4,70 
 

Табела 4.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 
на студијском програму Пословна економија 

 
Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Пословна економија 

у Одсеку Блаце износи 4,70. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 
процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 
0,63%.  

 
 

На студијском програму Туризам вреднован је рад 17 наставника и сарадника 
(прва година 5, друга година 7, трећа година 5), као и квалитет 16 предмета у целини и 
препоручене литературе (прва година 5, друга година 6, трећа година 5). У вредновању 
је учествовао укупно 21 студент (прва година 7, друга година 8, трећа година 6). 
Структуру анкетираних студената чини 80,95% студената финансираних из буџета и 
19,05% самофинансирајућих студената, као и 66,67% студената женског и 33,33% 
студената мушког пола. 

 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Туризам приказани су у следећој табели. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник (сарадник) је уппзнап студенте са планпм и 
прпгрампм рада на предмету, циљевима наставе и системпм 
вреднпваоа предиспитних пбавеза 

4,43 4,15 4,78 

2. Јаснп и разумљивп излаже/демпнстрира наставне садржаје 
кпристећи се и квалитетним примерима и задацима 4,17 4,10 4,78 
3. На ппстављена питаоа наставник (сарадник) пдгпвпра струшнп 
и спремнп: 3,66 4,02 4,75 
4. Придржава се расппреда шаспва и плана рада 3,91 3,75 4,63 
5. Упптребпм савремених наставнп–технишких средстава ппдиже 
квалитет наставе 4,23 3,94 4,70 
6. Наставник (сарадник) ппдстише активнп ушещће студената у 
наставу а у свпм ппхпђеоу према студентима придржава се 
принципа пристпјнпсти 

4,11 4,13 4,85 

7. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу 
пцену) какп бисте пценили реалнпст пцеоиваоа наставника 
(сарадника) 

4,29 3,96 4,58 

8. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета наставника) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм 
наставнику (сараднику) 

4,23 3,96 4,47 

 4,13 4,00 4,69 
(4,13х5х7+4,00х7х8+4,69х5x6)/(5x7+7x8+5x6)= 4,21 

 
Табела 5.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Туризам 
 
Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Туризам 

износи 4,21. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан 



одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и сарадника износи 2,27%. 
Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском програму крећу се 
у рангу од 3,80 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 
корективних мера.  

 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Туризам приказани су у следећој табели. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јаснп дефинисани а 
кплишина наставнпг материјала прилагпђена је плану рада на 
предмету 

4,06 4,04 4,67 

2. Организација наставе (предаваоа, вежбе, и други пблици 
наставе) пмпгућила је активнп ушещће студената у настави 4,14 4,31 4,57 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета предмета) кпју бисте ппщту пцену дали пвпм предмету 3,91 3,96 4,50 
 4,04 4,10 4,58 

(4,04x5х7+4,10х6х8+4,58x5х6)/(5х7+6х8+5х6)= 4,21 
 

Табела 5.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  
на студијском програму Туризам 

 
Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Туризам износи 4,21. 

Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на 
неко од питања која се тичу предмета у целини износи 2,65%. Појединачне оцене 
предмета у целини на овом студијском програму крећу се у рангу од 3,81 до 5,00, услед 
чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Туризам приказани су у следећој табели. 
 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Преппрушена пснпвна и дппунска литература је кприсна за 
разумеваое садржаја предмета 3,80 4,08 4,75 
2. Обим преппрушене пснпвне и дппунске литературе је примерен 
предмету 3,89 3,96 4,75 
3. На скали пд 1 дп 5 (где 1 представља најнижу а 5 највищу пцену 
квалитета преппрушене литературе) кпјпм бисте пценпм пценили 
литературу на предмету 

4,03 3,81 4,75 

 3,91 3,95 4,75 
(3,91x5х7+3,95х6х8+4,75x5х6)/(5х7+6х8+5х6)= 4,15 

 
Табела 5.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Туризам 
 
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Туризам износи 

4,15. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан 
одговор на неко од питања која се тичу препоручене литературе износи 1,77%. 
Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском програму крећу се у 



рангу од 3,62 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 
корективних мера. 

 
Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Туризам приказани су у следећој табели. 
 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 
година 

Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета 4,00 4,88 5,00 
2. Квалитет студијских прпграма 4,54 4,69 5,00 
3. Квалитет наставнпг прпцеса 4,71 4,56 5,00 
4. Квалитет издавашкпг и струшнпг рада 4,43 4,54 5,00 
5. Квалитет студената 4,52 4,54 5,00 
6. Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких 
ресурса 

4,49 4,48 4,97 
7. Квалитет управљаоа щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке 4,70 4,53 4,70 
8. Квалитет прпстпра и ппреме 4,81 4,38 5,00 
9. Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 4,50 4,50 5,00 
10. Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 4,79 4,63 5,00 
 4,55 4,57 4,97 

(4,55x7+4,57x8+4,97x6)/21= 4,68 
 

Табела 5.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  
на студијском програму Туризам 

 
Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Туризам износи 4,68. 

Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на 
неко од питања која се тичу квалитета установе износи 0,25%. 

 
 
На основу података из Табеле 1.1, Табеле 2.1.1, Табеле 2.1.2, Табеле 3.1.1, Табеле 

3.1.2, Табеле 4.1 и Табеле 5.1, просечна оцена рада наставника и сарадника 
ангажованих у Одеску Блаце (и у ВШЈ Јагодина и Димитровград) током летњег 
семестра 2020/2021. школске године на свим студијским програмима износи 4,42. 
Укупан број наставника и сарадника који су учествовали у извођењу наставе износи 45 
(Прилог 2.). Појединачне оцене рада наставника и сарадника на свим студијским 
програмима крећу се у рангу од 3,43 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера, а у складу са Чланом 9. Правилника о обезбеђењу, 
контроли и унапређењу квалитета Академије струковних студија Јужна Србија. 

 
На основу података из Табеле 1.2, Табеле 2.2.1, Табеле 2.2.2, Табеле 3.2.1, Табеле 

3.2.2, Табеле 4.2 и Табеле 5.2, просечна оцена предмета у целини у Одеску Блаце (и у 
ВШЈ Јагодина и Димитровград) на свим студијским програмима износи 4,45. 
Појединачне оцене предмета у целини на свим студијским програмима крећу се у 
рангу од 3,41 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 
корективних мера. 

 
На основу података из Табеле 1.3, Табеле 2.3.1, Табеле 2.3.2, Табеле 3.3.1, Табеле 

3.3.2, Табеле 4.3 и Табеле 5.3, просечна оцена препоручене литературе у Одеску Блаце 
(и у ВШЈ Јагодина и Димитровград) на свим студијским програмима износи 4,40. 



Појединачне оцене препоручене литературе на свим студијским програмима крећу се у 
рангу од 3,34 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 
корективних мера. 

 
На основу података из Табеле 1.4, Табеле 2.4.1, Табеле 2.4.2, Табеле 3.4.1, Табеле 

3.4.2, Табеле 4.4 и Табеле 5.4, укупна оцена квалитета установе на свим студијским 
програмима у Одсеку Блаце (и у ВШЈ Јагодина и Димитровград) износи 4,51. Проценат 
у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од 
питања која се тичу квалитета установе износи 2,84%. 

 
У наставку овог извештаја налазе се резултати анкетних листића (Прилог 1.) који 

су добијени обрадом података након спроведеног анкетирања, а на основу којих је 
сачињен овај извештај, као и збирне просечне оцене за сваког од наставника и 
сарадника (Прилог 2.) ангажованих у настави током летњег семестра 2020/2021. 
године. 

 
 

Извештај сачинила: 
 

Подкомисија за самовредновање и унутрашње  
обезбеђење квалитета Одсека за пословне студије Блаце 

 
____________________________________ 

др Александра Јевтовић, председник 
 

____________________________________ 
др Марко Гашић, члан 

 
____________________________________ 

Бојан Васовић, члан 
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ПРИЛОГ 1: 

 

 Резултати анкетних листова 
Летњи семестар школске 2020/2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 8 Пол      М 12 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Милош Цвјетковић Предмет: Увод у програмирање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,65 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,24 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,24 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,24 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,41 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,41 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,41 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,29 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,24 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,41 0 

Просек: 4,31 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,59 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,41 0 

Просек: 4,51 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 8 Пол      М 12 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Јасмина Новаковић Предмет: Основи електротехнике и електронике 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,65 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,65 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,65 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,59 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,65 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,71 0 

Просек: 4,65 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Виолета Милићевић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,29 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,24 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,29 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,29 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,41 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,29 0 

Просек: 4,32 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,59 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,65 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,76 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,65 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,65 0 

Просек: 4,63 0,0% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 8 Пол      М 12 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Контрец Предмет: Дискретна математика 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,76 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,76 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,76 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,76 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,76 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,76 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,76 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,71 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,71 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,65 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,59 0 

Просек: 4,65 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,59 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,65 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,65 0 

Просек: 4,63 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 8 Пол      М 12 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,76 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,65 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,76 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,76 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,76 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 0 

Просек: 4,73 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,65 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,65 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,65 0 

Просек: 4,65 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,59 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,65 0 

Просек: 4,61 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 8 Пол      М 12 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: Практична настава 1 Предмет: Виолета Милићевић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,07 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,12 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,24 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,24 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,29 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,29 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,35 0 

Просек: 4,24 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,24 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,29 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,18 0 

Просек: 4,24 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,65 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,29 0 

Просек: 4,49 0,0% 
 



  
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 8 Пол      М 12 / Ж 5 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,53 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,41 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,47 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,53 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,41 0 

Просек: 4,46  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,35 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,35 0 

Просек: 4,35  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,35 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,50 1 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,47 0 

Просек: 4,44  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,53 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,53 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,53 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,47 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,35 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,41 0 

Просек: 4,47  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,31 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,41 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,53 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,53 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,41 0 

Просек: 4,44  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,31 1 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,35 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,41 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,35 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,35 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,35 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,35 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,35 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,41 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,35 0 

Просек: 4,36  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,41 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,41 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,35 0 

Просек: 4,39  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,35 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,41 0 

Просек: 4,38  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,31 1 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,35 0 

Просек: 4,33  
   

Укупан просек: 4,41 0,62% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Јасмина Новаковић Предмет: Релационе базе података 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,59 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,29 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,35 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,35 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,47 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,41 0 

Просек: 4,44 1,39% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Бојан Васовић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,18 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,24 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,18 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,18 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,24 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,18 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,29 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,35 0 

Просек: 4,23 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,20 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,06 0 

Просек: 4,2 7,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,20 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,59 0 

Просек: 4,15 7,41% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Милош Цвјетковић Предмет: Алгоритми и структуре података 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,24 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,35 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,94 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,94 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,18 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,12 0 

Просек: 4,15 1,39% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,53 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,40 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,12 0 

Просек: 4,35 7,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,59 0 

Просек: 3,77 3,7% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: ВЕБ дизајн 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,29 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,12 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,35 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,24 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,29 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,65 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,53 0 

Просек: 4,37 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,35 0 

Просек: 4,45 7,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,73 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,00 0 

Просек: 4,24 7,41% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Сервисно оријентисане архитектуре 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,25 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 3 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,43 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,43 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,57 3 

Просек: 4,5 15,28% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,58 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,21 3 

Просек: 4,51 24,07% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,25 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,92 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,57 3 

Просек: 4,25 24,07% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Александар Закић Предмет: Администрирање рачунарских мрежа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,38 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,38 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,46 4 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,38 4 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,38 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,69 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,38 4 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,38 4 

Просек: 3,43 22,22% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,46 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,38 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,38 4 

Просек: 3,41 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,23 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,46 4 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,38 4 

Просек: 3,69 22,22% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Оливер Поповић Предмет: Мобилно рачунарство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,44 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,50 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,44 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,38 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,38 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,69 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,69 1 

Просек: 4,53 5,56% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,25 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,94 1 

Просек: 4,23 9,26% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,71 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,07 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,94 1 

Просек: 4,24 12,96% 
 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,76 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,82 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,82 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,82 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,65 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,59 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,65 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,65 0 

Просек: 4,72 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,47 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,88 1 

Просек: 4,67 9,26% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,82 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,24 0 

Просек: 4,4 3,7% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 13 / самофинансирање 5 Пол      М 12 / Ж 6 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 3,78 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 3,88 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,12 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,00 0 

Просек: 4  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,18 0 

Просек: 4,09  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 3,76 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,35 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,18 0 

Просек: 4,1  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,60 2 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,47 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,50 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,47 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,18 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,35 0 

Просек: 4,43  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,24 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,18 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,43 3 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,00 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 3,94 1 

Просек: 4,16  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,24 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,40 2 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,40 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,24 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,18 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,47 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,33 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,36 3 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,41 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,47 0 

Просек: 4,35  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,40 2 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 3,94 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,35 0 

Просек: 4,23  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,59 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,00 0 

Просек: 4,3  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,27 2 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,06 0 

Просек: 4,17  
   

Укупан просек: 4,23 2,92% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 2 Пол      М 8 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,83 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,33 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,83 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,33 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,33 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 0 

Просек: 4,39 0,0% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 2 Пол      М 8 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александар Закић Предмет: Безбедност у рачунарским мрежама 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,33 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,33 0 

Просек: 4,37 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,67 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,33 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 2 Пол      М 8 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александар Закић Предмет: Пројектовање информационих система 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,17 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,83 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,17 0 

Просек: 4,5 7,41% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 2 Пол      М 8 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 3 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,83 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,83 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,33 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,50 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,50 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,83 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,67 0 

Просек: 4,61 0,0% 
 



  
 

 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 2 Пол      М 8 / Ж 4 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,83 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,33 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 5,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,83 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,83 0 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,67 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,67 0 

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 5,00 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,67 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,50 0 

Просек: 4,72  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,50 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,67 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,50 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,50 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,83 0 

Просек: 4,67  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,67 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,67 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,67 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,67 0 

Просек: 4,74  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,83 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,83 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,83 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,67 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,83 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,83 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,50 0 



Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,83 0 
Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 5,00 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,67 0 

Просек: 4,78  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,67 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,67 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,83 0 

Просек: 4,72  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,50 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,83 0 

Просек: 4,67  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,83 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  5,00 0 

Просек: 4,92  
   

Укупан просек: 4,74 0,00% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,04 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,54 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,62 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,65 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,81 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,85 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,85 0 

Просек: 4,67 0,96% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,85 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 4,95 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,81 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,81 0 

Просек: 4,87 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,42 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,38 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,62 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,65 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,81 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,85 0 

Просек: 4,72 0,96% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: мр Добрица Радовановић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,85 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,85 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,85 0 

Просек: 4,94 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,96 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,85 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 4,94 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,85 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,65 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,65 0 

Просек: 4,72 0,0% 



 
  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 
 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,58 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,38 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,62 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,65 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,81 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,85 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 4,74 0,96% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,88 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,65 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,54 0 

Просек: 4,69 0,0% 



 
  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 
 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,58 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,54 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,62 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,81 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,81 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,85 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 4,78 0,96% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,85 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,81 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,46 0 

Просек: 4,71 0,0% 



 
  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 
 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,60 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,57 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,44 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,80 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,64 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 1 

Просек: 4,76 4,81% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,85 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 1 

Просек: 4,95 2,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,84 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,80 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,80 1 

Просек: 4,81 3,85% 



 
  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 
 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Практична настава 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,58 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,54 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,58 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,65 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,81 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,85 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 4,75 0,96% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,81 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,81 0 

Просек: 4,87 0,0% 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 19 / самофинансирање 7 Пол      М 8 / Ж 18 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 5,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 5,00 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 5,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  5,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 5,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 5,00 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5,00 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 5,00 0 

Просек: 5  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,85 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 5,00 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 5,00 0 

Просек: 4,98  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,85 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 5,00 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 5,00 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 0 

Просек: 4,97  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 5,00 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 5,00 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  5,00 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,85 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,85 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 5,00 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 5,00 0 
Просек: 4,97  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,85 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 5,00 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 5,00 0 

Просек: 4,95  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,85 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,85 0 

Просек: 4,85  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  5,00 0 

Просек: 5  
   

Укупан просек: 4,97 0,00% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 
 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 
Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,50 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,56 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,63 0 

Просек: 4,6 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Марија Стојиљковић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,63 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,56 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,50 0 

Просек: 4,57 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,56 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,63 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,56 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,56 0 

Просек: 4,54 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,38 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,13 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,19 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,25 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,25 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,25 0 

Просек: 4,26 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Милош Дашић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,63 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,56 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,50 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,19 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,19 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,44 0 

Просек: 4,27 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,31 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,31 0 

Просек: 4,33 0,0% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић Предмет: Банкарство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,73 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,53 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,60 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,53 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,60 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 1 

Просек: 4,59 6,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,53 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,60 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 1 

Просек: 4,58 6,25% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,40 1 

Просек: 4,49 6,25% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Осигурање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,73 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,53 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,53 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,53 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,53 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 1 

Просек: 4,57 6,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,53 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,53 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 1 

Просек: 4,55 6,25% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,60 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,60 1 

Просек: 4,58 6,25% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Управљачко рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,31 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,06 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,19 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,19 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,19 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,13 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,19 0 

Просек: 4,19 1,39% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Јелена Раичевић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,56 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,56 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,56 0 

Просек: 4,55 0,78% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,19 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,19 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,44 0 

Просек: 4,27 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,31 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,31 0 

Просек: 4,33 0,0% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Трговинско рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,25 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,06 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,19 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,19 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,19 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,13 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,19 0 

Просек: 4,18 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Јелена Раичевић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,56 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,56 0 

Просек: 4,56 0,78% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,19 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,19 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,44 0 

Просек: 4,27 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,38 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,38 0 

Просек: 4,38 0,0% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,44 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,56 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,63 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,63 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,63 0 

Просек: 4,6 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,56 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,63 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,56 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,56 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 0 

Просек: 4,54 0,0% 
 



  
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 7 Пол      М 11 / Ж 5 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,63 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,63 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,63 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,63 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,63 0 

Просек: 4,63  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,63 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,63 0 

Просек: 4,63  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,44 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,56 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,56 0 

Просек: 4,52  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,56 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,56 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,56 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,56 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,56 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,56 0 

Просек: 4,56  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,38 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,31 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,44 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,50 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,56 0 

Просек: 4,44  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,31 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,63 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,50 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,56 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,50 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,19 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,50 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,63 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,13 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,63 0 

Просек: 4,46  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,50 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,56 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,56 0 

Просек: 4,54  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,63 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,56 0 

Просек: 4,6  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,56 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,50 0 

Просек: 4,53  
   

Укупан просек: 4,52 0,00% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 
 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 
Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,75 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Финансирање локалне самоуправе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,75 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Данијела Максимовић Предмет: Међународна економија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,75 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Информациони системи у рачуноводству 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,25 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,25 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,25 0 

Просек: 4,41 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Јелена Раичевић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,75 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,75 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,50 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 0 

Просек: 4,67 0,0% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,75 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Интернет банкарство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,75 0 

Просек: 4,88 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 6 Пол      М 6 / Ж 6 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,75 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,75 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,75 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,75 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,50 0 

Просек: 4,69  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,75 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,75 0 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,75 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,75 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,75 0 

Просек: 4,75  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,75 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,75 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,75 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,75 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,75 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,75 0 

Просек: 4,75  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,75 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,75 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,75 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,75 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,75 0 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,75 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,75 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,75 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,75 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,75 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,50 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,75 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,75 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,75 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,75 0 

Просек: 4,73  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,75 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,75 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,75 0 

Просек: 4,75  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,75 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,75 0 

Просек: 4,75  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,75 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,75 0 

Просек: 4,75  
   

Укупан просек: 4,74 0,00% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,13 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,13 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,29 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,63 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,86 1 

Просек: 4,15 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,38 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,75 0 

Просек: 4,04 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,88 0 

Просек: 3,88 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,88 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,13 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,43 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,88 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,43 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,57 1 

Просек: 4,6 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,25 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,50 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,25 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,38 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,57 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,67 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,63 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,17 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,71 1 

Просек: 4,05 14,06% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,88 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,88 0 

Просек: 3,84 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,88 0 

Просек: 3,88 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,38 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,86 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,86 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,88 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,63 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,86 1 

Просек: 4,76 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,75 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,38 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 0 

Просек: 4,46 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,17 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,50 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,40 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 3 

Просек: 4,38 28,13% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 3 

Просек: 4,53 29,17% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,17 2 

Просек: 4,17 25% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Данило Обрадовић Предмет: Практична настава 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,86 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,88 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,57 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,88 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,38 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,57 1 

Просек: 4,63 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,25 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,38 0 

Просек: 4,46 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,13 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,38 0 

Просек: 4,3 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 
 
 

                          АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 5 / Ж 3 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,13 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 3,71 1 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,13 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,00 0 

Просек: 3,96  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 3,88 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,13 0 

Просек: 4,01  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,17 2 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,57 1 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,57 1 

Просек: 4,44  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,50 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,50 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,63 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,25 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,13 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,00 0 

Просек: 4,34  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,00 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,00 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,13 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 3,86 1 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,33 2 

Просек: 4,06  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,57 1 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,57 1 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,57 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,71 1 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,57 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,57 1 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,57 1 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,57 1 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,29 1 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,43 1 

Просек: 4,54  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,57 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,63 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,50 0 

Просек: 4,57  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,63 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,25 0 

Просек: 4,44  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,25 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,25 0 

Просек: 4,25  
   

Укупан просек: 4,32 6,00% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,81 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,88 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,88 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,81 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,63 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,94 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,24 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,06 1 

Просек: 3,91 9,03% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,71 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,94 1 

Просек: 3,88 5,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,94 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,94 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,83 0 

Просек: 3,9 5,56% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,41 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,41 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,47 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,44 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,59 1 

Просек: 4,4 5,56% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,24 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,12 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,24 1 

Просек: 4,2 5,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,19 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,18 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,17 0 

Просек: 4,18 5,56% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић Предмет: Банкарство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,07 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,13 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,07 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,13 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,87 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,38 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,25 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,31 2 

Просек: 4,15 14,58% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,13 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,07 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,40 3 

Просек: 4,2 16,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,21 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,12 1 

Просек: 4,15 14,81% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Осигурање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,15 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,27 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,25 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,47 3 

Просек: 4,3 15,97% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,13 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,07 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,40 3 

Просек: 4,2 16,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,21 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,12 1 

Просек: 4,15 14,81% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Управљачко рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,19 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,20 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,07 3 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,81 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,27 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,47 3 

Просек: 4,19 14,58% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,19 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,13 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,27 3 

Просек: 4,2 12,96% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,20 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,19 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,12 1 

Просек: 4,17 11,11% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Трговинско рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,07 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,06 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,75 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,27 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,47 3 

Просек: 4,14 14,58% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,19 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,13 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,27 3 

Просек: 4,2 12,96% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,27 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,19 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,06 1 

Просек: 4,17 11,11% 
 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,31 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,35 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,35 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,53 1 

Просек: 4,35 6,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,24 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,24 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,29 1 

Просек: 4,26 5,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,31 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,28 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,17 0 

Просек: 4,25 3,7% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,12 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,29 1 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 3,88 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,12 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,25 2 

Просек: 4,14  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,00 2 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,25 2 

Просек: 4,13  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,19 2 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,41 1 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,29 1 

Просек: 4,3  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,25 2 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,24 1 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,38 2 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,18 1 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,24 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,29 1 

Просек: 4,26  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,00 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,00 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 3,63 2 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 3,89 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 3,78 0 

Просек: 3,86  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,38 2 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,29 1 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,35 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,19 2 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,25 2 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,25 2 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,19 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 3,87 3 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,25 2 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,19 2 

Просек: 4,22  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,00 2 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,12 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,00 1 

Просек: 4,04  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,18 1 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,11 0 

Просек: 4,15  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,12 1 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,12 1 

Просек: 4,12  
   

Укупан просек: 4,14 7,00% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,30 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,40 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,40 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,60 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,70 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,40 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,40 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,60 0 

Просек: 4,47 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Финансирање локалне самоуправе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,90 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,60 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,90 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,80 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,40 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,10 0 

Просек: 3,96 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,20 0 

Просек: 4,07 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,20 0 

Просек: 4,07 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Данијела Максимовић Предмет: Међународна економија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,71 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,57 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,86 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,86 3 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,14 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,14 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 3 

Просек: 3,91 30% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,86 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,86 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,14 3 

Просек: 3,95 30% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,86 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,71 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,14 3 

Просек: 3,9 30% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Информациони системи у рачуноводству 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,22 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,11 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,11 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,33 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,22 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,38 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,33 1 

Просек: 4,21 11,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,22 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,11 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,44 1 

Просек: 4,26 10% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,11 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,11 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 1 

Просек: 4,18 10% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,86 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 3 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,29 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,14 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,29 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,29 3 

Просек: 4,11 30% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,86 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,29 3 

Просек: 4,05 30% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,71 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,29 3 

Просек: 4 30% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ЈАГОДИНА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Интернет банкарство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,44 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,22 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,56 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,67 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,56 1 

Просек: 4,44 10% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,44 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,56 1 

Просек: 4,44 10% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,33 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,56 1 

Просек: 4,41 10% 
 



 
 

 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 
Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 0 / Ж 10 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,40 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,22 1 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,44 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,50 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,50 0 

Просек: 4,42  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,40 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,40 0 

Просек: 4,4  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,00 3 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,33 1 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,33 1 

Просек: 4,22  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,40 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,40 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,40 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,50 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,50 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,38 2 

Просек: 4,43  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,30 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,20 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 3,75 2 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 3,57 3 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 3,88 2 

Просек: 3,94  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,40 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,33 1 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,33 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,40 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,33 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,40 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,22 1 



Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 3,88 2 
Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,40 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,40 0 

Просек: 4,31  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,30 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,10 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,30 0 

Просек: 4,23  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,40 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,00 2 

Просек: 4,2  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,22 1 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,22 1 

Просек: 4,22  
   

Укупан просек: 4,27 7,00% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 
 

Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 15 Пол      М 6 / Ж 23 
 

Име и презиме наставника: др Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,59 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,52 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,55 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,21 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,62 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,79 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,72 0 

Просек: 4,57 0,43% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,72 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,37 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,66 0 

Просек: 4,58 2,3% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,69 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,54 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,59 0 

Просек: 4,61 1,15% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 15 Пол      М 6 / Ж 23 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,39 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,26 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,11 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,57 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,79 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,64 1 

Просек: 4,47 4,31% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,66 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,56 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,64 1 

Просек: 4,62 3,45% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,29 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,43 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 1 

Просек: 4,41 3,45% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 15 Пол      М 6 / Ж 23 
 

Име и презиме наставника: др Данило Обрадовић Предмет: Практична настава 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,66 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,52 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,59 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,24 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,55 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,93 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,90 0 

Просек: 4,64 0,43% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,90 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,67 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,93 0 

Просек: 4,83 2,3% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,69 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,68 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,62 0 

Просек: 4,66 1,15% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 24 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,25 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,46 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,52 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,54 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,96 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,92 0 

Просек: 4,51 1,04% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,88 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,23 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,92 0 

Просек: 4,68 2,78% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,63 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,61 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,54 0 

Просек: 4,59 1,39% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 5 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 5 Пол      М 0 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,80 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,60 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,80 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,80 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,80 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,80 0 

Просек: 4,83 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,80 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 0 

Просек: 4,8 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 24 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,08 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,04 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,42 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,13 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,96 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,54 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,78 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,58 0 

Просек: 4,32 0,52% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,52 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,23 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,92 0 

Просек: 4,56 4,17% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,29 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,61 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,54 0 

Просек: 4,48 1,39% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                    (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 5 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 5 Пол      М 0 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,40 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,60 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,80 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,80 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,80 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,40 0 

Просек: 4,68 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,80 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,20 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,80 0 

Просек: 4,93 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                    (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 24 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 18 
 

Име и презиме наставника: др Иван Никчевић Предмет: Основи права 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,17 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,13 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,52 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,17 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,70 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,43 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,77 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,39 1 

Просек: 4,29 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,35 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,86 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,74 1 

Просек: 4,32 5,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,26 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,41 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,52 1 

Просек: 4,4 5,56% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                          ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 5 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 5 Пол      М 0 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 3 

Просек: 4,96 45% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 3 

Просек: 5 60% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 3 

Просек: 5 60% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 14 / самофинансирање 15 Пол      М 6 / Ж 23 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,03 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,32 1 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,38 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,38 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,34 0 

Просек: 4,36  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,34 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,34 0 

Просек: 4,34  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,36 1 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,38 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,38 0 

Просек: 4,37  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,38 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,38 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,36 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,34 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,36 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,36 1 

Просек: 4,36  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,34 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,38 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,30 2 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,32 1 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,30 2 

Просек: 4,33  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,38 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,36 1 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,36 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,36 1 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,36 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,34 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,36 1 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,36 1 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,38 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,38 0 

Просек: 4,36  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,34 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,36 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,38 0 

Просек: 4,36  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,38 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,36 1 

Просек: 4,37  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,38 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,38 0 

Просек: 4,38  
   

Укупан просек: 4,35 1,63% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 
 

Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 
Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Царински систем и политика 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,59 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,59 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,59 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,55 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,59 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,55 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,55 0 

Просек: 4,58 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,59 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,55 0 

Просек: 4,55 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,59 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,59 0 

Просек: 4,59 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,59 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,59 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,36 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,36 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,55 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,59 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,55 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,55 0 

Просек: 4,52 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Милош Дашић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5,00 0 

Просек: 4,96 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,59 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,55 0 

Просек: 4,55 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,59 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,59 0 

Просек: 4,59 0,0% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Утврђивање и наплата јавних прихода 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,30 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,55 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,30 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,55 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,30 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,30 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,05 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,05 2 

Просек: 4,3 9,09% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,05 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,30 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,30 2 

Просек: 4,22 9,09% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,30 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,05 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,30 2 

Просек: 4,22 9,09% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић Предмет: Пореско књиговодство и евиденција 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,30 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,40 7 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,40 7 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,40 7 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,07 7 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,07 7 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,05 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,05 2 

Просек: 4,22 23,3% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,55 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,05 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,05 2 

Просек: 4,22 9,09% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,05 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,05 2 

Просек: 4,13 9,09% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Међународни транспорт, шпедиција и 
осигурање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,77 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,82 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,82 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,82 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,77 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,82 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,82 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,82 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,59 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,82 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,82 0 

Просек: 4,74 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,82 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,76 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,82 0 

Просек: 4,8 7,58% 



 

 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,27 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,41 5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 5 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,47 5 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,41 5 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,47 5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,36 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,32 0 

Просек: 4,39 14,2% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Марија Стојиљковић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 5 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 5 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,67 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5,00 0 

Просек: 4,92 30,3% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,14 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,36 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,36 0 

Просек: 4,29 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,36 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 4,36 0 



предмету 
Просек: 4,44 0,0% 

 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 4 Пол      М 5 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Марија Боранијашевић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 4,88 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 



Просек: 5 11,11% 
 

  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,29 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,43 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,29 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,43 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,29 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,43 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,29 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,43 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,43 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,43 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,43 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 4,43 0 



предмету 
Просек: 4,43 0,0% 

 

 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 11 / самофинансирање 11 Пол      М 7 / Ж 15 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,77 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,76 5 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,59 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,82 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,82 0 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,50 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,82 0 

Просек: 4,66  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,50 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5,00 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,91 0 

Просек: 4,8  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,82 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,82 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,82 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,82 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,82 0 

Просек: 4,85  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,64 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,82 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,82 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,59 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,59 0 

Просек: 4,69  
 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 



проценим 
Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 5,00 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 5,00 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,91 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 5,00 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,82 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,82 0 
Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,77 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 5,00 0 

Просек: 4,93  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,82 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,55 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,77 0 

Просек: 4,71  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 2 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,82 0 

Просек: 4,91  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,82 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,95 0 

Просек: 4,89  
   

Укупан просек: 4,82 0,83% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 
 

Подаци о студентима – 21 анонимно анкетираних 
Година студија    III Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 13 Пол      М 5 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,33 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,26 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,48 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,05 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,38 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,57 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,4 1,19% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,25 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,28 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,79 2 

Просек: 4,44 9,52% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,33 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,37 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 3 

Просек: 4,34 12,7% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 21 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 13 Пол      М 5 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царински управни поступак 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,24 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,26 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,14 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,33 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,38 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,52 0 

Просек: 4,31 1,19% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,30 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,74 2 

Просек: 4,46 9,52% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,28 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,32 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 3 

Просек: 4,31 12,7% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 21 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 13 Пол      М 5 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Финансијски менаџмент 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,12 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,29 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,24 4 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 4 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,18 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,24 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,29 4 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,27 6 

Просек: 4,24 20,24% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Андрија Бабовић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,25 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,50 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,75 4 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,67 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,50 0 

Просек: 4,5 7,14% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,44 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,47 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,65 4 

Просек: 4,52 20,63% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,31 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,21 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,18 4 

Просек: 4,23 17,46% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 21 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 13 Пол      М 5 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царинско и девизно пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,19 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,32 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,19 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,19 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,24 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,38 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,52 0 

Просек: 4,29 1,19% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,35 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,39 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,68 2 

Просек: 4,47 9,52% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,22 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,21 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,39 3 

Просек: 4,27 12,7% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 4 Пол      М 5 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Игор Новаковић Предмет: Финансирање локалне самоуправе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,20 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,60 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,20 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,60 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,80 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,50 0 

Просек: 4,36 10,42% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Милош Дашић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,17 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,17 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 4 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,50 0 

Просек: 4,44 4,17% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,60 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,60 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 2 

Просек: 4,73 16,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,60 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 0 

Просек: 4,53 5,56% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 0 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Финансирање локалне самоуправе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,75 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,63 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,86 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,50 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,89 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,89 0 

Просек: 3,82 9,72% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,75 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,25 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,38 1 

Просек: 3,79 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,25 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,63 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,13 1 

Просек: 3,34 11,11% 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 21 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 13 Пол      М 5 / Ж 16 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,14 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,14 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 3,90 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,10 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,05 0 

Просек: 4,05  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,00 4 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  3,90 0 

Просек: 3,95  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 3,88 4 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,30 1 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,30 1 

Просек: 4,16  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,30 1 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,40 1 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,55 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,24 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,19 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,10 0 

Просек: 4,3  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,05 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 3,90 1 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 3,75 5 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,05 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 3,81 0 

Просек: 3,91  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,14 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,33 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,24 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,29 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,12 4 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,14 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,26 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,27 6 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,14 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,15 1 

Просек: 4,21  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,10 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,15 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,25 1 

Просек: 4,17  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,24 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,11 3 

Просек: 4,18  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,05 2 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,16 2 

Просек: 4,11  
   

Укупан просек: 4,14 5,51% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,33 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,79 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,33 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,33 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,71 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,67 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 5 4,17% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Иван Никчевић Предмет: Основи права 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 2 

Просек: 5 33,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,50 2 

Просек: 4,67 33,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 2 

Просек: 5 44,44% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Практична настава 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 4,96 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 



 
 

                  РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 5,00 2 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 5,00 2 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 5,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  5,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 5,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  5,00 2 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 5,00 4 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5,00 2 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 5,00 2 

Просек: 5  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 5,00 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 5,00 2 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 5,00 0 

Просек: 5  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 5,00 2 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 5,00 2 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 5,00 4 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 2 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 2 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 5,00 2 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 5,00 2 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  5,00 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 5,00 2 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 5,00 2 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 5,00 2 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  5,00 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 5,00 4 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 5,00 2 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 5,00 2 

Просек: 5  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 5,00 2 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 5,00 2 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 5,00 2 

Просек: 5  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 2 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 5,00 2 

Просек: 5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 2 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  5,00 2 

Просек: 5  
   

Укупан просек: 5,00 28% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Царински систем и политика 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,25 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,25 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,75 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,75 0 

Просек: 3,75 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,75 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,50 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,25 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,75 0 

Просек: 3,94 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,75 0 

Просек: 3,83 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,50 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Утврђивање и наплата јавних прихода 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,25 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,25 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,75 0 

Просек: 4,13 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,75 0 

Просек: 3,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,25 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,00 0 

Просек: 4 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић Предмет: Пореско књиговодство и евиденција 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,75 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 3,81 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,75 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић 
Предмет: Међународни транспорт, шпедиција и 
осигурање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,25 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 4,06 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 3,75 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,25 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,75 0 

Просек: 4 0,0% 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,25 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,25 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,25 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 4,13 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4,08 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,00 0 

Просек: 3,92 0,0% 
 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Марија Боранијашевић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,50 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,75 0 

Просек: 3,84 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,25 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,00 0 

Просек: 4 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 2 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 5,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,75 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,25 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,75 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,75 0 

Просек: 4,63  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,25 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  5,00 0 

Просек: 4,63  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,75 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,50 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,75 0 

Просек: 4,67  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,50 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,25 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 5,00 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,50 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,25 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,75 0 

Просек: 4,54  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,00 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,75 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,75 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,75 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 0 

Просек: 4,65  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,50 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 5,00 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,75 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,50 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,25 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,50 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,75 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,50 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,50 0 

Просек: 4,63  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,75 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 5,00 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,50 0 

Просек: 4,75  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,75 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,75 0 

Просек: 4,75  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,25 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,75 0 

Просек: 4,5  
   

Укупан просек: 4,64 0,00% 
 
 

 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,56 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,44 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,44 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,56 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,22 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 4,15 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,11 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,67 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,22 0 

Просек: 4 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,56 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,29 2 

Просек: 3,84 7,41% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Финансирање локалне самоуправе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,78 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,89 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,22 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,89 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,75 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,83 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,17 3 

Просек: 3,98 9,72% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,75 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,11 0 

Просек: 3,84 3,7% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,89 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,25 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,43 2 

Просек: 3,86 11,11% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царински управни поступак 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,89 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,33 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,22 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,11 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,89 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,11 0 

Просек: 4,19 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,11 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,11 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,22 0 

Просек: 4,15 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,11 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,78 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,29 2 

Просек: 4,06 7,41% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Иван Никчевић Предмет: Финансијски менаџмент 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,17 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,83 3 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 3 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,50 3 

Просек: 4,29 33,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 3 

Просек: 4,11 33,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,83 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 3 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 3 

Просек: 4,11 33,33% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА – ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царинско и девизно пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,71 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,14 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,14 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,14 2 

Просек: 4,44 22,22% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,86 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,86 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 2 

Просек: 4,24 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,86 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,43 2 

Просек: 4,19 22,22% 
 



  
 

                 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                 АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                  (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 
Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 8 Пол      М 6 / Ж 3 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,00 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 3,56 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,11 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,00 0 

Просек: 3,92  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 3,78 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,11 0 

Просек: 3,95  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,57 2 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,14 2 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,71 2 

Просек: 4,47  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,14 2 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,00 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,00 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,11 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,14 2 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,71 2 

Просек: 4,18  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,14 2 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,33 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,29 2 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,71 2 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,14 2 

Просек: 4,32  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,43 2 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,29 2 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,43 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,71 2 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,86 2 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,11 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,14 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,71 2 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,71 2 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,86 2 

Просек: 4,53  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 3,56 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 3,78 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 3,67 0 

Просек: 3,67  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,67 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,86 2 

Просек: 4,77  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 3,89 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  3,89 0 

Просек: 3,89  
   

Укупан просек: 4,24 12% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 
 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 4 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,33 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,83 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 4 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Драгана Ђурић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,33 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 4 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,33 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,33 0 

Просек: 4,71 8,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 4 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 4 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић Предмет: Практична настава 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 4 / Ж 2 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 5,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,67 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,67 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  5,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,33 0 

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,67 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,67 0 

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,67 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,67 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 5,00 0 

Просек: 4,78  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,67 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 5,00 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 5,00 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 5,00 0 

Просек: 4,95  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 5,00 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 5,00 2 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 5,00 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,33 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,67 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  5,00 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 5,00 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,00 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  5,00 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 5,00 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 5,00 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 5,00 0 

Просек: 4,8  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,67 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,67 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,67 0 

Просек: 4,67  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,67 0 

Просек: 4,84  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  5,00 0 

Просек: 5  
   

Укупан просек: 4,83 0,88% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 
 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 
Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 10 Пол      М 9 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Управљачки информациони системи 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,17 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,17 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,17 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,42 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,17 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,50 0 

Просек: 4,12 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,42 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,17 0 

Просек: 4,36 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,17 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,17 0 

Просек: 4,28 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 10 Пол      М 9 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Пословно одлучивање у организацији 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,17 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,17 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,17 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,67 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,33 0 

Просек: 4,06 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,92 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 3,97 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,33 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,00 0 

Просек: 4,22 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 10 Пол      М 9 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Слађана Мушикић Предмет: Управљачко рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,27 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,27 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,27 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,18 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,91 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,18 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,27 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,18 1 

Просек: 3,94 8,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,91 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,27 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,91 1 

Просек: 4,03 8,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,91 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,91 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,91 1 

Просек: 3,91 8,33% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 10 Пол      М 9 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Драгана Ђурић Предмет: Основи организације 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,36 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,45 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,45 1 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,36 1 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,45 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,36 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,45 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,36 1 

Просек: 4,16 8,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,45 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,09 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,09 1 

Просек: 4,21 8,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,09 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,45 1 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,09 1 

Просек: 4,21 8,33% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 10 Пол      М 9 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Менаџмент услуга 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,17 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,17 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,83 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,17 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,50 0 

Просек: 4,17 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,42 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,17 0 

Просек: 4,36 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,17 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,17 0 

Просек: 4,28 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 6 / Ж 0 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,67 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,33 0 

Просек: 3,67 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Милош Дашић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,67 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,67 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  3,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 3,67 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 3,67 0 

Просек: 3,75 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,67 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,67 0 

Просек: 3,89 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,67 0 

Просек: 3,89 0,0% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 3 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,67 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 0 

Просек: 4,61 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,67 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 4 Пол      М 6 / Ж 0 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,33 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,33 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  2,33 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,67 0 

Просек: 3,75 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,67 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,67 0 

Просек: 3,89 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,67 0 

Просек: 3,89 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 3 / Ж 3 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,67 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 0 

Просек: 4,65 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 0 

Просек: 4,61 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,67 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 2 / самофинансирање 10 Пол      М 9 / Ж 3 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,50 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,50 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,50 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,50 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,50 0 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,50 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,50 0 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,50 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,50 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,50 0 

Просек: 4,5  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,50 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,50 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,50 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,50 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,50 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,50 0 

Просек: 4,5  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,50 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,50 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,45 1 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,50 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,50 0 

Просек: 4,49  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,50 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,50 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,50 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,50 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,50 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,50 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,50 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,45 1 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,50 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,50 0 

Просек: 4,5  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,50 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,50 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,50 0 

Просек: 4,5  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,50 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,50 0 

Просек: 4,5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,50 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,50 0 

Просек: 4,5  
   

Укупан просек: 4,50 7,99% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 
 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 
Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,71 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,71 0 

Просек: 4,68 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,71 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,71 0 

Просек: 4,71 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Драгана Ђурић Предмет: Лидерство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,71 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,71 0 

Просек: 4,68 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,71 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,71 0 

Просек: 4,71 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Данијела Максимовић Предмет: Међународна економија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,60 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,60 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,60 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,60 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,60 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,60 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 2 

Просек: 4,6 28,57% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,60 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,60 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 2 

Просек: 4,6 28,57% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,60 2 

Просек: 4,73 28,57% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Ненад Михајлов Предмет: Организационо понашање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,71 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,71 0 

Просек: 4,68 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,71 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,71 0 

Просек: 4,71 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,60 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,60 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,60 2 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,60 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,60 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,60 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 2 

Просек: 4,6 28,57% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,60 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,60 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,60 2 

Просек: 4,6 28,57% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,60 2 

Просек: 4,73 28,57% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Кристина Цветковић Предмет: Логистика 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,71 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,71 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,71 0 

Просек: 4,68 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,71 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,71 0 

Просек: 4,71 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 0 

Просек: 4,81 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 0 Пол      М 3 / Ж 4 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 5,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 5,00 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 5,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  5,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 5,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,86 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,86 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,86 0 

Просек: 4,86  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 5,00 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,86 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 5,00 0 

Просек: 4,98  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,86 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,86 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,83 1 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 1 

Просек: 4,91  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,86 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,86 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,86 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,86 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,86 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,86 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,86 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,86 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,86 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,86 0 

Просек: 4,86  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,86 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,86 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,86 0 

Просек: 4,86  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,86 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,86 0 

Просек: 4,86  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,86 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,71 0 

Просек: 4,79  
   

Укупан просек: 4,91 0,75% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 
 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 
Година студија    I Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 2 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,86 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,57 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,29 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,86 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,86 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 3,88 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,71 0 

Просек: 3,81 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,86 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,29 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,71 0 

Просек: 3,62 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 2 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Драгана Ђурић Предмет: Економика предузећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,14 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,71 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,86 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,29 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,29 0 

Просек: 4,04 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,43 0 

Просек: 3,81 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,86 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,43 0 

Просек: 4 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 2 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Рачуноводство 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,57 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,29 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,14 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,29 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,29 0 

Просек: 4,07 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 3,86 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,71 0 

Просек: 3,86 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,29 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,14 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,86 0 

Просек: 3,76 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 2 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,43 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,43 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,86 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,29 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,29 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,71 0 

Просек: 4,67 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,14 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,57 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,43 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 2 Пол      М 3 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић Предмет: Практична настава 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,29 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,29 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,43 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,71 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,43 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,14 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,29 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,29 0 

Просек: 4,11 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,14 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4,05 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,57 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,71 0 

Просек: 3,76 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    I Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 2 Пол      М 3 / Ж 4 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,29 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,86 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,29 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,71 0 

Просек: 4,54  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,71 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,71 0 

Просек: 4,71  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,43 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,43 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,43 0 

Просек: 4,43  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,29 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,71 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,29 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,57 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,29 0 

Просек: 4,53  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,43 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,57 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,29 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,71 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,43 0 

Просек: 4,49  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,57 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,71 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,71 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,71 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 5,00 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,57 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  5,00 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,43 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,71 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,57 0 

Просек: 4,7  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 5,00 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,71 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,71 0 

Просек: 4,81  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,14 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,86 0 

Просек: 4,5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,57 0 

Просек: 4,79  
   

Укупан просек: 4,59 0,00% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 
 

Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 
Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Монетарне и јавне финансије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,63 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  3,88 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,50 0 

Просек: 3,85 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Милош Дашић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,38 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,88 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,25 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,25 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника 4,25 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,50 0 

Просек: 4,24 0,0% 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,13 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4,13 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 3,75 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,88 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,50 0 

Просек: 3,71 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,50 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,13 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 3,91 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 3,75 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,38 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4,04 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,50 0 

Просек: 3,83 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: Александра Ранковић Здравковић Предмет: Пословни страни језик 1 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,25 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,13 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,13 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,13 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,63 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,25 0 

Просек: 4,03 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,38 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,13 0 

Просек: 4,17 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,25 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,00 0 

Просек: 4,08 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Историја уметности 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,88 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,88 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,63 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,38 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,25 0 

Просек: 4,53 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4,33 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Драган Турањанин 
Предмет: Управљање квалитетом туристичког 
производа 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 3,75 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,88 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,75 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,13 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,13 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 3,75 0 

Просек: 3,89 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,25 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 3,63 0 

Просек: 3,96 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,75 0 

Просек: 3,92 0,0% 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић Предмет: Туристичка географија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3,50 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,63 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 3,88 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,13 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 3,75 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 0 

Просек: 3,8 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 0 

Просек: 4 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,75 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,63 0 

Просек: 3,79 0,0% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    II Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 2 Пол      М 2 / Ж 6 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 4,88 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,38 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 4,88 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  4,63 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 4,88 0 

Просек: 4,69  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4,25 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  4,88 0 

Просек: 4,57  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,50 0 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,38 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,75 0 

Просек: 4,54  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,50 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,50 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 4,25 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,88 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 4,75 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 4,38 0 

Просек: 4,54  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 4,50 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,50 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,38 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,75 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,25 0 

Просек: 4,48  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,25 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,25 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4,63 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,25 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 4,50 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,75 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,50 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,50 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,88 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,75 0 

Просек: 4,53  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 4,00 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 4,63 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 4,50 0 

Просек: 4,38  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,50 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 4,50 0 

Просек: 4,5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,75 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  4,50 0 

Просек: 4,63  
   

Укупан просек: 4,54 0,00% 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 
 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 
Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 0 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Електронско пословање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,50 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,60 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,40 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,17 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,17 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,17 0 

Просек: 4,28 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 0 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Алекдандра Ранковић Здравковић Предмет: Пословни страни језик 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,67 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,17 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,17 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,33 0 

Просек: 4,39 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 



  
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 0 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић Предмет: Селективни облици туризма 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 0 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Горан Перић Предмет: Менаџмент туризма и угоститељства 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 



 
 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  
                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 0 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,75 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 2 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 3 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,33 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,33 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,00 2 

Просек: 4,53 41,67% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,33 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,33 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,00 3 

Просек: 4,22 50% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 2 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,75 2 

Просек: 4,75 33,33% 
 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  
 
 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 
Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   
Година студија    III Начин студирања        буџет 6 / самофинансирање 0 Пол      М 2 / Ж 4 
 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 5,00 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 5,00 0 
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 5,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 
предмета на самом студијском програму  5,00 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 
похађам 5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 5,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 
са студентима  5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 5,00 1 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5,00 0 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 5,00 0 

Просек: 5  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 0 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 0 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 
др.) 5,00 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 
испиту су у доброј пропорцији 5,00 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 5,00 0 

Просек: 5  
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА Просечна оцена не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 5,00 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 5,00 0 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,83 0 
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 0 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 0 

Просек: 4,97  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 3,67 0 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 5,00 0 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  5,00 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 5,00 0 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 
Одсека) 5,00 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 3,50 0 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  5,00 0 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 5,00 0 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,83 0 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 5,00 0 

Просек: 4,7  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 
осталих облика наставе 5,00 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 
извођење наставе 5,00 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 
како би се те информације користиле у образовне сврхе 5,00 0 

Просек: 5  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 0 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 5,00 0 

Просек: 5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 0 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  5,00 0 

Просек: 5  
   

Укупан просек: 4,92 0,87% 
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 Просечне оцене наставника и сарадника 
Летњи семестар школске 2020/2021. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 42 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: доц. др Александар Закић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,07 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,02 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,05 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,97 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,02 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,15 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

3,88 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

3,88 

Просек: 4,01 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,05 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,07 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,07 

Просек: 4,06 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,43 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,15 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,88 

Просек: 4,15 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 107 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,66 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,59 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,66 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,58 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,59 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,74 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,84 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,75 

Просек: 4,68 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,73 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,77 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,73 

Просек: 4,74 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,54 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,57 

Просек: 4,57 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 14 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: Александра Ранковић Здравковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,43 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,36 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,21 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,07 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,36 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,36 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

3,86 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,21 

Просек: 4,23 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,21 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,21 

Просек: 4,26 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,36 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,21 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,21 

Просек: 4,26 
 

  



 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 72 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,41 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,22 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,36 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,24 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,34 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,33 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,32 

Просек: 4,32 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,29 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,23 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,32 

Просек: 4,28 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,27 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,22 

Просек: 4,26 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 56 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,41 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,43 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,45 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,21 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,52 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,39 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,75 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,75 

Просек: 4,49 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,68 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,64 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,61 

Просек: 4,64 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,68 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,66 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,52 

Просек: 4,62 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: Виолета Милићевић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,07 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,12 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,24 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,24 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,29 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,29 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,35 

Просек: 4,24 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,24 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,29 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,18 

Просек: 4,24 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,65 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,29 

Просек: 4,49 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 59 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,53 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,44 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,47 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,56 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,63 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,60 

Просек: 4,52 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,45 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,39 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,65 

Просек: 4,50 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,45 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,46 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,52 

Просек: 4,47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: Горан Перић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5,00 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5,00 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5,00 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

5,00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

5,00 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5,00 

Просек: 5,00 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5,00 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

5,00 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5,00 

Просек: 5,00 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

5,00 

Просек: 5,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 82 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: мр Гордана Прлинчевић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,35 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,49 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,47 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,49 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,66 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,73 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,61 

Просек: 4,54 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,66 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,57 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,57 

Просек: 4,60 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,62 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,48 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,57 

Просек: 4,56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Данијела Максимовић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА  
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,36 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,31 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,41 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,50 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,56 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,50 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,46 

Просек: 4,44 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,41 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,41 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,50 

Просек: 4,44 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,50 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 

Просек: 4,45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 37 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Данило Обрадовић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,70 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,59 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,68 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,31 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,62 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,81 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,83 

Просек: 4,63 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,86 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,58 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,81 

Просек: 4,75 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,57 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,61 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,57 

Просек: 4,58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Драгана Ђурић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,48 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,55 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,45 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,07 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,55 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,07 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,51 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,54 

Просек: 4,40 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,45 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,38 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,13 

Просек: 4,32 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,32 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,42 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,47 

Просек: 4,40 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 8 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Драган Турањанин 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

3,75 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,00 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,88 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,75 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

3,75 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,13 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,13 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

3,75 

Просек: 3,89 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,00 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,25 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

3,63 

Просек: 3,96 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,00 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,75 

Просек: 3,92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 36 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,40 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,18 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,52 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,33 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,36 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,68 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,55 

Просек: 4,43 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,46 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,28 

Просек: 4,48 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,49 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,96 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,29 

Просек: 4,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 39 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Иван Никчевић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,30 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,23 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

3,97 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,42 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,71 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,51 

Просек: 4,40 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,37 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,07 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,53 

Просек: 4,32 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,28 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,41 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,59 

Просек: 4,42 
 

 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 22 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,64 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,41 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,55 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,32 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,55 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,36 

Просек: 4,37 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,50 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,27 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,36 

Просек: 4,38 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,32 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,27 

Просек: 4,36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Игор Новаковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,20 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,60 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,20 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,60 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,80 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,50 

Просек: 4,36 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,60 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,60 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5,00 

Просек: 4,73 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,60 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,50 

Просек: 4,53 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 125 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,22 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,28 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,34 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,25 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,31 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,29 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,23 

Просек: 4,27 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,15 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,18 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,27 

Просек: 4,20 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,22 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,19 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,28 

Просек: 4,23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 35 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Јасмина Новаковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,62 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,47 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,56 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,47 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,50 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,58 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,55 

Просек: 4,54 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,46 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,42 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,40 

Просек: 4,43 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,66 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,39 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,10 

Просек: 4,38 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 34 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,38 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,32 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,32 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,32 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,21 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,45 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,41 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,45 

Просек: 4,36 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,32 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,32 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,49 

Просек: 4,38 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,36 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,32 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,25 

Просек: 4,31 
 

 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Кристина Цветковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,71 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,71 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,57 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,71 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,71 

Просек: 4,68 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,71 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,71 

Просек: 4,71 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 

Просек: 4,81 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 51 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,24 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,42 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,46 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,15 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,47 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,69 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,62 

Просек: 4,43 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,67 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,42 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,78 

Просек: 4,62 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,50 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,45 

Просек: 4,48 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 23 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марија Боранијашевић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,43 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,48 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,57 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,65 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,65 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,22 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,57 

Просек: 4,52 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,35 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,39 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,65 

Просек: 4,46 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,65 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,65 

Просек: 4,65 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 39 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,48 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,41 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,65 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,81 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

5,00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,97 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,84 

Просек: 4,73 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,94 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,87 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,94 

Просек: 4,91 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,87 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 

Просек: 4,76 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 14 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,43 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,14 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,21 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,36 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,50 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,29 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,43 

Просек: 4,31 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,43 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,43 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,43 

Просек: 4,43 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,43 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,21 

Просек: 4,31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 28 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,68 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,64 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,64 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,43 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,57 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,50 

Просек: 4,57 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,54 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,39 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,57 

Просек: 4,50 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,46 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,59 

Просек: 4,47 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 90 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,45 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,44 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,42 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,30 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,34 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,45 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,47 

Просек: 4,41 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,35 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,34 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,55 

Просек: 4,42 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,31 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,34 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,42 

Просек: 4,36 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,72 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,48 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,24 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,56 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,52 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,44 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,56 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,32 

Просек: 4,48 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,56 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,44 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,56 

Просек: 4,52 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,40 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,28 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,32 

Просек: 4,33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 68 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ-Младеновић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,57 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,54 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,42 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,57 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,77 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,74 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,81 

Просек: 4,64 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,72 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,74 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,81 

Просек: 4,76 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,63 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,63 

Просек: 4,63 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 87 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,50 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,61 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,45 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,42 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,26 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,50 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,46 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,50 

Просек: 4,46 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,35 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,40 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,49 

Просек: 4,42 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,54 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,27 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,26 

Просек: 4,36 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима –  35  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Милош Цвјетковић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,31 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,24 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,30 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,08 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,17 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,29 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,26 

Просек: 4,26 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,42 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,32 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,26 

Просек: 4,33 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,13 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,26 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,99 

Просек: 4,13 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 17 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Контрец 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,76 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,76 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,76 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,76 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,76 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,76 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,76 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,71 

Просек: 4,76 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,65 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,59 

Просек: 4,65 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,59 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,65 

Просек: 4,63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 127 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,21 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,07 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,22 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,15 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,11 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,34 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,46 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,39 

Просек: 4,24 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,30 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,22 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,46 

Просек: 4,32 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,30 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,37 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,33 

Просек: 4,33 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Ненад Михајлов 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,71 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,71 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,57 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,71 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,71 

Просек: 4,68 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,71 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,71 

Просек: 4,71 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,71 

Просек: 4,81 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Оливер Поповић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,44 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,50 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,44 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,38 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,38 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,69 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,69 

Просек: 4,52 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,50 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,25 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

3,94 

Просек: 4,23 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,71 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,07 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,94 

Просек: 4,24 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 30 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,09 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,23 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,23 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

3,98 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,05 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

3,97 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,04 

Просек: 4,11 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,27 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

3,90 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,04 

Просек: 4,07 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

3,97 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,09 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,97 

Просек: 4,01 
 

 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Слађана Мушикић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,27 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,27 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,27 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,18 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

3,91 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

3,18 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,27 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,18 

Просек: 3,94 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

3,91 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,27 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

3,91 

Просек: 4,03 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

3,91 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,91 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

3,91 

Просек: 3,91 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 47 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,50 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,39 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,42 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,28 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,43 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,38 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,51 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,47 

Просек: 4,42 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,42 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,43 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,38 

Просек: 4,41 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,48 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,48 

Просек: 4,47 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 76 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,36 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,31 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,45 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,41 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,50 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,59 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,70 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,58 

Просек: 4,49 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 

4,59 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 

4,60 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,51 

Просек: 4,57 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,53 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

4,38 

Просек: 4,47 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Андрија Бабовић  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,25 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,50 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,75 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,50 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,67 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,50 

Просек: 4,50 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету / 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету / 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета / 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

/ 

Просек: / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Бојан Васовић  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,18 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,24 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,18 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,18 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,24 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,18 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,29 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,35 

Просек: 4,23 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету / 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету / 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета / 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

/ 

Просек: / 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: мр Добрица Радовановић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5,00 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5,00 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,85 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

5,00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,85 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,85 

Просек: 4,94 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету / 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету / 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета / 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

/ 

Просек: / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 28 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Јелена Раичевић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,64 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,63 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,68 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,68 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,64 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,61 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,61 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,64 

Просек: 4,64 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету / 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету / 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета / 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

/ 

Просек: / 
 

  



  
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 31 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Марија Стојиљковић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,81 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,61 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,81 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,61 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,74 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,77 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,74 

Просек: 4,74 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету / 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету / 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета / 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

/ 

Просек: / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 
  
 

ШКОЛСКЕ 2020/2021 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 
 

 
 

Подаци о студентима – 57 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Милош Дашић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА 
Питања Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,49 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,42 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,49 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,58 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,53 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  

4,51 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како 
бисте оценили реалност оцењивања наставника 

4,51 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

4,54 

Просек: 4,51 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету / 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету / 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета / 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на 
предмету 

/ 

Просек: / 
 

 

 

 

 





 
 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 
Одсек за технолошко уметничке студије – Лесковац 

Вилема Пушмана бр.17 16000 Лесковац 

www.vsstle.edu.rs 
 
 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

КВАЛИТЕТА СТУДИЈА, НАСТАВЕ И ПЕДАГОШКОГ РАДА 

НАСТАВНИКА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесковац, март 2021 
 
 



 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА СТУДИЈА, 
НАСТАВЕ И ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анкетирање студената по завршетку летњег семестра школске 2020/2021. године на Одсеку за технолошко 
уметничке студије Лесковац, Академије Јужна Србија, спроведено је у периоду 01.06-31.08.2021. године. 
Постављање анкета на сајт Одсека, обраду и анализу реултата спроводи Подкомисија за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац, а према усвојеном 
Акционом плану за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 2021. годину Академије Јужна Србија. 
Анкетирање је спроведено у писменој форми, при чему су анкете  касније унете у дигиталну форму за 
процену наставника и сарадника на свим студијским програмима и свим годинама студија (Образац У-1), као 
и анкетни листићи за процену квалитета установе (Образац У-2). 
Укупан број анкетираних студената износи 223, од чега је анкетирано укупно 20 студената на студијском 
програму Модни дизајн, 36 студената на студијском програму Текстилно инжењерство, 81 студената на 
студијском програму Текстилна хемија и заштита животне средине, 47 студената на студијском 
програму Безбедност радне и животне средине, 4 студената на Мастер студијском програму Текстилно 
инжењерство и 10 студената на Мастер студијском програму Заштита животне средине . Укупан број 
студената који су уписали текућу школску 2020/2021. годину износи 238, што значи да је анкетирано 93,69% 
од укупног броја уписаних студената.  Структуру анкетираних студената чини 85,20% студената 
финансираних из буџета и 14,79% самофинансирајућих студената, односно 61,88% студената женског и 
38,11% студената мушког пола. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Модни дизајн 
 
 
На студијском програму вреднован је рад 14 наставника и1сарадник (прва година 4+1, друга година 5, трећа 
година 5), као и квалитет 15 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 4, друга година 6, 
трећа година 5+ стручна пракса). У вредновању је учествовало укупно 20 студената (прва година 9, друга 
година 5, трећа година 5). Структуру анкетираних студената чини 93,75% студената финансираних из буџета 
и 6,25% самофинансирајућих студената, као и 78,12% студената женског и 21,88% студената мушког пола.   
 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на студијском програму Модни 
дизајн приказани су у следећој табели.   

Табела 1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  на студијском програму Модни дизајн 
Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Модни дизајн 4,71. Проценат у којем су 
се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 
наставника и сарадника износи 0%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 3,6 до 5.  
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског програма Модни дизајн 
приказани су у следећој табели. 

Табела 2.1. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  на студијском програму Модни дизајн 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних 
обавеза 

4,8 4,93 4,76 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима  4,75 4,70 4,76 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно 
 

4,7 4,90 4,65 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
 

4,7 4,58 4,76 

5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 4.5 4,50 4,71 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4.7 4,88 4,73 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) 
како бисте оценили реалност оцењивања наставника 4.7 4,48 474 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.8 4,75 4,74 

 
Просек: 4,7 4,71 4,73 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,75 4,76 4,71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,67 4,86 4,61 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,85  

4,93 4,71 

Просек: 4,75 4,85 
 4,67 



Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Модни дизајн износи 4,61 Проценат у којем су се 
студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у 
целини износи 0%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у рангу од 
3,6 до 5, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на предметима студијског програма 
Модни дизајн приказани су у следећој табели.   

Табела 3.1. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на студијском програму Модни дизајн 
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Модни дизајн износи 4,58. Проценат у којем 
су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 
литературе износи 0,9%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 4,00 до 4,67, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текстилно инжењерство 
 
 
На студијском програму вреднован је рад 13 наставника и 1 сарадника (прва година 3+1, друга година 4, 
трећа година 6), као и квалитет 12 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 3, друга година 
4, трећа година 6). У вредновању је учествовало укупно 36 студената (прва година 16, друга година 10, трећа 
година 10). Структуру анкетираних студената чини 81.82 % студената финансираних из буџета и 18.18 % 
самофинансирајућих студената, као и 60.60% студената женског и 39.40 % студената мушког пола.   
 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на студијском програму Текстилно 
инжењерство  приказани су у следећој табели.   
 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,62 4,55 4,65 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,62 4,53 4,61 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,52  
4,56 4,65 

Просек: 4,58 4,54 
 4,63 



 

Табела 1.2. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  на студијском програму Текстилно инжењерство 
 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Текстилно инжењерство  4,91. Проценат 
у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 
наставника и сарадника износи 0%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 4.63 до 5. 
 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског програма Текстилно 
инжењерство  приказани су у следећој табели. 

Табела 2.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  на студијском програму Текстилно инжењерство  
  

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Текстилно инжењерство  износи 4,82. Проценат у 
којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 
предмета у целини износи 0%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 4,03 до 4,9, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
 
 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на предметима студијског програма 
Текстилно инжењерство  приказани су у следећој табели.   
 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних 
обавеза 

4,78 4,96 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима  4,84 4,93 5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно 
4,84 

 4,9 4,95 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
4,86 

 4,93 5 

5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 4,72 4,93 5 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,86 4,93 5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) 
како бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,86 4,93 4,98 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,88 4,93 5 

 
Просек: 4,82 4,93 4,99 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,6 4,63 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,8 4,86 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,75 
 4,86 4,93 

 
Просек: 4,71 4,78 4,97 



Табела 3.2. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на студијском програму Текстилно инжењерство   
 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Текстилно инжењерство  износи 4.88. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу препоручене литературе износи 0,00%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 4.52 до 5.0  
 

Безбедност радне и животне средине 
 
На студијском програму вреднован је рад 16 наставника и сарадника (прва година 6, друга година 3, трећа 
година 7), као и квалитет 15 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 5, друга година 4, 
трећа година 6). У вредновању је учествовало укупно 48 студената (прва година 18, друга година 18, трећа 
година 12). Структуру анкетираних студената чини 91,7% студената финансираних из буџета и 8,3% 
самофинансирајућих студената, као и 54,52% студената женског и 46,48% студената мушког пола.   
 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на студијском програму 
Безбедност радне и животне средине  приказани су у следећој табели:   

Табела 1.3. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  на студијском програму Безбедност радне и животне 
средине   

 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,75 4.86 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,8 4.86 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,8 
 4.86 5 

Просек: 
4,78 

 4.86 5,0 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних 
обавеза 

4,76 4,89 4,82 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима  4,76 4,77 4,84 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно 
 

4,73 4,72 4,88 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
4,78 

 4,7 4,82 

5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 4,71 4,7 4,74 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,58 4,65 4,8 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) 
како бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,7 4,75 4,77 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,75 4,82 4,82 

 
Просек: 4,72 4,75 4,81 



Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Безбедност радне и животне средине 
4,76. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања 
која се тичу рада наставника и сарадника износи 0,00%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на 
овом студијском програму крећу се у рангу од 4,54 до 4,96.  
 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског програма Безбедност радне и 
животне средине  приказани су у следећој табели. 

Табела 2.3. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  на студијском програму Безбедност радне и животне средине   
  

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Безбедност радне и животне средине  износи 4,76. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу предмета у целини износи 1,15%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму 
крећу се у рангу од 4,49 до 4,96, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на предметима студијског програма 
Безбедност радне и животне средине  приказани су у следећој табели.   

Табела 3.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на студијском програму Безбедност радне и животне средине   
Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Безбедност радне и животне средине  износи 
4,78. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања 
која се тичу препоручене литературе износи 0%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,38 до 4,96, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,68 4,85 4,86 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,76 4,87 4,9 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,78 
 4,87 4,9 

Просек: 
4,74 

 4,86 4,88 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,58 4,87 4,85 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,5 4,87 4,81 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,82 4,87 4,91 

Просек: 4,63 4,87 4,85 



Текстилна хемија и заштита животне средине 
 

 
На студијском програму вреднован је рад 13 наставника и 1 сарадника (прва година 3, друга година 5, трећа 
година 5), као и квалитет 13 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 4, друга година 3, 
трећа година 6). У вредновању је учествовало укупно 79 студената (прва година 27, друга година 31, трећа 
година 21). Структуру анкетираних студената чини 92,1% студената финансираних из буџета и 7,9% 
самофинансирајућих студената, као и 57,9% студената женског и 42,1% студената мушког пола.   
 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на студијском програму Текстилна 
хемија и заштита животне средине   приказани су у следећој табели:  

Табела 1.4. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  на студијском програму Текстилна хемија и заштита 
животне средине    

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Текстилна хемија и заштита животне 
средине 4,84. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од 
питања која се тичу рада наставника и сарадника износи 0%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 
на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,5 до 4,96 . 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског програма Текстилна хемија и 
заштита животне средине  приказани су у следећој табели. 

Табела 2.4. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  на студијском програму Текстилна хемија и заштита животне 
средине    

  

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних 
обавеза 

4,97 4,73 4,84 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима  4,96 4,8 4,8 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно 
 

4,94 4,86 4,9 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
4,93 

 4,86 4,82 

5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 4,93 4,77 4,84 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,91 4,8 4,84 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) 
како бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,93 4,73 4,76 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,93 4,8 4,78 

 
Просек: 4,93 4,78 4,82 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,86 4,66 4,7 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,93 4,78 4,78 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,91 
 4,76 4,75 

Просек: 
4,91 

 4,73 4,74 



Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Текстилна хемија и заштита животне средине   
износи 4,76. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од 
питања која се тичу предмета у целини износи 1,15%. Појединачне оцене предмета у целини на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,49 до 4,95, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера.   
 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на предметима студијског програма 
Текстилна хемија и заштита животне средине   приказани су у следећој табели.   

Табела 3.4. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на студијском програму Текстилна хемија и заштита животне 
средине    

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Текстилна хемија и заштита животне средине 
износи 4,77. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од 
питања која се тичу препоручене литературе износи 0%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,38 до 4,96, услед чега нема потребе за предлагањем и 
спровођењем корективних мера.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текстилно инжењерство (мастер) 
 
 
На Мастер студијском програму вреднован је рад 5 наставника и сарадника (прва година 5, друга година 0), 
као и квалитет 4 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 4, друга година 0). У вредновању 
је учествовало укупно 4 студената (прва година 4). Структуру анкетираних студената чини 100 % 
самофинансирајућих студената женског пола.   
 
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на Мастер студијском програму 
Текстилно инжењерство   приказани су у следећој табели:  

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

Трећа 
година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,88 4,74 4,65 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,88 4,75 4,71 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

 
4,91 4,82 4,74 

Просек: 
4,89 

 4,74 4,7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 1.5. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  на Мастер студијском програму Текстилно инжењерство 
 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на Мастер студијском програму Текстилно инжењерство 5. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу рада наставника и сарадника износи 0%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 5 . 
 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини Мастер студијског програма Текстилно 
инжењерство   приказани су у следећој табели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2.5. 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  на  Мастер студијском програму Текстилно инжењерство  

Укупна оцена предмета у целини на Мастер студијском програму Текстилно инжењерство износи 5.Проценат 
у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 
предмета у целини износи 0%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 
рангу од 5, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
 
 
 
 
 
 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних 
обавеза 

5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно 
 

5 - 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
5 
 - 

5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) 
како бисте оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

 
Просек: 5 - 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
 - 

 
Пеосек: 5 - 



Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на Мастер студијском програму 
Текстилно инжењерство  приказани су у следећој табели.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 3.5. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на Мастер студијском програму Текстилно инжењерство 
 

Укупна оцена препоручене литературе на Мастер студијском програму Текстилно инжењерство износи 5. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу препоручене литературе износи 0,00%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 5,услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
 

Заштита животне средине( мастер) 
 
 
На Мастер студијском програму вреднован је рад 8 наставника и сарадника (прва година 7, друга година 1,), 
као и квалитет 7 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 4, друга година3,). У вредновању 
је учествовало укупно 18 студената (прва година 10, друга година 8,). Структуру анкетираних студената чини 
100% самофинансирајућих студената, као и 66,66% студената женског и 33,34% студената мушког пола.   
Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на Мастер студијском програму 
Заштита животне средине приказани су у следећој табели:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 1.6. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  на Мастер студијском програму Заштита животне средине 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

5 
 - 

 
Просек: 5 - 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних 
обавеза 

4,96 5,0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима  4,96 5,0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно 
 

4,96 5,0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
 

4,97 5,0 

5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 4,95 5,0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности  4,98 5,0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) 
како бисте оценили реалност оцењивања наставника 4,98 5,0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,98 5,0 

Просек: 
 

4,96 5,0 



Укупна оцена рада наставника и сарадника на Мастер студијском програму Заштита животне средине 4,98. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу рада наставника и сарадника износи 0%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом 
студијском програму крећу се у рангу од 4,85 до 5,0 . 
Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини на Мастер студијском програму Заштита 
животне средине приказани су у следећој табели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2.6. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  на на Мастер студијском програму Заштита животне средине    
  

Укупна оцена предмета у целини на Мастер студијском програму Заштита животне средине износи 4,97. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу предмета у целини износи 0%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму 
крећу се у рангу од 4,85 до 5, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на предметима Мастер студијском 
програму Заштита животне средине  приказани су у следећој табели.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 3.6. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на Мастер студијском програму Заштита животне средине 
 
 

Укупна оцена препоручене литературе на Мастер студијском програму Заштита животне средине износи 5,0. 
Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се 
тичу препоручене литературе износи 0,00%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 
програму крећу се у рангу од 4,85 до 5,0, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 
корективних мера. 
 
 
 
 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина 
наставног материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,95 5,0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 
омогућила је активно учешће студената у настави 4,95 5,0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

 
4,95 5,0 

Просек: 
 

4,95 5,0 

 УКУПНА ОЦЕНА 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА 
Прва  

година 
Друга 
година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 5,0 5,0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 5,0 5,0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

5,0 5,0 

 
Просек: 5,0 5,0 



-На основу података из Табеле 1.1, Табеле 1.2, Табеле 1.3, Табеле 1.4, Табеле 1.5, Табеле 1.6 просечна оцена 
рада наставника и сарадника ангажованих у Одеску за технолошко уметничке студије Лесковац током 
зимског семестра 2020/2021. школске године на свим студијским програмима износи 4,86. 
 Укупан број наставника и сарадника који су учествовали у извођењу наставе износи 28 (Прилог 2.). 
Појединачне оцене рада наставника и сарадника на свим студијским програмима крећу се у рангу од 3,6 до 
4,99, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера, а у складу са Чланом 9. 
Правилника о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета Академије струковних студија Јужна Србија. 
   
-На основу података из Табеле 2.1, Табеле 2.2., Табеле 2.3, Табеле 2.4, Табеле 2.5, Табеле 2.6, просечна оцена 
предмета у целини у Одеску за технолошко уметничке студије Лесковац на свим студијским програмима 
износи 4,83. Појединачне оцене предмета у целини на свим студијским програмима крећу се у рангу од 4,76 
до 4,88, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
-На основу података из Табеле 3.1, Табеле 3.2, Табеле 3.3, Табеле 3.4, Табеле 3.5, Табеле 3.6, просечна оцена 
препоручене литературе у Одеску за технолошко уметничке студије Лесковац на свим студијским 
програмима износи 4,83. Појединачне оцене препоручене литературе на свим студијским програмима крећу 
се у рангу од 4,85 до 4,99, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.   
 
 
 
Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на Одсеку за технолошко уметничке 
студије Лесковац приказани су у следећој табели: 
 

Табела 5.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  на Одсеку за технолошко уметничке студије Лесковац 
Укупна оцена квалитета установе на Одсеку за технолошко уметничке студије Лесковац 4,60. Проценат у 
којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 
квалитета установе износи 0% 
У наставку овог извештаја налазе се резултати анкетних листића (Прилог 1.) који су добијени обрадом 
података након спроведеног анкетирања, а на основу којих је сачињен овај извештај, као и збирне просечне 
оцене за сваког од наставника и сарадника (Прилог 2.) ангажованих у настави током летњег семестра 
2020/2021. године.    

Оцењиване категорије Укупна оцена 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 4,68 
КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 4,41 
КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 4,38 
КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 4,69 
КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 4,65 
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И 
ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 

4,54 

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ 
ПОДРШКЕ 

4,66 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 4,69 
УЛОГА  СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ  КВАЛИТЕТА 4,67 
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА  ПРОВЕРА  КВАЛИТЕТА 4,67 

Просек:  
4,60 



Извештај сачинила:   

Подкомисија за самовредновање и унутрашње  обезбеђење квалитета Одсека за технолошко уметничке 
студије Лесковац 
 

1. Предраг Ђорђевић, члан комисије за самовредновање и контролу 
квалитета Академија струковних студија Јужна Србија______________________________________________________________________ 

2. др Драгана Марковић Николић, председник________________________________________________  

3. др Сузана Ђорђевић, члан________________________________________________________________ 

4. мр Светомир Голубовић, члан____________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРИЛОГ 1: 

Резултати анкетних листова Летњи семестар 

 школске 2020/2021. Године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање  - Пол          - М/ 10Ж 

 

Име и презиме наставника       мр Марија Петковић        Предмет   Цртање 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,9 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 - 

Просек: 4,85 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,9 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,9 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,9 - 

Просек: 4,9 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5  

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5  
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5  

Просек: 5,0  
 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  - Пол          1 М/ 4Ж 

 

Име и презиме наставника      Наташа Благојевић Предмет             Костимографија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,6 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,8 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,6 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,6 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,6 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,8 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,8 - 

Просек: 4,8 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,6 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 4,7 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,6 - 

Просек: 4,86 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 

Подаци о студентима - 6 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  - Пол         1 М/ 5Ж 

 

Име и презиме наставника             спец.инж Лазар Крстић    Предмет   Рачунарска техника 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.75 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.75 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4. 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4.5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.75 - 

Просек: 4.59 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента      спец.инж Марија Крстић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.75  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.75  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4. 5  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.5  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,5  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.5  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4.5  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4.75  

Просек: 4.59  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4.5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4.75 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.5 - 

Просек: 4.58 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,5 - 

Просек: 4.5 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  - Пол          - М/ 5Ж 

 

Име и презиме наставника       Биљана Митић Станковић Предмет           Енглески језик 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,8 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,8 - 

Просек: 4,75 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,6 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 4,86 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4 - 

Просек: 4,0 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  - Пол          1М/ 4Ж 

 

Име и презиме наставника       Наташа Благојевић        Предмет   Креирање одеће 1 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.6 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 4.92 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.8 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.6 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.8 - 

Просек: 4.73 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  - Пол         1 М/ 3Ж 

 

Име и презиме наставника       Предраг Ђорђевић        Предмет   Дизајн текстила 1 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.9 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4. 8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.8 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,8 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4.9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.9 - 

Просек: 4.86 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,5 - 

Просек: 4,5 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  - Пол          - М/ 5Ж 

 

Име и презиме наставника       др Александра Перић Николић        Предмет                Сликање 2 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,8 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,8 - 

Просек: 4,75 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,6 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 4,86 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,5 - 

Просек: 4,5 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима - 6 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  6 / самофинансирање  - Пол          - М/ 6Ж 

 

Име и презиме наставника       Предраг Ђорђевић Предмет   Дизајн амбијенталног текстила 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,83 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,83 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,83 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,83 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,83 - 

Просек: 4,89 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,6 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,6 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,8 - 

Просек: 4,66 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,6 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,75 - 

Просек: 4,7 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  7 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  7 / самофинансирање  - Пол          - М/ 7Ж 

 

Име и презиме наставника       др Емилија Ђикић Јовановић        Предмет   Социологија моде 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,1 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,85 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,2 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3, 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,28 - 

Просек: 4,49 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,28 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 4,76 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,6 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,6 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,6 - 

Просек: 4,6 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  9 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет  8 / самофинансирање   Пол          - М/ 9Ж 

 

Име и презиме наставника                    мр Милан Васић   Предмет                  Технике презентације 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,77 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,88 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,66 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3,77 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,88 - 

Просек: 4,67 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,88 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,88 - 

Просек: 4,92 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,2 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,2 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,2 - 

Просек: 4,2 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет 5 / самофинансирање  Пол          1 М/ 4Ж 

 

Име и презиме наставника       мр Милан Васић        Предмет   Фотографија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,31 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,25 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,25 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,25 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,31 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,31 - 

Просек: 4,24 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,3 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,,5 - 

Просек: 4,43 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,2 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,2 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,2 - 

Просек: 4,2 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  5/ самофинансирање  - Пол          1 М/ 4Ж 

 

Име и презиме наставника       спец Иванка Ристић        Предмет   Штампање текстила и одеће 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,9 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 4,97 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  Пол          1 М/ 4Ж 

 

Име и презиме наставника       мр Милан Васић        Предмет   Дизајн модних каталога 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,31 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,25 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,25 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,25 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,31 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,31 - 

Просек: 4,24 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,06 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,06 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,06 - 

Просек: 4,06 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4 - 

Просек: 4,0 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  5 анонимно анкетираних 
Година студија      III  Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање   Пол          1М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника        Др Сузанa Ђорђевић 
 

Предмет   Пројектовање и производња 
тканина 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима - 4 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  - Пол          1 М/ 3Ж 

 

Име и презиме наставника       Предраг Ђорђевић        Предмет   Модни трендови у дизајну текстила 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 5 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  - Пол          1 М/ 3Ж 

 

Име и презиме наставника       Милена Савић        Предмет   Стручна пракса 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.75 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.75 - 

Просек: 4.6 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  37 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  34 / самофинансирање 3 Пол           16 М/ 21Ж 

 

Име и презиме наставника       др Новица Станковић Предмет       Основе хемијске штетности 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,95 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,95 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,97 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,94 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,95 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,97 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,97 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,97 - 

Просек: 4,96 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента       др Александар Здравковић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 5  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5  

Просек: 5  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,97 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,97 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,89 - 

Просек: 4,95 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,95 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,97 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,97 - 

Просек: 4,96 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  17 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  9 / самофинансирање 1 Пол           6 М/ 5Ж 

 

Име и презиме наставника       др Љубиша Јосимовић        Предмет       Основе физичке штетности 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,94 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,94 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,88 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,88 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,94 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,87 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,87 - 

Просек: 4,90 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,93 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,88 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,87 - 

Просек: 4,89 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,94 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,94 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,88 - 

Просек: 4,92 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  28 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  27 / самофинансирање 1  Пол           13 М/ 15Ж 

 

Име и презиме наставника       др Новица Станковић        Предмет       Основе биохемије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 5 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   др Александар Здравковић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 5  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5  

Просек: 5  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,64 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 4,88 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,75 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,79 - 

Просек: 4,75 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  21 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  15 / самофинансирање 1 Пол          10 М/ 6Ж 

 

Име и презиме наставника      др Драгана Марковић Николић Предмет       Зелена хемија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 5 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,9 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,9 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,9 - 

Просек: 4,9 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,9 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 4,96 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  32 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  30 / самофинансирање 2 Пол           10 М/ 22Ж 

 

Име и презиме наставника       др   Горан Петковић        Предмет       Хемија II 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,81 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,91 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,91 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,72 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,88 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,75 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,81 - 

Просек: 4,82 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента  др Драгана Марковић Николић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,84  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,88  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,84  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,84  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,81  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,84  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4,84  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,78  

Просек: 4,84  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,68 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,81 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,81 - 

Просек: 4,76 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,84 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,74 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,80 - 

Просек: 4,79 - 
 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  31 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  29 / самофинансирање 2 Пол           11 М/ 20Ж 

 

Име и презиме наставника      др Александар Здравковић Предме Методе анализе загађујућих супстанци 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,87 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,93 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,90 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,97 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,93 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,90 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,83 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,93 - 

Просек: 4,91 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,83 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,80 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,83 - 

Просек: 4,82 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,8 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,8 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,8 - 

Просек: 4,8 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  33 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  32 / самофинансирање 1  Пол           13 М/ 20Ж 

 

Име и презиме наставника       др Љубиша Јосимовић        Предмет Рециклажне технологије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,76 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,79 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,73 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,82 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,76 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,70 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,76 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,79 - 

Просек: 4,76 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,72 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,81 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,91 - 

Просек: 4,81 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,70 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,73 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,82 - 

Просек: 4,75 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  16 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  15 / самофинансирање 1  Пол           6 М/ 10Ж 

 

Име и презиме наставника       др  Тања Николић        Предмет       Заштитни материјали и одећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,81 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,88 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,93 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,94 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,88 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,88 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,88 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,94 - 

Просек: 4,89 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,63 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,63 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,69 - 

Просек: 4,65 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,87 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,93 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,93 - 

Просек: 4,91 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  6 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  6 / самофинансирање 0  Пол           3 М/ 3Ж 

 

Име и презиме наставника       др Горан Петковић Предмет       Заштита животне средине 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,83 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,83 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,83 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,67 - 

Просек: 4,85 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента      др Драгана Марковић Николић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4,8  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,8  

Просек: 4,91  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,50 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,83 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,67 - 

Просек: 4,67 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,50 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,83 - 

Просек: 4,67 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  20 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање 1 Пол           6 М/ 6Ж 

 

Име и презиме наставника       др Миодраг Шмелцеровић        Предмет       Индустријске и отпадне воде 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,75 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,70 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,95 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,89 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,65 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,85 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,55 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,60 - 

Просек: 4,74 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента     
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза  - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима   - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:  - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада  - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе  - 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности   - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника  - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику  - 

Просек:  - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,58 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,79 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,63 - 

Просек: 4,67 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,47 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,58 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,63 - 

Просек: 4,56 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  41 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  40 / самофинансирање 1  Пол           18 М/ 23Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Тања Николић 
Предмет  Индикатори квалитета радне и 
животне средине      

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,7 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,7 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,7 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,7 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,8 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,8 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,8 - 

Просек: 4-75 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,8 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,8 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,8 - 

Просек: 4,8 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,5 - 

Просек: 4,5 - 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  31 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  30 / самофинансирање  Пол           11 М/ 20Ж 

 

Име и презиме наставника      др Тања Николић 
Предмет   Хемијски параметри радне и 
животне средине     

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,94 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,94 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,90 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,87 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,94 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,94 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,90 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,94 - 

Просек: 4,92 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,90 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,87 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,90 - 

Просек: 4,89 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,90 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,90 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,90 - 

Просек: 4,90 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  11 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање 1 Пол          3 М/ 8Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Драгана Марковић Николић Предмет  Стручна пракса 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 5 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,8 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,8 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,8 - 

Просек: 4,8 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,9 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,9 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,9 - 

Просек: 4,9 - 
 

 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  18 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  17 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Ђорђе Милтеновић Предмет       Основи машинских конструкција 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,61 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 - 

Просек: 4,64 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,78 - 

Просек: 4,72 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,44 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,39 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,83 - 

Просек: 4,56 - 
 

 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  9 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  9 / самофинансирање  Пол           3 М/ 6 Ж 

 

Име и презиме наставника       дрТања Николић Предмет   Заштитни материјали и одећа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,93 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,79 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,86 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,77 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,69 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,42 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,54 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,69 - 

Просек: 4,71 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,64 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,79 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,86 - 

Просек: 4,76 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,79 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,64 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,86 - 

Просек: 4,76 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  8 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет 8 / самофинансирање  Пол           4 М/ 4 Ж 

 

Име и презиме наставника       др Новица Станковић Предмет       Основе хемијске штетности 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,00 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,90 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,91 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,91 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5,00 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5,00 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,00 - 

Просек: 4,96 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента  дрАлександар Здравковић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,9  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4,9  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,9  

Просек: 4,9  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5,00 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5,00 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,00 - 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5,00 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,91 - 

Просек: 4,97 - 
 

 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  18 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  17 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Драгана Марковић Николић Предмет       Зелена хемија 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,61 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 - 

Просек: 4,64 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,78 - 

Просек: 4,72 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,44 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,39 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,83 - 

Просек: 4,56 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  18 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  17 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Ђорђе Милтеновић Предмет       Руковођење у заштити од катастрофа 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,61 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 - 

Просек: 4,64 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,78 - 

Просек: 4,72 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,44 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,39 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,83 - 

Просек: 4,56 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  17 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  16 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Љубиша Јосимовић Предмет       Основе физичке штетности 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,7 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,6 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,7 - 

Просек: 4,65 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,8 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,8 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,8 - 

Просек: 4,8 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,6 - 

Просек: 4,53 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  17 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  16 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Ђорђе Милтеновић Предмет       Одржавање техничких система 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,8 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 - 

Просек: 4,85 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  17 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  16 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Тања Николић 
Предме Индикатори квалитета радне и животне 
средине 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,61 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 - 

Просек: 4,64 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  18 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  17 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 8 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Тања Николић 
Предмет       Хемијски параметри радне и животне 
средине 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,9 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 - 

Просек: 4,9 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,78 - 

Просек: 4,72 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање  Пол           5 М/ 7 Ж 

 

Име и презиме наставника     мр Данијела Стојадиновић 
Предмет       Безбедност у технолошким 
системима и процена ризика 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,9 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 4,96 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  17 / самофинансирање Пол           5 М/ 7 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Ђорђе Милтеновић Предмет       Заштита на машинама и уређајима 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,61 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 - 

Просек: 4,64 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,78 - 

Просек: 4,72 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,44 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,39 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,83 - 

Просек: 4,56 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање  Пол          5  М/ 7 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Горан Петковић Предмет      Заштита животне средине  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,8 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 - 

Просек: 4,85 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   др Драгана Марковић Николић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,8  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,8  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4,9  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4,9  

Просек: 4,85  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,67 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,78 - 

Просек: 4,72 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,9 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,9 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,9 - 

Просек: 4,9 - 
 

 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање  Пол           5 М/ 7 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Љубиша Јосимовић Предмет       Рециклажне технологије  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,61 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,71 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,50 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,44 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,67 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,76 - 

Просек: 4,64 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање  Пол           5 М/ 7 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Александар Здравковић 
Предмет       Методе анализе загађујућих 
супстанци 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 - 

Просек: 4,97 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање  Пол           5 М/ 7 Ж 

 

Име и презиме наставника     др  Александар Здравковић Предмет       Стручна пракса 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,8 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,8 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,7 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,7 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,7 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,8 - 

Просек: 4,76 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 5 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,8 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,8 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,83 - 

Просек: 4,81 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  16 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  15 / самофинансирање  -1 Пол          - М5/ Ж11 

 

Име и презиме наставника        Др Тања Николић Предмет   ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.92 - 

Просек: 4.97 - 
 

 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  16 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање  -- Пол          - М5/ Ж11 

 

Име и презиме наставника       др Ђорђе Милтеновић Предме    Основи машинских конструкција 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.83 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.82 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4.82 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.91 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.82 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.82 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4.72 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.72 - 

Просек: 4.81 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 4.75 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4.72 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.63 - 

Просек: 4.7 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.75 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.81 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.72 - 

Просек: 4.76 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  16 анонимно анкетираних 
Година студија     I Начин студирања               буџет  15/ самофинансирање  1 Пол          - М5/ Ж11 

 

Име и презиме наставника        Др Сузана Ђорђевић Предмет   Процеси предења 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.9 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4.9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.9 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.7 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4.9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 4.88 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента           Александра Мичић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.7 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.7 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,7 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.7 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.7 - 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4.8 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4.8 - 

Просек: 4.73 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 4.667 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4.75 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.75 - 

Просек: 4.675 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.55 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.625 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.85 - 

Просек: 4,67 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  16 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  15/ самофинансирање  1 Пол           М5/ Ж11 

 

Име и презиме наставника         др Ђорђе Милтеновић Предмет    Одржавање техничких система 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.8 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4.8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.8 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.5 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.7 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4.7 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.8 - 

Просек: 4.7 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 4.16 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4.8 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.75 - 

Просек: 4.57 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.83 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.8 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.8 - 

Просек: 4.81 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање  -- Пол          - М3/ Ж7 

 

Име и презиме наставника        др Небојша Ристић  Предмет   Нега текстила и одеће 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5.0 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5.0 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5.0 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5.0 
- 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента         спец Иванка Ристић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5.0  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5.0  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

5.0  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

5.0  

Просек: 5.0  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5.0 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5.0 
- 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5.0 
- 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5.0 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5.0 
- 

Просек: 5.0 - 
 

 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  10/ самофинансирање  -- Пол           М3/ Ж7 

 

Име и презиме наставника         мр Светомир Голубовић Предмет  Процеси кројења и шивења 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.8 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4.8 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.8 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.9 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4.8 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.8 - 

Просек: 4.83 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента       Александра Мичић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4.8  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.8  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4.8  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.8  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.8  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4.8  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4.8  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 4.8  

Просек: 4.8  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 4.16 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4.8 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.75 - 

Просек: 4.57 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4.83 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.8 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.8 - 

Просек: 4.81 - 

 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање   Пол          - М3/ Ж7 

 

Име и презиме наставника         Др Сузана Ђорђевић Предмет   Пројектовање и производња тканина 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,9 
 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

4,8 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 - 

Просек: 4,95 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента            
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза  - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима   - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:  - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада  - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе  - 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности   - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника  - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику  - 

Просек:  - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,8 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

4,8 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,8 - 

Просек: 4,8 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

4,8 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,8 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

4,8 - 

Просек: 4,8 - 

 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      III  Начин студирања               буџет  10/ самофинансирање  Пол          - М3/ Ж7 

 

Име и презиме наставника         др Небојша Ристић Предмет   Технологија дораде 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.8 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 4.975 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.8 - 

Просек: 4.67 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5.0 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5.0 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 

 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      III  Начин студирања               буџет  10/ самофинансирање  Пол          - М3/ Ж7 

 

Име и презиме наставника         др Миодраг Трајковић Предмет   Менаџмент у текстилу 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4.75 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 4.97 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента      
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза  - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима   - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:  - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада  - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе  - 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности   - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника  - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику  - 

Просек:  - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.8 - 

Просек: 4.67 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5.0 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5.0 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5.0 
 - 

Просек: 5.0 - 

 



 
 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      III  Начин студирања               буџет  10/ самофинансирање  Пол          - М3/ Ж7 

 

Име и презиме наставника         др Горан Петковић Предмет   Заштита животне средине 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4.83 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 4.978 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента      др Драгана Марковић Николић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 4,9  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5  

Просек: 4,97  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5.0 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5.0 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5.0 
 - 

Просек: 5.0 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање -4 Пол          -3 М/ Ж7 

 

Име и презиме наставника        мр Слађана Антић ПредмеПримена рачунара у конструкцији одеће 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање  - Пол         3 М/ Ж7 

 

Име и презиме наставника        др Емилија Ђикић Јовановић Предмет   Социологија моде  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање   Пол         3 М/ Ж4 

7 

Име и презиме наставника        Александра Мичић Предмет   Стручна пракса  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима    

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе   

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности    

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника   

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику   

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима -  7 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  -7 Пол         3 - М/ 4-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Драгана Марковић Николић 
ПредметСавремене технике и процеси у обради 
вода 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,9 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,9 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,9 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,9 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 - 

Просек: 4,9 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента     
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза  - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:  - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада  - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

 - 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

 - 

Просек:  - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,85 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,85 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,85 - 

Просек: 4,85 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,00 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима - 7 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  -7 Пол         3 - М/ 4-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Миодраг Шмелцеровић 
Предмет   Рестаурација и конзервација музејског 
материјала 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента    
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

  

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,00 - 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  -10 Пол         3 М/ 7Ж 

 

Име и презиме наставника       др Миодраг Шмелцеровић Предмет   Обновљиви извори енергије 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента             мр Данијела Стојадиновић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

5  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

5  

Просек: 5,00  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,00 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  -10 Пол         3 - М/ 7-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Драгана Марковић Николић Предмет   Стручна пракса  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

4,9 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

4,9 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

4,9 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 4,95 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента    
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза   

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

  

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5 - 
 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет   / самофинансирање  -10 Пол         3 - М/ 7-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Миодраг Шмелцеровић Предмет  Фармацеутски и медицински отпад 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента              
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

  

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5 
- 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  10 Пол          3- М/ 7-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Миодраг Шмелцеровић Предмет   Еколошки пројекти  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента                    
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

  

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5 
- 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5 
- 

Просек: 5,0 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима -  7анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  7 Пол          3 М/ 4-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Ђорђе Милтеновић Предмет   Ветрогенератори 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента  
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

  

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5 
- 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5 
- 

Просек: 5,0 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  7 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  -7 Пол          3- М/ 4-Ж 

 

Име и презиме наставника       др  Љубиша Јосимовић 
Предмет   Директиве и стандарди у заштити 
животне средине 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента          мр Данијела Стојадиновић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 - 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

5 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

5 - 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5 
- 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5 
- 

Просек: 5,0 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  7 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет   / самофинансирање  7 Пол          3- М/ 4-Ж 

 

Име и презиме наставника       др Александар Здравковић Предмет   Стручна пракса II 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

5 
- 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

5 
- 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

5 
- 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

5 
- 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 

5 
- 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента                    
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 

  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  

  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   
4. Придржава се распореда часова и плана рада   
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 

  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  

  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 

  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 

  

Просек:   
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 

5 
- 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 

5 
- 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

5 
- 

Просек: 5,00 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 

5 
- 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5 
- 

Просек: 5,0 - 
 

 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -4 Пол          - М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника        др Шмелцеровић Миодраг 
Предме Рестаурација и конзервација музејског 
материјала 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента        Александра Мичић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 5.0  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5.0  

Просек: 5.0  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -4 Пол          - М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника        др Небојша Ристић Предме Високовредно оплемењивање 
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента     спец Иванка Ристић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 5.0  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5.0  

Просек: 5.0  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -4 Пол          - М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника        др Mиодраг Ђорђевић 
Предме Компјутерско вођење технолошких 
процеса у текстилној индустрији 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента     мр.Светомир Голубовић   
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 5.0  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5.0  

Просек: 5.0  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -4 Пол          - М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника        др Сузана ЂОРЂЕВИЋ Предме Рачунарско пројектовање одеће                     
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 - 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.0 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента     мр Слађана Антић 
ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 
циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  5.0  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5.0  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  5.0  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 5.0  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 5.0  

Просек: 5.0  
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 5.0 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 5.0 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 - 

Просек: 5.0 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 - 

Просек: 5,0 - 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2: 
 

Просечне оцене наставника и сарадника 

Летњи семестар школске 2020/2021. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 

 
Подаци о студентима -  10 анонимно анкетираних 

 

Име и презиме наставника                             мр Марија Петковић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                           Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,9 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,9 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,9 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,9 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,9 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 

Просек: 4,85 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,9 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,9 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,9 

Просек: 4,9 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 

Просек: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима -  6 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             Милена Савић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 5 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 

Просек: 5.0 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 

Просек: 5,0 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4.75 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4.5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4.75 

Просек: 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима -  5  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             Наташа Благојевић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                       Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,8 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,7 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,7 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,7 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,7 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4.8 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,9 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 

Просек: 4,77 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,8 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,75 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 

 4,85 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,9 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,8 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,7 

Просек: 4,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима -  9 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             мр Милан Васић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                        Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,46 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,46 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,5 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,38 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,13 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,5 

Просек: 4,40 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,41 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,52 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,48 

Просек: 4,47 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,13 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,13 

Просек: 4,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима - 10  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Александра Перић Николић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,8 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,8 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,8 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,8 

Просек: 4,75 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 

Просек: 4,86 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,5 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,5 

Просек: 4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима -  6 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             Предраг Ђорђевић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,96 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,91 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,87 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,93 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,87 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,91 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,96 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,91 

Просек: 4,91 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,86 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,86 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,93 

Просек: 4,88 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,75 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,7 

Просек: 4,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 44 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Емилија Ђикић Јовановић         
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,55 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,9 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,6 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,25 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,64 

Просек: 4,74 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,64 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 

Просек: 4,86 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,8 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,8 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,8 

Просек: 4,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 22  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Небојша Ристић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,93 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 

Просек: 4,99 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,93 

Просек: 4,96 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 

Просек: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
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Подаци о студентима –  11  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             мр Слађана Антић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5.0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 5.0 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5.0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5.0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 

Просек: 5,0 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 

Просек: 5,0 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 

Просек: 5,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 9  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             Александра Мичић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,87 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,87 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,87 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,87 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,87 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,9 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,9 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,9 

Просек: 4,88 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,69 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,88 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,87 

Просек: 4,81 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,83 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,85 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,91 

Просек: 4,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  59  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                            др Тања Николић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                        Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,81 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,84 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,82 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,81 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,75 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,75 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,78 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,86 

Просек: 4,80 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,77 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,8 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,83 

Просек: 4,8 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,84 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,42 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,85 

Просек: 4,7 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  30 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             спец Иванка Ристић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,96 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,96 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 

Просек: 4,99 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5 

Просек: 5,0 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 

Просек: 5,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  38 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Горан Петковић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,91 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,88 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,88 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,88 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,87 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,83 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,84 

Просек: 4,87 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,75 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,81 

Просек: 4,75 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,81 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,82 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,88 

Просек: 4,83 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  38 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                            др Драгана Марковић Николић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,95 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,92 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,92 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,94 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,92 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,9 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,91 

Просек: 4,92 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,88 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,88 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,86 

Просек: 4,87 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,88 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,92 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,95 

Просек: 4,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  41 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Ђорђе Милтеновић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,72 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,8 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,79 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,66 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,66 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,7 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,7 

Просек: 4,72 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,7 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,81 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,81 

Просек: 4,77 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,7 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,85 

Просек: 4,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 58  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Љубиша Јосимовић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,8 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,8 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,79 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,82 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,74 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,71 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,79 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,82 

Просек: 4,78 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,88 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,89 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,91 

Просек: 4,89 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,88 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,89 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,9 

Просек: 4,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 25  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Сузана Ђорђевић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                         Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,97 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,97 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,95 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,97 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,95 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,87 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,92 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5 

Просек: 4,95 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,86 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,88 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,88 

Просек: 4,87 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,8 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,9 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,96 

Просек: 4,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  37 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                            др Новица Станковић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,98 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,93 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,96 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,98 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,95 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,99 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,99 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,99 

Просек: 4,97 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,87 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,99 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,96 

Просек: 4,94 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,9 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,89 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,89 

Просек: 4,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  26  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Миодраг Ђорђевић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                       Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5.0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 5.0 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5.0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5.0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 

Просек: 5,0 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5.0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5.0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5.0 

Просек: 5.0 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5 

Просек: 5,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  26 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Миодраг Шмелцеровић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                           Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,95 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,95 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,99 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,98 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,91 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,97 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,97 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,93 

Просек: 4,95 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,93 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,96 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,93 

Просек: 4,94 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,91 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,93 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,93 

Просек: 4,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 21  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Миодраг Трајковић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5.0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5.0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5.0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5.0 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4.75 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  5.0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5.0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5.0 

Просек: 4.97 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5.0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5.0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4.8 

Просек: 4.67 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5.0 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5.0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

5.0 
 

Просек: 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар)  

 
 
 
 

Подаци о студентима –  35  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             мр Данијела Стојадиновић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                           Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 5,0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  5,0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,0 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,96 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,96 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  496 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 5,0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 5,0 

Просек: 4,98 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 5,0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 5,0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 5,0 

Просек: 5,0 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 5,0 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,0 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 5,0 

Просек: 5,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –   22 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             мр Светомир Голубовић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                          Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,95 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,95 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,95 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,95 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,95 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,95 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,95 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,95 

Просек: 4,95 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,58 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,9 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,89 

Просек: 4,79 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,9 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,9 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,9 

Просек: 4,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2020/2021 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 48  анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника                             др Александар Здравковић  
ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА                                                                                                                                           Просечна оцена 
1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,93 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,91 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,93 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,93 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,92 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,92 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 4,92 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) 
коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,93 

Просек: 4,92 
 
 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 
Питања Просечна оцена 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,91 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,92 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) 
коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,92 

Просек: 4,91 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,93 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,93 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,93 

Просек: 4,93 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА ЗА ПРОЦЕНУ 

КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА ЗА ПРОЦЕНУ 

               КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
 

Подаци о студентима -  173  анонимно анкетираних 
Ниво студија                                       основне струковне  /  мастер струковне студије 
Година студија    I /  II  / III     Начин студирања                буџет  / самофинансирање Пол                     М/Ж 

 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна 

оцена 
не могу да 
проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење квалитета 4,85  
Просек: 4.85  

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,76  
Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу применити у практичне 
сврхе 4.64  

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину предмета на самом 
студијском програму  4,76  

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који похађам 4,8  
Просек: 4,74  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,6  
Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад са студентима  4,16  

Просек: 4,38  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,6  
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,79  
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,7  

Просек: 4,69  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,7  
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,75  
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и др.) 4,7  
Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,6  
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном испиту су у доброј 
пропорцији 4,6  

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и учешћа у процесу 
одлучивања 4,6  

Просек: 4,65  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива у потребној 
количини и на време 4,7  

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,7  
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,4  
Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,7  
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,7  

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,8  
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,75  
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет Академије и Председник 
Академије)  4,75  

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,7  
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије Одсека) 4,69  
Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,78  
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,64  
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,67  
Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,8  
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,77  

Просек: 4,73  



КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и осталих облика 
наставе 4,62  

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно извођење наставе 4,62  
Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику како би се те 
информације користиле у образовне сврхе 4,68  

Просек: 4,64  

УЛОГА  СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ  КВАЛИТЕТА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,69  
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених одсека 4,65  

Просек: 4,67  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА  ПРОВЕРА  КВАЛИТЕТА Просечна 
оцена 

не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,65  
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса самовредновања се публикују 
на сајту Академије и њених одсека  4,9  

Просек: 4,77  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA 
 

ODSEK ZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE STUDIJE 
U PROKUPLJU 

 
 
 
 

IZVEŠTAJ O ANKETIRANJU STUDENATA 
 

 ŠKOLSKE 2020-2021 GODINE  
  

 
LETNJI SEMESTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prokuplje, 2021. godine 
 
 

 



Akademija strukovnih studija Južna Srbija - Odsek za poljoprivredno-prehrambene 
studije u Prokuplju u okviru Akcionog plana Komisije za samovrednovanje, sprovela je 
anketiranje studenata o pedagoškom radu nastavnika i saradnika u školskoj 2020/2021godini. 
Sprovedeno anketiranje deo je sistema obezbeđenja kvaliteta Akademije strukovnih studija 
Južna Srbija, Odseka za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Neposredni cilj 
anketiranja bio je da se ispita kako studenti ocenjuju pedagoški rad nastavnika i saradnika ,   
kvalitet  uslova rada kaoi procenu kvaliteta ustanove. 

Anketiranje je obezbedilo da se celovito i objektivno sagleda nivo pedagoških 
kompetencija nastavnika i saradnika i kvalitet nastavnog procesa. Rezultati anketiranja 
omogućili su projektovanje adekvatnih mera i aktivnosti u cilju unapređivanja pedagoških 
kompetencija nastavnika i saradnika, prevazilaženja uočenih slabosti u nastavi, razvijanja 
kulture kvaliteta i dodatnog motivisanja nastavnika i saradnika za veće lično zalaganje i 
poštovanje utvrđenih standarda i kvaliteta.  
 Sprovođenje ankete se odvijalo u specificnim uslovima zbog on line nastave ali je 
sprovedeno u vreme obavljanja konsultativne nastave u terminima predviđenim redovnim 
rasporedom časova za letnji semestar školske 2020/2021 god. U anketiranju je učestvovalo 
114 studenta osnovnih i18 studenata master studija .Iskustva i  primedbe biće korišćeni za 
poboljšanje postupka anketiranja i unapređenje sistema obezbeđenja kvaliteta. 

 Studentske ocene pedagoškog rada nastavnika i saradnika za ovu godinu zasnovane su 
na on line radu nastavnika i saradnika, što treba imati u vidu prilikom sagledavanja i analize 
ukupnih rezultata vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika. 
 

 

OSNOVNE STUKOVNE STUDIJE 
 
 

STUDIJSKI PROGRAM : PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 
 
Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na prvoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  
 

 
 

 
 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 
1. dr Ljubiša Jovanović Organska hemija 4,40 
2. dr Violeta Rakić Analitićka hemija 4,70 
3. dr Tatjana Stojanović Opšta mikrobiologija 4,90 
4. Svetlana Bogdanović Opšta mikrobiologija 5,00 
5. dr Miloš Ilić Matematika  4,44 
6. dr Miloš Ilić Informatika 4,25 
7. Marija Jović Engleski jezik 4,90 



Tab.1a: Ocena procene kvaliteta ustanove , studenata prve godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 

 
 

Tab.2. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na drugoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 
Tab.2a: Ocenaprocene  kvaliteta ustanove studenata druge godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 4,54 
2. Kvalitet studijskih programa 4,32 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
4,57 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 4,63 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,53 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 4,65 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 4,25 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Pros. ocena 
1. dr Dragana Stanisavljević Ambalaža 4,75 
2. dr Dejan Davidović Tehnologija konditorskih 

proizvoda
4,93 

3. dr Dejan Davidović  Tehnologija voća i povrća 4,88 

4. dr Dejan Davidović  Osnovi konzervisanja 4,92 

5. dr Dragan Orović Organizacija i ekonomika 
proizvodnje 

4,53 

6. mr Dobrila Ranđelović Tehnologija sušenja i hlađenja 4,84 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 4,66 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 4,8 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,33 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 4,50 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 4,50 



Tab.3. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na trecoj godini osnovnih   
strukovnih studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 
 

 
 

Tab.3a: Ocena procene  kvaliteta ustanove studenatatrece godini u letnjem semestru 
2020/21. god. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prosečna 
ocena 

1. dr Dejan Davidović Tehnologija vina 4,40 
2. dr Dragana Stanisavljević Praktična obuka 4,75 
3. dr Dragan Orović  Marketing u prehrambenoj 

industriji 
4,60 

4. dr Dragan Veličković  Kontrola kvaliteta prehrambenih 
proizvoda 

4,80 

5. dr Moma Denić  Tehnologija otpadnih voda 4,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 3,67 
2. Kvalitet studijskih programa 4,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 4,20 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
4,47 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 4,20 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,34 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 4,33 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 4,17 



STUDIJSKI PROGRAM : ZAŠTITA BILJA 

 

Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na prvoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 
 
 

 
Tab.1a: Ocena procene  kvaliteta ustanove , studenata prve godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 

 
 

Tab.2. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na drugoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 

Red.
br. 

Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 

1. Marija Jović Engleski jezik 4,72 

2. dr  Slađana Golubović Agrohemija 4,49 

3. mr Ivana Zlatković Zaštita životne sredine 4,57 

4. dr  Saša Barać Mehanizacija biljne proizvodnje 4,27 

5. dr Dragan Mišić Održiva poljoprivreda 4,25 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 4,56 
2. Kvalitet studijskih programa 4,50 
3. Kvalitet nastavnog procesa 4,40 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
4,33 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 4,68 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,75 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 4,60 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 4,80 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prose. ocena 

1. dr Novica Ilić Opšte entomologija 4,62 

2. dr Sanja Perić Opšta fitopatologija 4,70 

3. dr Stojanović Tatjana Mikrobiologija 4,48 



 
 
Tab.2a: Ocena procene  kvaliteta ustanove  studenata druge godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 

 
 

 
Tab.3. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na trecoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 

 
 

4. dr Jelica Živić Biotehnologija u zaštiti bilja 4,65 

5. dr Milić Vojinović Praktična obuka 4,52 

6. dr Ivica Stančić Rasadničarstvo 4,58 

7. dr Moma Denić Tehnologija otpadnih voda 4,70 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 4,66 
2. Kvalitet studijskih programa 3,78 
3. Kvalitet nastavnog procesa 4,57 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
4,78 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 4,62 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,41 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 4,71 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 4,70 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prose. ocena 

1. dr Nebojša  Zlatković Pčelarstvo 4,62 

2. dr Sanja Perić Posebna fitopatologija 4,80 

 dr Dragan Mišić Livadarstvo sa pašnjarstvom 4,80 

4. dr Dragana Stanisavljević Ambalaža 4,75 

5. dr Milić Vojinović Praktična obuka 2 4,72 

6. dr Ivica Stančić Semenarstvo 4,68 

7. dr Dragan Orović Organizacija poljoprivredne 
proizvodnje 

4,70 



Tab.3a: Ocena procene  kvaliteta ustanove studenata trece godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 
 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM : RATARSTVO I POVRTARSTVO 

 
NAPOMENA: Na drugoj godini studijskog programa Ratarstvo i povrtarstvo  nema upisanih 
studenata u skolskoj 2020-2021.god. a zbog prisutnosti  malog broja i neprisutnosti studenata  
na konsultativnoj nastavi prve i treće godine  na  studijskom programu Ratarstvo i povrtarstvo 
anketa ne bi dala relevantne podatke. 

 
 

STUDIJSKI PROGRAM : VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO 
 
 
Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na prvoj godini osnovnih strukovnih  
studija u letnjem semestru 2020/21. god. 

 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 4,00 
2. Kvalitet studijskih programa 3,90 
3. Kvalitet nastavnog procesa 4,50 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
4,40 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 4,20 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,40 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 4,40 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 4,60 

Red.
br. 

Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 

1. Marija Jović Engleski jezik 5,00 

2. dr  Slađana Golubović Agrohemija 5,00 

3. mr Ivana Zlatković Zaštita životne sredine 5,00 

4. dr  Saša Barać Mehanizacija biljne proizvodnje 5,00 

5. dr Dragan Mišić Održiva poljoprivreda 5,00 



Tab.1a: Ocena procene  kvaliteta ustanove , studenata prve godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 

 
Tab.3. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na drugoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  
 

 
 
Tab.3a: Ocena procene  kvaliteta ustanove studenata druge godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 

 Pitanja Prosečna ocena 

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 

2. Kvalitet studijskih programa 5,00 

3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 

4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 
resursa 

5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 

6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 

7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 

8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prose. ocena 

1. dr Bratislav Ćirković Opšte vinogradarstvo 5,00 

2. dr Slađana Golubović Melioracije 5,00 

3. dr Nebojša Zlatković Pčelarstvo 5,00 

4. dr Nebojša Milosavljević Mikrobiologija 5,00 

5. Svetlana Bogdanović, spec Mikrobiologija 5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 

2. Kvalitet studijskih programa 5,00 

3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

STUDIJSKI PROGRAM : STRUKOVNA VETERINA 
 
 

Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na prvoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god. 

 
 
Tab.1a: Ocena procene  kvaliteta ustanove , studenata prve godini u letnjem  semestru    
2020/21. god. 

 

4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 
resursa 

5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 

6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 

7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 

8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 

Red.
br. 

Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 

1. dr Zvonko Zlatanović Anatomija i fiziologija domaćih 
životinja

5,00 

2. dr Tatjana Stojanović 
 

Mikrobiologija 5,00 

3. Svetlana Bogdanović, 
spec. 

Mikrobiologija 5,00 

4. mr Ivana Zlatković Zoologija 5,00 
5. dr Miloš Ilić Informatika 5,00 
6. Marija Jović Engleski jezik 5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 



 
Napomena: Na studijskim programima  na kojima nema upisanih studenata na odgovarajucoj 
godini ili je konsultativnoj nastavi prisustvovao zanemarljiv broj studenata u vreme kada se 
obavljalo anketiranje nema rezultata anketiranja.  

 

 

 
STUDIJSKI PROGRAM : STOČARSTVO 
 

 
Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na prvoj godini osnovnih 
strukovnih   studija u letnjem semestru 2020/21. god. 

 

 
 
Tab.1a: Ocena procene  kvaliteta ustanove , studenata prve godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 
  

 
 

Tab.2. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na drugoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 
1.. dr Zvonko Zlatanović Anatomija i fiziologija domaćih 

životinja
4,75 

2. dr Nebojša Milosavljević Mikrobiologija 4,50 
3. Svetlana Bogdanović, 

spec. 
Mikrobiologija 5,00 

4. dr Dragan Mišić Održiva poljoprivreda 4,25 
5. dr Miloš Ilić Informatika 4,50 
6. Marija Jović Engleski jezik 5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 



 
Tab.2a: Ocena procene  kvaliteta ustanove  studenata druge godini u letnjem  semestru 

2020/21. god. 
 

 
Tab.3. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na trecoj godini osnovnih strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 
 

 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 
1. dr Nikola Stolić Ishrana nepreživara 4,67 
2. dr Bratislav Pešić Gajenje nepreživara 4,67 
3. dr Nebojša Zlatković  Tehnologija proizvodnje stočne 

hrane 
4,58 

4. dr  Nebojša Zlatković  Pčelarstvo 4,38 

5. dr Dragan Mišić Ratarstvo sa krmnim biljem 5,00 
6. mr Ivana Zlatković Zaštita životne sredine 5,00 
7. dr Violeta Rakić Hemijska analiza stočne hrane 5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 

Red.br. Ime nastavnika Predmet Prosečna ocena 
1. dr Dragan Orović  Organizacija poljoprivredne 

proizvodnje
5,00 

2. dr Dragan Orović Standardi i propisi u 
poljoprivredi

5,00 

3. dr Nikola Stolić Ishrana divljači 5,00 

4. dr Zvonko Zlatanović Zdravstvena zaštita domaćih 
životinja 

5,00 

5. dr Aleksandra Jevtić Biotehnologija u stočarstvu 5,00 

 dr Nebojša Zlatković Praktična obuka 5,00 



Tab.3a: Ocena procene  kvaliteta ustanove studenata trece godini u letnjem  semestru 
2020/21. god. 
 
 
 

 
 

 
MASTER SRUKOVNE STUDIJE 

 
STUDIJSKI PROGRAM :   BIOTEHNOLOGIJA 
 

                        MODUL: BILJNA PROIZVODNJA 
 
Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na  MASTER strukovnim studijama u 
letnjem semestru 2020/21. god.  
 

 
 
 
 
 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 

Red.br. Ime nastavnika   Predmet Prosečna 
ocena 

1. Marija Jović Engleski jezik struke 5,00 
2. Dr Ivica Stančić Genetički resursi u poljoprivredi 5,00 
3. Dr Jugoslav Trajković Stadardizacija berbe i čuvanja 

voća 
5,00 

4. Dr Dragan Mišić Održiva proizvodnja ratarskog 
bilja 

4,00 

5. Dr Saša Petrović Fiziologija i patofiziologija 
biljaka  

5,00 



Tab.1a: Ocena procene kvaliteta ustanove studenata  master studija u zimskom  semestru 
2020/21. god. 

 
 
                        MODUL: STOČARSKA PROIZVODNJA 
 
Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na  MASTER strukovnim studijama u 
letnjem semestru 2020/21. god. 

 
Tab.1a: Ocena procene kvaliteta ustanove studenata  master studija u letnjem  semestru 
2020/21. god. 
 

 
 
 

 Pitanja Prosečna ocena 
  5,00 

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 

Red.br. Ime nastavnika   Predmet Prosečna 
ocena 

1. Marija Jović Engleski jezik struke 5,00 
2. Dr Nebojša Zlatković Trendovi farmskog držanja dom.ž 5,00 
3. Dr Nikola Stolić Upravljanje biorazg.otpadom 5,00 
4. Dr Aleksandra Jevtić Biotehnologija u akvakulturi 5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
  5,00 

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 



MODUL: FITOMEDICINA 
 
 

Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na prvoj godini MASTER strukovnih 
studija u letnjem semestru 2020/21. god.  

 
 
Tab.1a: Ocena procene kvaliteta ustanove studenata prve godini master studija u letnjem 
semestru 2020/21. god. 

 
             
  MODUL: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 
 

Tab.1. Ocene o pedagoškim kvalitetima nastavnika na  MASTER strukovnim studijama u 
letnjem semestru 2020/21. god. 
 
 
  

Red.br. Ime nastavnika  Predmet Prosečna ocena 
1. Jović Marija Engleski jezik struke 5,00 
2. Dr Saša Petrović Fiziologija i patofiziologija bilja 5,00 
3. Dr Jugoslav Trajković Standard berbe i čuvanja voća 5,00 
4. Dr Slađana Golubović Zemljišni resursi u poljoprivre. 5,00 
5. Dr Milić Vojinović Fitofarmacija sa toksikologijo 5,00 
6. Dr Sanja Perić Mikoze ratar-povrtarskih useva 5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
  5,00 

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 5,00 
2. Kvalitet studijskih programa 5,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 5,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
5,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 5,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 



 
 
Tab.1a: Ocena procene kvaliteta ustanove  studenata  master studija u letnjem  semestru 
2020/21. god. 

 

    Podkomisija  za samovrednovanje i unutrašnje obezbeđenje kvaliteta na  

 Odseku za poljoprivredno- prehrambene studije u Prokuplju   

                                                dr Jelica Živić,prof.s.s. 

___________________________ 

mr Dobrila Ranđelović, predavač s.s.   

   ___________________________ 

Svetlana Bogdanović ,spec.asistent 

__________________________ 

Red.br. Ime nastavnika  Predmet Prosečna ocena 
1. Marija Jović Engleski jezik struke 5,00 
2. Dr Dragan Veličković Upravljanje kvalitetom u 

preh.industriji
5,00 

3. Dr Nebojša 
Milosavljević 

Viči kurs mikrobiologije 
hrane 

4,00 

4. Dr Violeta Rakić Biohemija hrane 4,00 
5. Dr Dragana 

Stanisavljević 
Savremeni postupci 
konzervisanja 

5,00 

 Pitanja Prosečna ocena 
   

1. Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 4,00 
2. Kvalitet studijskih programa 4,00 
3. Kvalitet nastavnog procesa 4,00 
4. Kvalitet udzbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih 

resursa 
4,00 

5. Kvalitet upravljanja školom i kvalitet nenastavne podrške 5,00 
6. Kvalitet prostora i opreme 4,00 
7. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 5,00 
8. Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 5,00 









  
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 
Одсек студија за васпитаче 
Бујановац 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ПОДКОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ МЕЂУ 

СТУДЕНТИМА ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У БУЈАНОВЦУ У 
ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

У скалду са Правилником о студентском вредновању квалитета студија, наставе и 
педагошког рада наставника и другим законским актима, а у циљу унапређења квалитета 
наставе и рада установе на крају летњег семестра школске 2020/2021. године Подкомисија 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета на Одсеку студија за васпитаче у 
Бујановцу је спровела анонимну анкету са студентима основних и специјалистичких 
струковних студија, на свим годинама студија. 

АНАЛИЗА ПОДАТАКА АНКЕТЕ СТУДЕНАТА ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА 
ВАСПИТАЧЕ У БУЈАНОВЦУ, У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 
 

 
 

Пол испитаника 
Фрекфенција Проценти 

 Женски 101 89.38 
 Мушки 7 6.19 
 Укупно 108 95.58 

 Недостаје 5 4.42 
 Укупно 113 100 

 
Од 113 испитаника, на питање о полу, одговорило је108 (95.58%) испитаника.  
101 (89.38%) су женског пола, док су 6.19%) испитаника мушког пола. 

 
 
 

Начин студирања Фрекфенција Проценти 
 На буџету 69 61.06 
Самофинансирајући 
Недостаје 

40 
4 
 

35.40 
3.54 

Укупно 113 100 
    

   
 
На питање о начину студирања њих 69 (61.06%) је одговорило да су на буџету, а 40 
(35.40%) испитаника су самофинансирајући студенти. 

 

 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Година студија Фрекфенција Проценти 
у
к
у
п
н
о 

Прва година 
Друга година 
Трећа година 
Четврта година 
 
Укупно 
Недостаје 
 
 
 

28 
19 
47 
15 

 
109 

4 

24.78 
16.81 
41.59 
13.27 

 
96.46 
3.54 

Укупно 113 100 
    

   
 
 
 

Ниво студија 
Фрекфенција Проценти 

Основне студије 
Специјалистичке студије 
Недостаје 
 
Укупно 
Недостаје  

 

 87 76.99 
 22 19.47 
 4 3.54 
  

109 
4 

 
96.46 
3.54 

 

    
Укупно 113 100 



  
 

 

 
 
 

 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 
 

Молимо да заокруживањем оцена од 1 до 5 
(1 - уопште се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – неутралан/на сам,  4 – слажем се, 5 – у потпуности се 

слажем), 
оцените сваки елемент процене квалитета установе 

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

 
 

Ова анкета је анонимна! 
 

Подаци о студенту 
Ниво студија                                основне струковне  /  специјалистиче струковне   /  мастер струковне студије 

Година студија    I /  II  / III Начин студирања                      буџет  / 
самофинансирање 

Пол                            
М/Ж 

 
 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за 
обезбеђење квалитета 4 7 14 19 61 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских 
програма 5 4 15 14 68 2 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 2 2 18 13 73 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир 
садржину предмета на самом студијском програму  4 7 9 16 69 3 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму 
који похађам 2 4 14 16 70 2 

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 4 4 12 18 69 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за 
рад са студентима  3 7 13 15 69 2 

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 7 7 12 16 63 3 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5 4 11 16 68 2 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 6 8 10 18 62 2 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 3 4 12 14 75 - 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 3 3 13 15 71 3 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, 
националност и др.) 4 1 14 12 76 1 

Образац У-2 

 



  
 

 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 3 5 13 12 72 1 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на 
финалном испиту су у доброј пропорцији 2 7 10 17 70 2 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, 
деловања и учешћа у процесу одлучивања 3 4 13 17 67 4 

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХИ 
ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 1 2 3 4 5 Не могу да 

проценим 
Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање 
градива у потребној количини и на време 6 9 15 17 59 3 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 3 7 13 14 68 2 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом 
за рад 8 9 11 16 58 6 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4 9 12 15 64 5 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 10 8 12 12 60 6 
 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ 
ПОДРШКЕ 1 2 3 4 5 Не могу да 

проценим 
Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 3 6 13 19 65 5 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 6 3 12 14 73 1 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  4 5 12 16 69 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4 5 14 9 74 2 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф 
канцеларије Одсека) 4 4 12 14 71 3 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 6 2 16 9 74 2 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  7 6 10 12 70 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 5 10 13 14 62 5 
Задовољан/на самнивоомхигијене у Одсеку 8 6 9 12 68 5 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 6 3 13 12 72 2 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне 
наставе и осталих облика наставе 8 7 17 16 61 - 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за 
квалитетно извођење наставе 4 10 15 18 62 - 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском 
облику како би се те информације користиле у образовне сврхе 5 9 11 18 65 1 

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 3 6 12 17 71 - 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и 
њених одсека 3 10 10 20 64 2 

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4 6 16 15 67 4 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  3 6 15 17 68 4 

 
 
 
У анкети за процену квалитета рада установе учествовало је 113 студената основних и 
специјалистичких струковних студија. Студенти су се изјашњавали оценама од један до 
пет (1 - уопште се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – неутралан/на сам,  4 – слажем се, 5 – у 
потпуности се слажем),а у случају немогућности процене одређене тврдње могли су се 
изјаснити са „не могу да проценим“. 



  
 

 

На основу обрађених података може се запазити да је најучесталија оцена на свим 
тврдњама пет (5).  

o Најбоље оцењена тврдња је у оквиру Квалитета студената (Постоји једнакост и 
равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и друго)). 
Аритметичк средина на овој твдрњи је 4,45. 

 Најлошије оцењена тврдња је у оквиру Квалитета уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса (Услови рада библиотеке и рачунског 
центра пилагођени су потребама студената). Аритметичка средина на овој тврдњи 
је 4, 02.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ 
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА (СМЕРОВИ: ВАСПИТАЧ ЗА РАД У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ВАСПИТАЧ ЗА РАД У ДОМОВИМА), 
ДОШКОЛОВАЊУ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА) ОДСЕКА СТУДИЈА 
ЗА ВАСПИТАЧЕ У БУЈАНОВЦУ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕТРУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 
 
 

Година студија Фрекфенција Проценти 
Прва година 
Друга година 
Трећа година 
Четврта година 
 
Укупно 
Недостаје 
 
Укупно 

20 
16 
38 
19 
 

93 
3 
 

96 

20.83 
16.67 
39.58 
19.79 

 
96.87 
3.13 

 
100 

 
Година студија Фрекфенција Проценти 
Женски 
Мушки 
 
Укупно 
Недостаје 
 
Укупно 
 

88 
5 
 

93 
3 
 

96 

91.67 
5.20 

 
96.87 
3.13 

 
100 

 
Начин студирања Фрекфенција Проценти 

На буџету 
Самофинансирање 
 
Укупно 
Недостаје 
 
Укупно 
 

59 
34 
 

93 
3 
 

96 

61.46 
35.41 

 
96.87 
3.13 

 
100 

 
 
 
 
 



  
 

 

Име и презиме наставника Аритметичка 
средина 

Процена 
предмета у 

целини 

Процена 
препоручене 
литературе 

др Милорад Филић 4.28 4.31 4.32 
др Јасмина Јовић 4.55 4.54 4.48 
Маја Младеновић 4,19 4.25 4.26 
мр Златка Павличић 4.70 4.66 4.64 
др Биљана Пејић 4.25 4.3 4.29 
Драгана Петровић 4.28 4.31 4.25 
др Александра Јанковић 4.87 4.84 4.86 
мр Дубравка Стошић 4.29 4.14 4.06 
Марија Савић 4.56 4.53 4.55 
др Бошко Стаменковић 3.47 3.43 3.46 
др Зоран Јонић 3.88 3.97 3.97 
др Наташа Дејановић Димитријевић 4.8 4.81 4.84 
мр Марија Мојовић Филиповић 4.49 4.68 4.70 
Часлав Стоиљковић 4.69 4.66 4.67 
др Снежана Ладичорбић 5.52 4.53 4.55 
др Ранђел Стошић 4.72 4.72 4.75 
др Симона Палчевска 4.68 4.69 4.79 
др Биљана Новковић Цветковић 4.62 4.54 4.56 
 
 
На основу табеларног приказа аритметичке средине, код свих наставника и сарадника, њене 
вредности се крећу од 3.47 до 4.87. Сви наставници су оцењени позитивним оценама, а 
најучесталија вредност на свим тврдњама, код свих наставника и сарадника је пет (5).  
Задовољство студената приликом процене предмета у целини и препоручене литературе је такође 
позитивно, а најучесталија вредност на свим тврдњама је пет (5).  
 
 
 
 

      мр Марија Мојовић Филиповић 
     председник Подкомисије за самовредновање и  

унутрашње обезбеђење квалитета 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



АКАДЕМИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 
ОДСЕК ЗА ВАСПИТАЧЕ ГЊИЛАНЕ-БУЈАНОВАЦ 
 
 
 

 
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈА, ПЕДАГОШКОГ РАДА 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА И КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ НАКОН 
СТУДЕНТКОГ ВРЕДНОВАЊА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
Студентским вредновањем квалитета студија, педагошког рада наставника и сарадника, 
путем анкете, на Одсеку студија за васпитаче у Бујановцу обухваћено је 96 испитаника, а 
у вредновању квалитета рада установе  113 испитаника. На основу добијених резултата 
доносе се следећи  

 

 

Закључци 

 Приликом вредновања педагошког рада наставника и сарадника већина студената 
је позитивно оценила рад свих наставника и сарадника,  тако да се аритметичка 
средина креће од 3.47 до 4.87. То говори да су студенти задовољни приступом 
наставног кадра у реализацији наставе и у односу са студентима.  

 Најбоље оцењена тврдња од стране студената је у оквиру Квалитета студената, 
тачније да постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, 
пол, националност и др.).  

 Најлошије оцењена тврдња је у оквиру Квалитета уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса, односно твдња да су услови рада 
библиотеке и рачунарског центра прилагођени потребама студената. Аритметичка 
средина на овој тврдњи је 4.02. 

 Студенти позитивно оцењују препоручену литературу и предмете у целини код 
свих наставника и стручних сарадника. 

 

 

 

 



 
 

Препоруке за унапређење будућег рада 
 
 

 На основу добијених резултата, задовољство студената је на високом нивоу. 
Позитивно оцењују и рад наставника и стручних сарадника и рад установе, 
укључујући све органе и службе у њој. Студенти нису изнели посебна 
незадовољства, па према томе би требало наставити путем добре сарадње у раду са 
студентима и трудити се да наставни процес буде квалитетнији и привлачнији за 
студенте. 

 Према мишљењу студената потребно је створити боље услове рада библиотеке и 
рачунарског центра, које одсек поседује. Требало би их прилагодити потребама 
студената, ускладити радно време и доступност употребе и једног и другог.  

 Како би студенти имали увид у наслове које библиотека поседује неопходно је 
одрадити електронску базу података, која би била доступна свим студентима, 
путем сајта одсека.  

 Радити на обогаћивању библиотечког фонда, у чему учешће могу узети и 
предметни наставници. 

 Оспособити рад табли, статичних и покретних, обезбедити наставна средства за рад 
на табли. 
 
 

 

Бујановац,      мр Марија Мојовић Филиповић 
18.10.2021. године  председник Подкомисије за самовредновање 

 и унутрашње обезбеђење квалитета 
    







AKa.n:eMHja cTp)'KOBHHX cTy.n:Hja Jy:>KHa Cp6Hja 
O.n:ceK 3a IlOCJIOBHe CTY.IJ:Hje- necKOBau; 
6poj: 322/2021-2 
25.10.2021. ro.n:. 
fleCKOBaiJ; 

Ha OCHOBY qJiaHa 85. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30BaiDy, qrraHa 83. CTaBa 1. CTaTYTa H 
ITpaBHJIHHKa o cTaH.n:ap.n:HMa H rrocTyrro;HMa 3a caMoBpe.n:HoBaiDe H YHYTpamiDe o6e36eljeiDe 
KBaJIHTeTa AKa.n:eMHje cTp)'KOBHHX cTy.n:Hja Jy:)I<Ha Cp6Hja, HacTaBHO CTPyqHo Bene O.n:ceKa 3a 
IlOCJIOBHe CTY.IJ:Hje- necKOBao; Ha ce.n:HHIJ;H o.n:p:)l<aHoj 21.10.2021. fO.IJ:HHe .IJ:OHerro je 

o,anYKY 
YcBaja ce: 

1. l13BeiDTaj 0 pe3yJITaTHMa aHKeTHpalba CBpmeHHX CT)')J:CHaTa BHCOKe IIOCJIOBHe illKOJie 
necKOBau; - O.n:ceKa 3a IIOCJIOBHe CTY.IJ:Hje necKOBau; illKOJICKe 2020/2021.ro.n:HHe 
(rreTIDH ceMecTap) crr./2021 o.n: 30.9.2021.ro.n:HHe 

2. l13BemTaj 0 pe3yJITaTHMa aHKeTHpaiDa IIOCJIO,UaBal(a H IDHXOBOf 3a.IJ:OBO.JOCTBa 

CTeqeHHM KBaJIHcpHKao;HjaMa CTy.n:eHaTa BHCOKe IIOCJIOBHe illKOJie necKOBaii.- O.n:ceKa 

3a IIOCJIOBHe CTY.IJ:Hje fleCKOBaii. illKOJICKe 2020/2021.rO.IJ:HHe (rreTIDH CeMeCTap) 

crr./2021 o.n: 30.9.2021.ro.n:HHe 
3. l13BemTaj o pe3yrrTaTHMa aHKeTHpaiDa cry.neHaTa - npol(eHa KBaJIHTeTa 

HacTaBHHKa/capa.nHHKa 11 npe.nMeTa - MacTep cTpyKoBHe cry.nHje O.n:ceKa 3a 
IIOCJIOBHe CTY.IJ:Hje fleCKOBaiJ; illKOJICKe 2020/2021.fO.IJ:HHe (rreTIDH CeMeCTap) crr./2021 
o.n: 3 0. 9 .2021.ro.n:HHe 

4. l13BemTaj o pe3yrrTaTHMa aHKeTHpaiDa cry.neHaTa- npol(eHa KBaJIHTeTa ycTaHose

MaCTep CTPYKOBHe CT)')J:Hje O.n:ceKa 3a IIOCJIOBH~G-T-y-,n;Hje necKOBau. illKOJICKe 
2020/2021.ro.n:HHe (rreTIDH ceMeCTap) crr./2021 o.n: 30.9 .2021.ro.n:HHe 

5. l13BemTaj o pe3yrrTaTHMa aHKeTHpaiDa cry.neHaTa- npol(eHa KBaJIHTeTa ycTaHoBe

OCHOBHe CTpyKOBHC CT)')J:Hje 0.n:ceKa 3a IIOCJIOBHe CTY.IJ:Hje flecKOBa:o; illKOJICKe 

2020/2021.ro.n:HHe (rreTIDH ceMecTap) crr./2021 o.n: 30.9.2021.ro.n:HHe 
6. l13BemTaj o pe3yrrTaTHMa aHKeTHpaiDa cry.neHaTa - npol(eHa KBaJIHTeTa ycTaHoBe -

OCHOBHe CTPYKOBHe CT)')J:Hje O.n:ceKa 3a IIOCJIOBHe CTY.IJ:Hje necKOBao; illKOJICKe 
2020/2021.ro.n:HHe (rreTIDH ceMecTap) crr./2021 o.n: 30.9 .2021.ro.n:HHe 

CacTaBHH .n:eo oBe o.n:rr)'Ke cy H3BemTajH KoMHCHje 3a caMoBpe.n:HoBaiDe H YHYTpamiDe 
o6e36eljeiDe KBaJIHTeTa O.n:ceKa 

06pa3JIO)Kelbe 
l13BemTaj o aHKeTaMa cry.n:eHaTa 3a rreTIDH ceMecTap mKorrcKe 2020/2021.ro.n:HHe .n:aT je o.n: 

cTpaHe KoMHCHje 3a caMoBpe.n:HoBaiDe H YHYTPamiDe o6e36eljeiDe KBaJIHTeTa O.n:ceKa a y OKBHpy 
pe.n:oBHHX aKTHBHOCTH YHYTpamiDer o6e36eljeiDa KBaJIHTeTa pa.n:a O.n:ceKa. 
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ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	УСТАНОВЕ	

ОДСЕК	ЗА	ПОСЛОВНЕ	СТУДИЈЕ	ЛЕСКОВАЦ	
ОСНОВНЕ	СТРУКОВНЕ	СТУДИЈЕ	

ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2020/2021.Г.	
 
 

У оквиру редовне процедуре самовредновања и управљања квалитетом, после 
одржаног летњег семестра школске 2020/2021. године, чланови Комисије за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Одсека, спровели су анонимну 
анкету са студентима прве, друге и треће године основних струковних студија. 
Студенти и наставници Одсека били обавештени о начину одржавања анкете у 
непосредном контакту, која је одржана у време испитног рока. У анкети се изјаснило 
93 студената прве године, 44 студената друге године и 37 студената треће године, 
чиме је обезбеђена репрезентативност узорка. 

Након детаљне статистичке обраде података, добијени резултати анкете јавно 
ће бити доступни наставницима и сарадницима, као и самим студентима преко 
званичних гласила Одсека за пословне студије Лесковац и Академије струковних 
студија Јужна Србија.  

 
На основу обрађених резултата анкетирања, утврђени су следећи ставови 

студената 
 
Анкетни лист за процену квалитета установе заснива се на наредним групама 

питања, у оквиру којих су студенти исказали ставове у распону од „уопште се не 
сажем“ (оцена 1), „не слажем се“ (оцена 2), „неутралан/на сам“ (оцена 3), „слажем се“ 
(оцена 4) до „у потпуности се слажем“ (оцена 5) на следећи начин: 

 
- процена стандарда и поступака обезбеђења квалитета Академије 

струковних студија Јужна Србија квалификована је ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечна оцена 4,58),  



- процена квалитета студијских програма исказана је ставом „у потпуности 
се слажем“ (просечном оценом 4,61), 

- процена квалитета наставног процеса ставом „у потпуности се слажем“ 
(просечна оцена 4,60), 

- процена квалитета издавачког и стручног рада ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечна оцена 4,61), 

- процена валитета студената ставом „у потпуности се слажем“ (просечна 
оцена 4,67),  

- процена квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,54), 

- процена квалитета управљања Одсеком и квалитета ненаставне подршке 
ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,68), 

- процена квалитета простора и опреме ставом „у потпуности се слажем“ 
(просечна оцена 4,62) 

- процена улоге студената у самовредновању и провери квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,66), 

- процена систематског праћења и периодичне провере квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,76). 

 
Укупна процена квалитета Одсека за пословне студије Лесковац Академије 

струковних студија Јужна Србија по свим анкетираним основама појединачно и у 
целини од стране студената је исказана јединственим ставом „у	 потпуности	 се	
слажем“, која се нумерички исказује просечном оценом 4,63.  

 
 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА ОСНОВНИХ СТУДИЈА  
 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 4,58

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 4,61

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 4,60

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 4,61

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 4,67
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ
И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 4,54

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ 
НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 4,68

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 4,62

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ 
КВАЛИТЕТА 4,66

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА 
КВАЛИТЕТА 4,76

4,63
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ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	УСТАНОВЕ	

ОДСЕК	ЗА	ПОСЛОВНЕ	СТУДИЈЕ	ЛЕСКОВАЦ	
МАСТЕР	СТУДИЈЕ	

ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2020/2021.Г.	
 
 

У оквиру редовне процедуре самовредновања и управљања квалитетом, после 
одржаног летњег семестра школске 2020/2021. године, чланови Комисије за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Одсека, спровели су анонимну 
анкету са студентима мастер струковних студија. Студенти и наставници Одсека су 
били обавештени о начину одржавања анкете у непосредном контакту, која је 
одржана у време испитног рока. У анкетирању је учествовало 17 студената прве и 
друге године са свих студијских програма и на свим предметина, чиме је обезбеђена 
репрезентативност и статистичка сигнификантност узорка, пошто је обухваћено 
више од 20% од укупно уписаних студената. 

Након детаљне статистичке обраде података, добијени резултати анкете јавно 
ће бити доступни наставницима и сарадницима, као и самим студентима преко 
званичних гласила Одсека за пословне студије Лесковац и Академије струковних 
студија Јужна Србија.  

 
На основу обрађених резултата анкетирања, утврђени су следећи ставови 

студената 
 

Анкетни лист за процену квалитета установе заснива се на наредним групама 
питања, у оквиру којих су студенти исказали ставове у распону од „уопште се не 
сажем“ (оцена 1), „не слажем се“ (оцена 2), „неутралан/на сам“ (оцена 3), „слажем се“ 
(оцена 4) до „у потпуности се слажем“ (оцена 5) на следећи начин: 

 



- процена стандарда и поступака обезбеђења квалитета Академије 
струковних студија Јужна Србија квалификована је ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечна оцена 4,94),  

- процена квалитета студијских програма исказана је ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечном оценом 4,91), 

- процена квалитета наставног процеса ставом „у потпуности се слажем“ 
(просечна оцена 4,91), 

- процена квалитета издавачког и стручног рада ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечна оцена 4,92), 

- процена валитета студената ставом „у потпуности се слажем“ (просечна 
оцена 4,93),  

- процена квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,91), 

- процена квалитета управљања Одсеком и квалитета ненаставне подршке 
ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,93), 

- процена квалитета простора и опреме ставом „у потпуности се слажем“ 
(просечна оцена 4,96) 

- процена улоге студената у самовредновању и провери квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,88), 

- процена систематског праћења и периодичне провере квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,94). 

 
Укупна процена квалитета Одсека за пословне студије Лесковац Академије 

струковних студија Јужна Србија по свим анкетираним основама појединачно и у 
целини од стране студената је исказана јединственим ставом „у	 потпуности	 се	
слажем“, која се нумерички исказује просечном оценом 4,92.  

 
 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА МАСТЕР СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Академија има адекватне стандарде, 
поступке и организациону структуру 
за обезбеђење квалитета 0.00 0.00 0.00 2.17 34.78 0.00 17 4.94 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Студентима је омогућено учешће у 
оцењивању и обезбеђењу квалитета 
студијских програма 0.00 0.00 0.00 2.22 35.56 0.00 17 4.94 
Студијски програми конципирани су 
тако да студенти стичу знања и 
вештине која могу применити у 
практичне сврхе 0.00 0.00 0.00 2.13 34.04 0.00 17 4.94 



Задовољан/на сам квалитетот 
студијског програма који похађам 
узимајући у обзир садржину предмета 
на самом студијском програму  0.00 0.00 0.00 2.08 33.33 0.00 17 4.94 
Задовољан/на сам педагошким радом 
наставника и сарадника на студијском 
програму који похађам 0.00 0.00 2.08 2.08 29.17 0.00 16 4.81 

              4.91 

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ 
ПРОЦЕСА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

План и распоред наставе усклађени су 
са потребама студената и познати су 
пре почетка наставе 0.00 0.00 2.13 2.13 31.91 0.00 17 4.82 
Наставници/сарадници показују добро 
познавање садржаја предмета и 
мотивисани су за рад са студентима  0.00 0.00 0.00 0.00 31.91 0.00 15 5.00 

                 4.91 

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И 
СТРУЧНОГ РАДА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Студентима се омогућава 
објављивање радова у публикацијама 
школе 0.00 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 16 5.00 

Информатор за студенте је доступан 
пре почетка школске године 0.00 0.00 0.00 2.22 33.33 0.00 16 4.94 
Задовољан/на сам садржајем 
информатора за студенте 0.00 0.00 2.27 2.27 31.82 0.00 16 4.81 

                 4.92 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 1 2 3 4 5 
не могу да 
проценим Н Просек

Критеријуми за упис студената 
унапред су прописани и јавно 
доступни пре уписа 0.00 2.08 2.08 2.08 27.08 0.00 16 4.63 
Академија (Одсек) публикује све 
информације које су релевантне за 
упис 0.00 0.00 0.00 0.00 34.04 0.00 16 5.00 
Постоји једнакост и равноправност 
студената по свим основама (раса, 
пол, националност и др.) 0.00 0.00 0.00 0.00 34.78 0.00 16 5.00 
Метод оцењивања студената је 
прилагођен предметима 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 16 5.00 
Рад студената се редовно прати а однос 
оцене рада студената током наставе и 
на финалном испиту су у доброј 
пропорцији 0.00 0.00 0.00 2.13 31.91 0.00 16 4.94 

Академија омогућава студентима 
одговарајући облик студенстког 0.00 0.00 0.00 0.00 29.17 0.00 14 5.00 



организовања, деловања и учешћа у 
процесу одлучивања 

                 4.93 
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, 
ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ 
И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Одсек обезбеђује студентима 
уџбенике и другу литературу 
неопходну за савлађивање градива у 
потребној количини и на време 0.00 2.13 2.13 2.13 27.66 0.00 16 4.63 
Уџбеници и друга литература из 
сваког предмета унапред су познати и 
објављени 0.00 0.00 0.00 0.00 35.56 0.00 16 5.00 
Библиотека Одсека је опремљена 
потребним бројем библиотечких 
јединица и опремом за рад 0.00 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 16 5.00 
Квалитет информатичке опреме која 
се користи у наставном процесу је 
задовољавајући 0.00 0.00 0.00 0.00 34.04 0.00 16 5.00 
Услови рада библиотеке и раучнског 
центра прилагођени су потребама 
студената 0.00 0.00 0.00 2.38 35.71 0.00 16 4.94 

                 4.91 
 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА 
ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ 
НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Постоји коректан однос ненаставног 
особља Одсека према студентима 0.00 2.50 2.50 2.50 32.50 0.00 16 4.63 

Постоји коректан однос управљачког 
особља Одсека према студентима 0.00 0.00 0.00 0.00 69.57 0.00 16 5.00 
Задовољан/на сам радом управљачког 
особља и органа пословођења 
Академије (Савет Академије и 
Председник Академије)  0.00 0.00 0.00 2.38 35.71 0.00 16 4.94 
Задовољан/на сам радом руководиоца 
Одсека 0.00 0.00 0.00 2.50 37.50 0.00 16 4.94 
Задовољан/на сам радом правне 
службе Академије (Секретар 
Академије и Шеф канцеларије Одсека) 0.00 0.00 0.00 0.00 39.02 0.00 16 5.00 
Задовољан/на сам радом Студентске 
службе Одсека 0.00 0.00 0.00 2.56 38.46 0.00 16 4.94 

Задовољан/на сам радом Службе за 
техничке послове Одсека  0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 15 5.00 
Задовољан/на сам радом библиотеке 
Одсека 0.00 0.00 0.00 2.38 35.71 0.00 16 4.94 
Задовољан/на сам нивоом хигијене у 
Одсеку 0.00 0.00 0.00 2.33 34.88 0.00 16 4.94 



Задовољан/на сам нивоом 
безбедности током боравка на Одсеку 0.00 0.00 0.00 0.00 31.11 2.22 15 5.00 

                 4.93 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И 
ОПРЕМЕ 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Одсек поседује примерене просторне 
капацитете за квалитетно обављање 
активне наставе и осталих облика 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 34.78 0.00 16 5.00 
Одсек поседује адекватну и савремену 
техничку и другу специфичну опрему 
за квалитетно извођење наставе 0.00 0.00 0.00 2.78 41.67 0.00 16 4.94 
Одсек обезбеђује неометан приступ 
различитим врстама информација у 
електронском облику како би се те 
информације користиле у образовне 
сврхе 0.00 0.00 0.00 2.33 34.88 0.00 16 4.94 

                 4.96 
УЛОГА СТУДЕНАТА У 
САМОВРЕДНОВАЊУ И 
ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Студентима је омогућено 
изјашњавање о квалитету установе 
путем анкете 0.00 0.00 0.00 2.33 34.88 0.00 16 4.94 
Студенти су укључени у раду 
стручних тела за обезбеђење квалитета 
Академије и њених одсека 0.00 0.00 2.38 2.38 33.33 0.00 16 4.81 

                 4.88 
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И 
ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА 
КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 

не могу да 
проценим Н Просек

Провера квалитета установе обавља се 
по утврђеним стандардима и 
поступцима 0.00 0.00 0.00 2.50 37.50 0.00 16 4.94 
Провера квалитета установе врши се 
систематски и периодично а резултати 
процеса самовредновања се публикују 
на сајту Академије и њених одсека  0.00 0.00 0.00 2.78 41.67 0.00 16 4.94 

  4.94 
 



РЕПУБЛИКА	СРБИЈА	
Академија	струковних	студија	
Јужна	Србија	
Одсек	за	пословне	студије	
Лесковац	
Бр. Сл./2021 
30.9.2021.год. 
Лесковац, Владе Јовановића 8 
Тел. 016/254–961,  
факс: 016/242–536 
e–mail: mail@vpsle.edu.rs 
website: www.vpsle.edu.rs 

 
 

ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	НАСТАВНИКА/САРАДНИКА	И	ПРЕДМЕТА	

МАСТЕР	СТРУКОВНЕ	СТУДИЈЕ		
ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2020/2021.Г.	

 
 

У оквиру процеса самовредновања и управљања квалитетом, после одржаног 
летњег семестра школске 2020/2021. године, чланови Комисије за самовредновање 
и унутрашње обезбеђење квалитета Одсека, спровели су анонимну анкету са 
студентима прве и друге године мастер струковних студија свих модула, по 
завршетку летњег семестра. Студенти и наставници Одсека су били обавештени о 
начину одржавања анкете у непосредном контакту, која је одржана у време испитног 
рока. Укупно је анкетирано 30 студената што је нешто испод половине уписаних 
студената, па је узорак репрезентативан за статистичко оцењивање. 

Након детаљне статистичке обраде података, добијени резултати анкете јавно 
ће бити доступни наставницима и сарадницима, као и самим студентима преко 
званичних гласила Одсека за пословне студије Лесковац и Академије струковних 
студија Јужна Србија.  

 
На основу обрађених резултата анкетирања, утврђени су следећи ставови 

студената 
 
- процене наставника на предметима крећу се у уквиру оцене „потпуно се 

слажем“ (4,88-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,94); 
- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру оцене „потпуно се 

слажем“ (4,94-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,94); 
- процене предмета у целини крећу се у оквиру оцене „потпуно се слажем“ 

(4,74-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,90); 
- процене препоручене литературе крећу се у оквиру оцене „потпуно се 

слажем“ (4,90-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,98); 
	



 
Укупна процена наставника/сарадника и предмета на Мастер струковним 

студијама од стране студената по свим анкетираним основама и модулима је у 
просеку „потпуно	се	слажем“ (нумерички се исказује просечном оценом 4,94), као и 
по сваком појединачном предмету процене: наставника на предметима (4,94), 
сарадника на предметима (4,94), предмета у целини (4,90) и препоручене литературе 
(4,98). 

 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Ристо	
Речкоски	

Предмет:	Међународно	пословно	право	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 3,33 96,67 0,00 30 4,97 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 3,33 96,67 0,00 30 4,97 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,33 3,33 93,33 0,00 30 4,90 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 3,33 3,33 3,33 90,00 0,00 30 4,80 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 3,33 0,00 96,67 0,00 30 4,93 

4,95
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  



3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 
4. Придржава се распореда часова и плана рада

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику 

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 29 5,00 

5,00

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 29 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30 5,00 

5,00
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Иван	
Михаиловић	

Предмет:	Управљање	променама	и	иновацијама	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	



1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 7,14 92,86 0,00 14 4,93 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 7,14 7,14 85,71 0,00 14 4,79 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  7,14 7,14 7,14 7,14 71,43 0,00 14 4,29 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 

              4,88
Име	и	презиме	сарадника/асистента:	Јелена	Радивојевић	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 7,14 14 5,00 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 7,14 14 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 7,14 92,86 0,00 14 4,93 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 7,14 7,14 85,71 0,00 14 4,79 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 0,00 0,00 7,14 7,14 85,71 0,00 14 4,79 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 

              4,94 

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 7,14 

14,2
9 7,14 71,43 0,00 14 4,43 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 7,14 7,14 85,71 0,00 14 4,79 

              4,74

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 

28,5
7 14 5,00 

  5,00
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Татјана	Ђекић	 Предмет:	Нове	технологије	и	одрживи	развој	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 7,14 92,86 0,00 14 4,93 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 14,29 85,71 0,00 14 4,86 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 7,14 21,43 71,43 0,00 14 4,64 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 35,71 64,29 0,00 14 4,64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 

4,88

Име	и	презиме	сарадника/асистента	

Н	

Про
сек	ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	



Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима                  
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана рада                 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику                 

  

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 7,14 21,43 71,43 0,00 14 4,64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 14,29 14,29 71,43 0,00 14 4,57 

4,74

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 7,14 0,00 92,86 0,00 14 4,86 



4,95
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Миљана	
Стојковић	

Предмет:	Е‐учење	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 7,69 7,69 7,69 76,92 0,00 13 4,54 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 

4,90

4,90
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 
4. Придржава се распореда часова и плана рада

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику 

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 7,69 7,69 7,69 76,92 0,00 13 4,54 

4,82

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 7,69 15,38 76,92 0,00 13 4,69 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 13 5,00 

4,90
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Тања	
Јанаћковић	

Предмет:	Интернет	финансијско	извештавање	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 



6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

5,00
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 
4. Придржава се распореда часова и плана рада

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику 

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

5,00

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	 Н	 Про



Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

сек

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

5,00
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Драгана	
Николић	

Предмет:	Интернет	финансијско	извештавање	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 

5,00
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима                  



3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана рада                 
5. Употребом савремених наставно–техничких
средстава подиже квалитет наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику                 

  

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 9 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 9 5,00 

5,00

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 

5,00

  
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Тања	
Јанаћковић	

Предмет:	Корпоративне	финансије	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	



1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

5,00

Име	и	презиме	сарадника/асистента	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима                  
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана рада                 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику                 

  

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

5,00 

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

5,00
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Мира	
Аврамовић	

Предмет:	Истраживање	тржишта	и	конкуренције	

Н	

Про
сек	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 

Име	и	презиме	сарадника/асистента	 Н	 Про



ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	 сек

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима                  
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана рада                 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом сараднику                 

  

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Про
сек	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
проц
еним	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета препоручене литературе) 



којом бисте оценом оценили литературу на предмету
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ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	НАСТАВНИКА/САРАДНИКА	И	ПРЕДМЕТА	

ОДСЕК	ЗА	ПОСЛОВНЕ	СТУДИЈЕ	ЛЕСКОВАЦ	
ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2020/2021.Г.	

 
 

У оквиру редовне процедуре самовредновања и управљања квалитетом, после 
одржаног летњег семестра школске 2020/2021. године, чланови Комисије за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Одсека, спровели су анонимну 
анкету са студентима прве, друге и треће године основних струковних студија, по 
свим студијским програмима. Студенти и наставници Одсека били обавештени о 
начину одржавања анкете у непосредном контакту, која је одржана у време испитног 
рока. У анкети се изјаснило 102 студента прве године, 62 студената друге године и 
58 студената треће године, чиме је обезбеђена репрезентативност узорка већинским 
изјашњавањем од укупно уписаних студената. 

 
Након детаљне статистичке обраде података, добијени резултати анкете јавно 

ће бити доступни наставницима и сарадницима, као и самим студентима преко 
званичних гласила Одсека за пословне студије Лесковац и Академије струковних 
студија Јужна Србија.  

 
На основу обрађених резултата анкетирања, утврђени су следећи ставови 

студената по студијским програмима основних струковних студија за летњи 
семестар школске 2020/2021 године. 

 
 
Студијски	програм:	Пословна	информатика	и	е‐бизнис	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (3,98-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,63); 



- процене сарадника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,54-4,78); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,64); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,00-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,55); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (3,76-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,56); 

	
Студијски	програм:	Финансије,	рачуноводство	и	банкарство	
   
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (3,98-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,65); 

- процене сарадника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,54-4,96); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,72); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,00-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,68); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,11-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,70);  

 
Студијски	програм:	Менаџмент	бизниса	и	логистике	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (3,98-4,98); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,72); 

- процене сарадника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,52-4,98); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,74); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,00-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,69); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,11-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,69); 

 
Студијски	програ:	Туризам	и	угоститељство	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (3,98-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,66); 

- процене сарадника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,54 -4,72); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,65); 



- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,00-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,88); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,28-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,67); 
 
 

Студијски	програм:	Менаџмент	технологије	хране	и	гастрономија	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (4,30-4,98); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,66); 

- процене сарадника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,49 -4,70); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,62); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,31-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,70); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,39-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,71). 

 
Укупна процена Одсека за пословне студије Лесковац, Академија струковних 

студија Јужна Србија, у летњем семестру школске 2020/2021 године, од стране 
студената по свим анкетираним основама и студијским програмима у просеку је 
квалификована са „потпуно	 се	 слажем“ (просечна оцена 4,68), као и по сваком 
појединачном предмету процене: наставника на предметима (4,66), сарадника на 
предметима (4,67), предмета у целини (4,70) и препоручене литературе (4,67). 

Укупна процена наставника и предмета у летњем семестру уједначена је са 
сличном проценом студената у зимском семестру, чиме је обезбеђен устаљен 
квалитет наставе целокупне школске 2020/2021 године. 

 
 

 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 



ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 
И Е-БИЗНИС                     

   

ПРВА ГОДИНА                        

   
Име и презиме наставника: Валентина 
Станковић Предмет: Математика 

Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим Н 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.94  0.00  6.80  15.53 74.76  0.97  9 4.63 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.92  0.96  5.77  19.23 71.15  0.96  9 4.58 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.06  1.03  7.22  15.46 73.20  1.03  9 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.96  0.00  7.84  15.69 73.53  0.98  9 4.60 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.98  0.00  5.88  17.65 74.51  0.98  9 4.66 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.97  0.97  9.71  16.50 70.87  0.97  9 4.57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.98  1.96  2.94  21.57 71.57  0.98  9 4.62 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.96  1.96  2.94  18.63 73.53  0.98  9 4.61 

                    9 4.61 

                        

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.03  1.03  9.28  15.46 72.16  1.03  9 4.58 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.93  1.85  7.41  16.67 72.22  0.93  9 4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.03  3.09  9.28  22.68 63.92  0.00  9 4.45 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.06  2.13  7.45  20.21 69.15  0.00  9 4.54 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.08  5.38  24.73 68.82  0.00  9 4.61 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.68  23.66 66.67  0.00  9 4.57 

                      4.58 

                        



Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.22  0.00  6.67  11.11 80.00  0.00  9 4.67 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.22  2.22  4.44  17.78 73.33  0.00  9 4.58 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 4.55  2.27  4.55  18.18 70.45  0.00  9 4.48 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 2.22  2.22  2.22  11.11 82.22  0.00  9 4.69 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 2.22  2.22  6.67  15.56 73.33  0.00  9 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.27  0.00  11.36 11.36 75.00  0.00  9 4.57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.22  0.00  2.22  20.00 75.56  0.00  9 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.22  0.00  11.11 11.11 75.56  0.00  9 4.58 

                    9 4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић 

Предмет: Пословна 
економија       

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.44  1.44  7.91  22.30 66.19  0.72  9 4.51 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.39  2.78  13.19 20.83 61.11  0.69  9 4.38 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.73  0.73  9.49  20.44 67.88  0.73  9 4.55 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.72  1.45  7.97  19.57 69.57  0.72  9 4.57 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.45  2.90  7.25  23.91 63.77  0.72  9 4.47 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.71  0.71  8.57  21.43 67.14  1.43  9 4.56 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 1.46  0.00  7.30  15.33 75.18  0.73  9 4.64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.80  0.00  4.80  19.20 73.60  1.60  9 4.67 

                      4.54 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  2.22  4.44  13.33 80.00  0.00  9 4.71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  8.89  17.78 73.33  0.00  9 4.64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  4.44  4.44  13.33 77.78  0.00  9 4.64 

                      4.67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  4.65  13.95 81.40  0.00  9 4.77 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  2.22  15.56 82.22  0.00  9 4.80 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  6.67  17.78 75.56  0.00  9 4.69 

                      4.75 

                        
Име и презиме наставника: др Миле 
Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.75  1.75  3.51  17.54 75.44  0.00  9 4.63 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  1.75  5.26  21.05 71.93  0.00  9 4.63 



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  21.05 71.93  0.00  9 4.65 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.51  15.79 80.70  0.00  9 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.75  1.75  3.51  15.79 77.19  0.00  9 4.65 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  3.51  1.75  1.75  14.04 78.95  0.00  9 4.63 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  7.02  19.30 73.68  0.00  9 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  7.02  17.54 75.44  0.00  9 4.68 

                    9 4.66 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  1.59  4.76  15.87 77.78  0.00  9 4.70 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  8.93  17.86 73.21  0.00  9 4.64 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  5.36  17.86 76.79  0.00  9 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.64  10.91 85.45  0.00  9 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.82  0.00  3.64  21.82 72.73  0.00  9 4.64 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  1.82  7.27  14.55 76.36  0.00  9 4.65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.64  5.45  14.55 76.36  0.00  9 4.64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 1.67  0.00  5.00  23.33 70.00  0.00  9 4.60 

                      4.66 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  1.75  5.26  19.30 73.68  0.00  9 4.65 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  7.02  17.54 75.44  0.00  9 4.68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  5.36  16.07 78.57  0.00  9 4.73 

                      4.69 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  7.27  14.55 78.18  0.00  9 4.71 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.75  7.02  22.81 68.42  0.00  9 4.58 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  8.77  17.54 73.68  0.00  9 4.65 

                      4.65 

                        
Име и презиме наставника: мр Јовица 
Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 11.11 0.00  11.11 11.11 66.67  0.00  5 4.22 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  6.25  22.92 70.83  0.00  5 4.65 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  2.08  6.25  22.92 68.75  0.00  5 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  8.51  21.28 68.09  0.00  5 4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.04  2.04  26.53 69.39  0.00  5 4.63 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.33  16.67 75.00  0.00  5 4.67 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  2.08  22.92 75.00  0.00  5 4.73 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.25  12.50 81.25  0.00  5 4.75 

                    5 4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић   

Предмет: Основи 
економије     

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.08  0.00  10.42 18.75 68.75  0.00  5 4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.08  0.00  8.33  20.83 68.75  0.00  5 4.54 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.08  2.08  6.25  16.67 72.92  0.00  5 4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  2.13  17.02 78.72  0.00  5 4.72 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  4.17  6.25  20.83 68.75  0.00  5 4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.08  2.08  8.33  10.42 77.08  0.00  5 4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  2.08  10.42 20.83 66.67  0.00  5 4.52 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  2.08  8.33  12.50 77.08  0.00  5 4.65 

                      4.58 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.70  21.74 69.57  0.00  5 4.61 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.26  6.38  21.28 68.09  0.00  5 4.53 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  0.00  10.42 18.75 70.83  0.00  5 4.60 



предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 

                      4.58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  8.51  19.15 70.21  0.00  5 4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.26  8.51  21.28 65.96  0.00  5 4.49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  2.13  6.38  21.28 70.21  0.00  5 4.60 

                      4.55 

                        
Име и презиме наставника: др Милан 
Звездановић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  4.00  4.00  14.00 78.00  0.00  5 4.66 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  10.00 14.00 76.00  0.00  5 4.66 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.04  2.04  2.04  20.41 73.47  0.00  5 4.61 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.08  20.41 75.51  0.00  5 4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  4.08  22.45 73.47  0.00  5 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  6.00  20.00 72.00  0.00  5 4.62 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  12.24 16.33 71.43  0.00  5 4.59 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.12  20.41 73.47  0.00  5 4.67 

                    5 4.65 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 



Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.16  20.41 71.43  0.00  5 4.63 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.17  6.25  22.92 66.67  0.00  5 4.52 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 2.04  0.00  6.12  22.45 69.39  0.00  5 4.57 

                      4.57 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  4.08  6.12  18.37 71.43  0.00  5 4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.08  8.16  16.33 71.43  0.00  5 4.55 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.08  10.20 14.29 71.43  0.00  5 4.53 

                      4.55 

                        
Име и презиме наставника: проф.др 
Предраг Радовановић Предмет: Увод у финансије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  5.00  20.00 75.00  0.00  6 4.70 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  40.00 60.00  0.00  6 4.60 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  30.00 70.00  0.00  6 4.70 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  5.00  25.00 70.00  0.00  6 4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  5.00  20.00 75.00  0.00  6 4.70 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  5.00  20.00 75.00  0.00  6 4.70 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  10.00 10.00 80.00  0.00  6 4.70 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  10.00 10.00 80.00  0.00  6 4.70 

                    6 4.68 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић   Предмет: Увод у финансије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  10.53 15.79 73.68  0.00  6 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  20.00 80.00  0.00  6 4.80 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  25.00 75.00  0.00  6 4.75 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  5.00  20.00 75.00  0.00  6 4.70 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  25.00 75.00  0.00  6 4.75 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  5.00  95.00  0.00  6 4.95 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  0.00  20.00 80.00  0.00  6 4.80 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  0.00  16.67 83.33  0.00  6 4.83 

                      4.78 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  14.29 28.57 57.14  0.0  6 4.43 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  35.00 65.00  0.0  6 4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  25.00 75.00  0.0  6 4.75 

                      4.61 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  10.00 15.00 75.00  0.0  6 4.65 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  5.00  0.00  25.00 70.00  0.0  6 4.60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  15.00 85.00  0.0  6 4.85 

                      4.70 

   
Име и презиме наставника: Ивана 
Јовановић Предмет: Пословни енглески језик 1 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 



1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  3.57  10.71 85.71  0.0  12 4.82 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  7.14  10.71 82.14  0.0  12 4.75 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.14  10.71 78.57  3.6  12 4.74 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.57  10.71 85.71  0.0  12 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  7.14  14.29 78.57  0.0  12 4.71 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  14.29 7.14  78.57  0.0  12 4.64 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  7.14  10.71 82.14  0.0  12 4.75 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  3.57  10.71 85.71  0.0  12 4.82 

                    12 4.76 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       



                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  3.13  6.25  18.75 71.88  0.00  12 4.59 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  3.13  9.38  9.38  78.13  0.00  12 4.63 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  6.25  6.25  9.38  78.13  0.00  12 4.59 

                      4.60 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  12.50 15.63 71.88  0.00  12 4.59 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  12.50 15.63 71.88  0.00  12 4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  12.50 12.50 75.00  0.00  12 4.63 

                      4.60 

   

  

ДРУГА ГОДИНА                        

   
Име и презиме наставника: проф др 
Мира Аврамовић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  2.00  6.00  14.00 78.00  0.00  3 4.68 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.00  4.00  18.00 76.00  0.00  3 4.68 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.00  12.00 82.00  0.00  3 4.76 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.85  19.23 76.92  0.00  3 4.73 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  6.00  10.00 84.00  0.00  3 4.78 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  2.00  16.00 80.00  0.00  3 4.74 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  8.00  10.00 82.00  0.00  3 4.74 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  4.00  16.00 80.00  0.00  3 4.76 

                    3 4.73 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић   Предмет: Основе маркетинга  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  10.00 18.00 72.00  0.00  3 4.62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  4.00  22.00 74.00  0.00  3 4.70 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.12  16.33 77.55  0.00  3 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  1.96  13.73 84.31  0.00  3 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  7.69  13.46 78.85  0.00  3 4.71 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  3.85  19.23 76.92  0.00  3 4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.92  3.92  11.76 80.39  0.00  3 4.69 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  3.85  13.46 82.69  0.00  3 4.79 

                      4.72 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 2.08  0.00  6.25  20.83 70.83  0.00  3 4.58 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  2.08  2.08  25.00 70.83  0.00  3 4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  4.17  18.75 77.08  0.00  3 4.73 

                      4.65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  4.26  19.15 74.47  0.00  3 4.66 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  2.13  4.26  19.15 74.47  0.00  3 4.66 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13  0.00  4.26  25.53 68.09  0.00  3 4.57 

                      4.63 

                        
Име и презиме наставника: спец. 
Љубица Јањић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 8.33  0.00  25.00 16.67 50.00  0.00  3 4.00 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  8.33  0.00  25.00 25.00 41.67  0.00  3 3.92 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  8.33  25.00 16.67 50.00  0.00  3 4.08 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 8.33  0.00  16.67 41.67 33.33  0.00  3 3.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  36.36 9.09  54.55  0.00  3 4.18 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  16.67 16.67 25.00 41.67  0.00  3 3.92 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  8.33  33.33 16.67 41.67  0.00  3 3.92 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  8.33  25.00 33.33 33.33  0.00  3 3.92 

                    3 3.98 



Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Н Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  8.33  33.33 16.67 41.67  0.00  3 3.92 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  8.33  16.67 33.33 41.67  0.00  3 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  8.33  33.33 8.33  50.00  0.00  3 4.00 

                      4.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 8.33  0.00  16.67 25.00 50.00  0.00  3 4.08 



2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  8.33  25.00 16.67 50.00  0.00  3 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  8.33  16.67 25.00 50.00  0.00  3 4.17 

                      4.11 

                        
Име и презиме наставника: 
спец.Александра Јанковић Предмет: Пословно право 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  3.03  6.06  90.91  0.00  6 4.88 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  15.15 84.85  0.00  6 4.85 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  3.03  9.09  87.88  0.00  6 4.85 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  6.67  93.33  0.00  6 4.93 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  14.71 85.29  0.00  6 4.85 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  3.03  15.15 81.82  0.00  6 4.79 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  3.03  9.09  87.88  0.00  6 4.85 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  3.03  3.03  6.06  87.88  0.00  6 4.79 

                    6 4.85 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.0  0.0  3.3  10.0  86.7  0.0  6 4.83 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.0  3.2  0.0  9.7  87.1  0.0  6 4.81 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.0  0.0  0.0  10.3  89.7  0.0  6 4.90 

                      4.85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  3.33  10.00 86.67  0.00  6 4.83 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  3.33  10.00 86.67  0.00  6 4.83 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  3.33  6.67  90.00  0.00  6 4.87 

                      4.84 

                        
Име и презиме наставника: Жаклина 
Анђелковић Предмет: Основи организације 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 



1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.28  0.00  10.26 52.00 70.51  1.28  5 4.57 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.28  0.00  6.41  64.00 70.51  1.28  5 4.61 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.30  0.00  11.69 40.00 72.73  1.30  5 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.33  0.00  8.00  40.00 76.00  1.33  5 4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.28  0.00  10.26 56.00 69.23  1.28  5 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.30  1.30  7.79  56.00 70.13  1.30  5 4.57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 1.28  1.28  8.97  28.00 76.92  2.56  5 4.63 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.28  1.28  6.41  48.00 74.36  1.28  5 4.62 

                    5 4.60 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       



                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.56  3.13  10.94 12.50 68.75  3.13  5 4.48 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 1.56  0.00  7.81  21.88 65.63  3.13  5 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.56  0.00  9.38  15.63 70.31  3.13  5 4.58 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.54  0.00  7.69  20.00 66.15  4.62  5 4.56 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.54  1.54  12.31 16.92 63.08  4.62  5 4.45 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 1.56  1.56  7.81  18.75 65.63  4.69  5 4.52 

                      4.51 

                        
Име и презиме наставника: др Сретен 
Стојановић Предмет: Методе развоја софтвера 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  8.33  16.67 75.00  0.00  12 4.67 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  62.50 25.00 12.50  0.00  8 3.50 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  37.50 62.50  0.00  8 4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  12.50 0.00  87.50  0.00  8 4.75 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  25.00 37.50 37.50  0.00  8 4.13 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  22.22 55.56 22.22  0.00  9 4.00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  62.50 37.50  0.00  8 4.38 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  42.86 57.14  0.00  7 4.57 

                    9 4.33 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  25.00 50.00 25.00  0.00  8 4.00 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  12.50 62.50 25.00  0.00  8 4.13 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  71.43 28.57  0.00  7 4.29 

                      4.14 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  28.57 57.14 14.29  0.00  7 3.86 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  14.29 14.29 57.14 14.29  0.00  7 3.71 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  42.86 42.86 14.29  0.00  7 3.71 

                      3.76 

                        
Име и презиме наставника: спец. Марија 
Крстић Предмет: Базе података 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  14.29 85.71  0.00  7 4.86 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  14.29 85.71  0.00  7 4.86 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  14.29 85.71  0.00  7 4.86 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  14.29 85.71  0.00  7 4.86 

                    7 4.79 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 



Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  16.67 83.33  0.00  6 4.83 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 

                      4.75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  14.29 85.71  0.00  7 4.86 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  14.29 0.00  85.71  0.00  7 4.71 

                        

                        

                      4.76 

ТРЕЋА ГОДИНА                       

                   
Име и презиме наставника: др Иван 
Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.64  1.82  5.45  16.36 72.73  0.00  5 4.53 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85  3.70  9.26  12.96 72.22  0.00  5 4.50 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85  3.70  3.70  11.11 79.63  0.00  5 4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85  1.92  3.85  21.15 69.23  0.00  5 4.50 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85  3.70  5.56  14.81 74.07  0.00  5 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.85  3.70  3.70  16.67 74.07  0.00  5 4.57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3.70  1.85  3.70  14.81 75.93  0.00  5 4.57 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 3.70  1.85  3.70  12.96 77.78  0.00  5 4.59 

                    5 4.56 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.85  1.92  5.77  15.38 73.08  0.00  5 4.52 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3.70  1.85  5.56  16.67 72.22  0.00  5 4.52 



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85  3.70  5.56  14.81 74.07  0.00  5 4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85  1.92  3.85  9.62  80.77  0.00  5 4.62 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85  5.56  7.41  7.41  77.78  0.00  5 4.54 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.92  5.77  1.92  17.31 73.08  0.00  5 4.54 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3.77  1.89  7.55  9.43  77.36  0.00  5 4.55 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 5.56  1.85  7.41  11.11 74.07  0.00  5 4.46 

                      4.54 

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.79  7.14  7.14  8.93  75.00  0.00  5 4.48 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 5.36  1.79  8.93  5.36  78.57  0.00  5 4.50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.79  5.36  8.93  7.14  76.79  0.00  5 4.52 

                      4.50 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.79  5.36  5.36  8.93  78.57  0.00  5 4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.79  1.79  10.71 8.93  76.79  0.00  5 4.57 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  8.93  5.36  5.36  80.36  0.00  5 4.57 

   4.57 

   

  
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  7.14  12.50 80.36  0.00  5 4.73 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.72  0.00  8.62  13.79 75.86  0.00  5 4.62 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  8.77  84.21  0.00  5 4.77 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  8.62  8.62  82.76  0.00  5 4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  1.72  8.62  8.62  81.03  0.00  5 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.77  7.02  84.21  0.00  5 4.75 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  6.90  13.79 79.31  0.00  5 4.72 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  8.62  10.34 81.03  0.00  5 4.72 

                    5 4.72 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  7.69  13.46 78.85  0.00  5 4.71 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  9.43  9.43  81.13  0.00  5 4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  9.43  7.55  83.02  0.00  5 4.74 

                      4.72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  11.11 7.41  81.48  0.00  5 4.70 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  9.26  7.41  83.33  0.00  5 4.74 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.26  11.11 79.63  0.00  5 4.70 

                      4.72 
Име и презиме наставника: спец. Лазар 
Крстић Предмет: Развој интернет апликација 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  3 5.00 

                    7 5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

                      5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 

                      5.00 

                        



Име и презиме наставника: Тања 
Јанаћковић Предмет: Анализа финансијских извештаја 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  4.55  9.09  18.18 68.18  0.00  10 4.50 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  4.55  4.55  27.27 63.64  0.00  10 4.50 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  22.73 18.18 59.09  0.00  10 4.36 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  4.55  9.09  13.64 72.73  0.00  10 4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  13.64 31.82 54.55  0.00  10 4.41 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  4.55  9.09  22.73 63.64  0.00  10 4.45 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  13.64 31.82 54.55  0.00  10 4.41 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  4.55  9.09  18.18 68.18  0.00  10 4.50 

                    10 4.46 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  10.00 15.00 25.00 50.00  0.00  10 4.15 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  5.00  15.00 25.00 55.00  0.00  10 4.30 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  5.00  10.00 30.00 55.00  0.00  10 4.35 

                      4.27 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  9.52  4.76  28.57 57.14  0.00  10 4.33 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  9.52  42.86 47.62  0.00  10 4.38 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.76  14.29 19.05 61.90  0.00  10 4.38 

                      4.37 

                        
Име и презиме наставника: Драгана 
Николић Предмет: Анализа финансијских извештаја 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  11.11 11.11 77.78  0.00  10 4.67 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  5.56  5.56  16.67 72.22  0.00  10 4.56 



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  16.67 16.67 66.67  0.00  10 4.50 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  5.56  11.11 16.67 66.67  0.00  10 4.44 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  5.56  11.11 16.67 66.67  0.00  10 4.44 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  5.56  11.11 16.67 66.67  0.00  10 4.44 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  5.26  10.53 15.79 68.42  0.00  10 4.47 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  16.67 0.00  83.33  0.00  10 4.67 

                    10 4.52 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    #DIV/0! 

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  10.00 15.00 25.00 50.00  0.00  10 4.15 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  5.00  15.00 25.00 55.00  0.00  10 4.30 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  5.00  10.00 30.00 55.00  0.00  10 4.35 

                      4.27 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  9.52  4.76  28.57 57.14  0.00  10 4.33 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  9.52  42.86 47.62  0.00  10 4.38 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.76  14.29 19.05 61.90  0.00  101 4.38 

   4.37

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈЕ, 
РАЧУНОВОДСТВО И 
БАНКАРСТВО                  

   

ПРВА ГОДИНА                        

    
Име и презиме наставника: мр 
Валентина Станковић   Предмет: Математика 

Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им Н 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.94  0.00  6.80  15.53  74.76  0.97  10 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.92  0.96  5.77  19.23  71.15  0.96  10 4.58 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.06  1.03  7.22  15.46  73.20  1.03  10 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.96  0.00  7.84  15.69  73.53  0.98  10 4.60 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.98  0.00  5.88  17.65  74.51  0.98  10 4.66 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.97  0.97  9.71  16.50  70.87  0.97  10 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.98  1.96  2.94  21.57  71.57  0.98  10 4.62 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.96  1.96  2.94  18.63  73.53  0.98  10 4.61 

                    10 4.61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.03  1.03  9.28  15.46  72.16  1.03  10 4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.93  1.85  7.41  16.67  72.22  0.93  10 4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.03  3.09  9.28  22.68  63.92  0.00  10 4.45 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.06  2.13  7.45  20.21  69.15  0.00  10 4.54 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.08  5.38  24.73  68.82  0.00  10 4.61 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.68  23.66  66.67  0.00  10 4.57 

                      4.58 

    



Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.22  0.00  6.67  11.11  80.00  0.00  11 4.67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.22  2.22  4.44  17.78  73.33  0.00  11 4.58 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 4.55  2.27  4.55  18.18  70.45  0.00  11 4.48 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 2.22  2.22  2.22  11.11  82.22  0.00  11 4.69 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 2.22  2.22  6.67  15.56  73.33  0.00  11 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.27  0.00  11.36 11.36  75.00  0.00  11 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.22  0.00  2.22  20.00  75.56  0.00  11 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.22  0.00  11.11 11.11  75.56  0.00  11 4.58 

                    11 4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  6.82  9.09  84.09  0.00  11 4.77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.27  6.82  18.18  72.73  0.00  11 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  8.89  22.22  68.89  0.00  11 4.60 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  11 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.22  6.67  20.00  71.11  0.00  11 4.60 



6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.22  8.89  4.44  84.44  0.00  11 4.71 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  2.22  2.22  17.78  77.78  0.00  11 4.71 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  7.69  15.38  76.92  0.00  11 4.69 

                      4.68 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  2.22  4.44  13.33  80.00  0.00  11 4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  8.89  17.78  73.33  0.00  11 4.64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  4.44  4.44  13.33  77.78  0.00  11 4.64 

                      4.67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  11 4.77 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  2.22  15.56  82.22  0.00  11 4.80 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  6.67  17.78  75.56  0.00  11 4.69 

                      4.75 
Име и презиме наставника: проф.др 
Миле Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 1.75  1.75  3.51  17.54  75.44  0.00  11 4.63 



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  1.75  5.26  21.05  71.93  0.00  11 4.63 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  21.05  71.93  0.00  11 4.65 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.51  15.79  80.70  0.00  11 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.75  1.75  3.51  15.79  77.19  0.00  11 4.65 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  3.51  1.75  1.75  14.04  78.95  0.00  11 4.63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  7.02  19.30  73.68  0.00  11 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  11 4.68 

                    11 4.66 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  1.59  4.76  15.87  77.78  0.00  11 4.70 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  8.93  17.86  73.21  0.00  11 4.64 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  5.36  17.86  76.79  0.00  11 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.64  10.91  85.45  0.00  11 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.82  0.00  3.64  21.82  72.73  0.00  11 4.64 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  1.82  7.27  14.55  76.36  0.00  11 4.65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.64  5.45  14.55  76.36  0.00  11 4.64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 1.67  0.00  5.00  23.33  70.00  0.00  11 4.60 

                      4.66 



                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  1.75  5.26  19.30  73.68  0.00  11 4.65 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  11 4.68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  5.36  16.07  78.57  0.00  11 4.73 

                      4.69 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  7.27  14.55  78.18  0.00  11 4.71 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.75  7.02  22.81  68.42  0.00  11 4.58 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  8.77  17.54  73.68  0.00  11 4.65 

                      4.65 
Име и презиме наставника: мр Јовица 
Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 11.11 0.00  11.11 11.11  66.67  0.00  7 4.22 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  6.25  22.92  70.83  0.00  7 4.65 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  2.08  6.25  22.92  68.75  0.00  7 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  8.51  21.28  68.09  0.00  7 4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.04  2.04  26.53  69.39  0.00  7 4.63 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.33  16.67  75.00  0.00  7 4.67 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  2.08  22.92  75.00  0.00  7 4.73 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.25  12.50  81.25  0.00  7 4.75 

                    7 4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.08  2.08  10.42 18.75  68.75  0.00  7 4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.08  2.08  8.33  20.83  68.75  0.00  7 4.54 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.08  2.08  6.25  16.67  72.92  0.00  7 4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  2.13  17.02  78.72  0.00  7 4.72 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  6.25  20.83  68.75  0.00  7 4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.08  2.08  8.33  10.42  77.08  0.00  7 4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  10.42 20.83  66.67  0.00  7 4.52 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  8.33  12.50  77.08  0.00  7 4.65 

                    7 4.58 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.70  21.74  69.57  0.00  7 4.61 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.26  6.38  21.28  68.09  0.00  7 4.53 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  10.42 18.75  70.83  0.00  7 4.60 

                      4.58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  8.51  19.15  70.21  0.00  7 4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.26  8.51  21.28  65.96  0.00  7 4.49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  2.13  6.38  21.28  70.21  0.00  7 4.60 

                      4.55 
Име и презиме наставника: др Милан 
Звездановић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  4.00  4.00  14.00  78.00  0.00  7 4.66 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  10.00 14.00  76.00  0.00  7 4.66 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.04  2.04  2.04  20.41  73.47  0.00  7 4.61 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.08  20.41  75.51  0.00  7 4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  4.08  22.45  73.47  0.00  7 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  6.00  20.00  72.00  0.00  7 4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  12.24 16.33  71.43  0.00  7 4.59 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.12  20.41  73.47  0.00  7 4.67 

                    7 4.65 



Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.16  20.41  71.43  0.0  7 4.63 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.17  6.25  22.92  66.67  0.0  7 4.52 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 2.04  0.00  6.12  22.45  69.39  0.0  7 4.57 

                      4.57 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 



1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  4.08  6.12  18.37  71.43  0.0  7 4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.08  8.16  16.33  71.43  0.0  7 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.08  10.20 14.29  71.43  0.0  7 4.53 

                      4.55 

      
Име и презиме наставника: др Предраг 
Радовановић Предмет: Увод у финансије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 5.00 20.00 75.00 0.00 7  4.70 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 7  4.60 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 30.00 70.00 0.00 7  4.70 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 5.00 25.00 70.00 0.00 7  4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 5.00 20.00 75.00 0.00 7  4.70 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 5.00 20.00 75.00 0.00 7  4.70 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 10.00 10.00 80.00 0.00 7  4.70 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 10.00 10.00 80.00 0.00 7  4.70 

   7  4.68 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 14.29 28.57 57.14 0.00 7  4.43 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 35.00 65.00 0.00 7  4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 7  4.75 

    4.61 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 10.00 15.00 75.00 0.00 7  4.65 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 5.00 0.00 25.00 70.00 0.00 7  4.60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 15.00 85.00 0.00 7  4.85 

    4.70 



Име и презиме наставника: Ивана 
Јовановић Предмет: Пословни енглески језик1 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 16  4.82 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 7.14 10.71 82.14 0.00 16  4.75 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 7.14 10.71 78.57 3.57 16  4.74 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 16  4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 7.14 14.29 78.57 0.00 16  4.71 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 14.29 7.14 78.57 0.00 16  4.64 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 7.14 10.71 82.14 0.00 16  4.75 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 16  4.82 

   16  4.76 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу                  



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 3.13 6.25 18.75 71.88 0.00 16  4.59 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 3.13 9.38 9.38 78.13 0.00 16  4.63 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 6.25 6.25 9.38 78.13 0.00 16  4.59 

    4.60 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 12.50 15.63 71.88 0.00 16  4.59 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 12.50 15.63 71.88 0.00 16  4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 12.50 12.50 75.00 0.00 16  4.63 

    4.60 
Име и презиме наставника: Сузана 
Недељковић Предмет: Пословни француски језик 1 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2 5.00 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 25.00 37.50 37.50 0.00 8 4.13 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 16.67 50.00 33.33 0.00 6 4.17 

   4 4.79 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3 5.00 

    5.00

  

   

ДРУГА ГОДИНА                        

       
Име и презиме наставника: др Мира 
Аврамовић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  2.00  6.00  14.00  78.00  0.0  7 4.68 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.00  4.00  18.00  76.00  0.0  7 4.68 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.00  12.00  82.00  0.0  7 4.76 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.85  19.23  76.92  0.0  7 4.73 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  6.00  10.00  84.00  0.0  7 4.78 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  2.00  16.00  80.00  0.0  7 4.74 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  8.00  10.00  82.00  0.0  7 4.74 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  4.00  16.00  80.00  0.0  7 4.76 

                    7 4.73 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  10.00 18.00  72.00  0.00  7 4.62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  4.00  22.00  74.00  0.00  7 4.70 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.12  16.33  77.55  0.00  7 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  1.96  13.73  84.31  0.00  7 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  7.69  13.46  78.85  0.00  7 4.71 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  3.85  19.23  76.92  0.00  7 4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.92  3.92  11.76  80.39  0.00  7 4.69 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  3.85  13.46  82.69  0.00  7 4.79 

                      4.72 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 2.08  0.00  6.25  20.83  70.83  0.00  7 4.58 



материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  2.08  2.08  25.00  70.83  0.00  7 4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  4.17  18.75  77.08  0.00  7 4.73 

                      4.65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  4.26  19.15  74.47  0.00  7 4.66 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  2.13  4.26  19.15  74.47  0.00  7 4.66 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13  0.00  4.26  25.53  68.09  0.00  7 4.57 

                      4.63 
Име и презиме наставника: спец. 
Љубица Јањић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 8.33  0.00  25.00 16.67  50.00  0.00  7 4.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  8.33  0.00  25.00 25.00  41.67  0.00  7 3.92 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  8.33  25.00 16.67  50.00  0.00  7 4.08 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 8.33  0.00  16.67 41.67  33.33  0.00  7 3.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  36.36 9.09  54.55  0.00  7 4.18 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  16.67 16.67 25.00  41.67  0.00  7 3.92 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  8.33  33.33 16.67  41.67  0.00  7 3.92 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  8.33  25.00 33.33  33.33  0.00  7 3.92 



наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 

                    7 3.98 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  8.33  33.33 16.67  41.67  0.00  7 3.92 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  8.33  16.67 33.33  41.67  0.00  7 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  8.33  33.33 8.33  50.00  0.00  7 4.00 

                      4.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 8.33  0.00  16.67 25.00  50.00  0.00  7 4.08 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  8.33  25.00 16.67  50.00  0.00  7 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  8.33  16.67 25.00  50.00  0.00  7 4.17 

                      4.11 
Име и презиме наставника: 
спец.Александра Јанковић Предмет: Послоно право 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.03 6.06 90.91 0.00 14  4.88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 15.15 84.85 0.00 14  4.85 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 3.03 9.09 87.88 0.00 14  4.85 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 6.67 93.33 0.00 14  4.93 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 14.71 85.29 0.00 14  4.85 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 3.03 15.15 81.82 0.00 14  4.79 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 3.03 9.09 87.88 0.00 14  4.85 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 3.03 3.03 6.06 87.88 0.00 14  4.79 

   14  4.85 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима        



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 3.33 10.00 86.67 0.00 14  4.83 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 3.23 0.00 9.68 87.10 0.00 14  4.81 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 10.34 89.66 0.00 14  4.90 

    4.85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 3.33 10.00 86.67 0.00 14  4.83 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 3.33 10.00 86.67 0.00 14  4.83 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 3.33 6.67 90.00 0.00 14  4.87 



    4.84
Име и презиме наставника:Жаклина 
Анђелковић Предмет: Основи организације 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.28  0.00  10.26 16.67  70.51  1.28  11 4.57 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.28  0.00  6.41  20.51  70.51  1.28  11 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.30  0.00  11.69 12.99  72.73  1.30  11 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.33  0.00  8.00  13.33  76.00  1.33  11 4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.28  0.00  10.26 17.95  69.23  1.28  11 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.30  1.30  7.79  18.18  70.13  1.30  11 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 1.28  1.28  8.97  8.97  76.92  2.56  11 4.63 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.28  1.28  6.41  15.38  74.36  1.28  11 4.62 

                    11 4.60 

Име и презиме наставника:  Предмет: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза               
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику               

                        

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.56  3.13  10.94 12.50  68.75  3.13  11 4.48 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 1.56  0.00  7.81  21.88  65.63  3.13  11 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.56  0.00  9.38  15.63  70.31  3.13  11 4.58 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.54  0.00  7.69  20.00  66.15  4.62  11 4.56 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.54  1.54  12.31 16.92  63.08  4.62  11 4.45 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 1.56  1.56  7.81  18.75  65.63  4.69  11 4.52 

                      4.51 

      
Име и презиме наставника: Тања 
Јанаћковић Предмет: Финансијско рачуноводсво и биланс 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17 4.88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17 4.88 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17 4.88 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17 4.88 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 5.88 94.12 0.00 17 4.94 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17 4.88 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17 4.88 



   17 4.90
Име и презиме сарадника/асистента: 
Маша Георгиев Предмет: Финансијско рачуноводство и биланс 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 5.56 94.44 0.00 18 4.94 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 18 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 5.88 94.12 0.00 17 4.94 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 5.88 94.12 0.00 17 4.94 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 5.88 94.12 0.00 17 4.94 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 11.11 88.89 0.00 18 4.89 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 0.00 11.11 88.89 0.00 18 4.89 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 0.00 11.11 88.89 0.00 18 4.89 

    4.93 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11 5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



процен
им 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11 5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11 5.00 

    5.00 
Име и презиме наставника: проф.др 
Драгана Ранђеловић Предмет: Финансијско рачунодство и биланс 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 6.67 93.33 0.00 15 4.93 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 13.33 86.67 0.00 15 4.87 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 7.14 92.86 0.00 14 4.93 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 7.14 92.86 0.00 14 4.93 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 6.67 93.33 0.00 15 4.93 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 6.67 93.33 0.00 15 4.93 

   15 4.94 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Маша Георгиев Предмет: Финансијско рачуноводство и биланс 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16 5.00 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16 4.94 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 12.50 87.50 0.00 16 4.88 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16 5.00 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16 4.94 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16 4.94 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16 5.00 

    4.96 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15 5.00 

    5.00



Име и презиме наставника:мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословно планирање 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  10 5.00 

                    10 5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу                       



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  9 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  9 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  9 5.00 

                      5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  9 5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  9 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.0  0.00  9 5.00 

                      5.00 

    
Име и презиме наставника: др Миле 
Богдановић Предмет: Управљање породичним бизнисом 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 0.00  0.00  0.00  25.00  75.00  0.00  4 4.75 



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  25.00  75.00  0.00  4 4.75 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  25.00  75.00  0.00  4 4.75 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

                    4 4.91 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        



ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Н Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.0  0.0  0.0  40.0  60.0  0.0  5 4.60 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.0  0.0  0.0  60.0  40.0  0.0  5 4.40 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.0  0.0  0.0  0.0  100.0  0.0  4 5.00 

                      4.67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  25.00  75.00  0.00  4 4.75 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  0.00 

100.0
0  0.00  4 5.00 

   4.92 

    

ТРЕЋА ГОДИНА                       

       
Име и презиме наставника: др Иван 
Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.64 1.82 5.45 16.36 72.73 0.00 9  4.53 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85 3.70 9.26 12.96 72.22 0.00 9  4.50 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 3.70 11.11 79.63 0.00 9  4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 21.15 69.23 0.00 9  4.50 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 9  4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.85 3.70 3.70 16.67 74.07 0.00 9  4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3.70 1.85 3.70 14.81 75.93 0.00 9  4.57 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 3.70 1.85 3.70 12.96 77.78 0.00 9  4.59 

   9 4.56 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић   

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.85 1.92 5.77 15.38 73.08 0.00 9  4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3.70 1.85 5.56 16.67 72.22 0.00 9  4.52 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 9  4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 9.62 80.77 0.00 9  4.62 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 5.56 7.41 7.41 77.78 0.00 9  4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.92 5.77 1.92 17.31 73.08 0.00 9  4.54 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 3.77 1.89 7.55 9.43 77.36 0.00 9  4.55 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 5.56 1.85 7.41 11.11 74.07 0.00 9  4.46 

    4.54 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 1.79 7.14 7.14 8.93 75.00 0.00 9  4.48 



материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 5.36 1.79 8.93 5.36 78.57 0.00 9  4.50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.79 5.36 8.93 7.14 76.79 0.00 9  4.52 

    4.50 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.79 5.36 5.36 8.93 78.57 0.00 9  4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.79 1.79 10.71 8.93 76.79 0.00 9  4.57 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 8.93 5.36 5.36 80.36 0.00 9  4.57 

    4.57
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 7.14 12.50 80.36 0.00 9  4.73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.72 0.00 8.62 13.79 75.86 0.00 9  4.62 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 7.02 8.77 84.21 0.00 9  4.77 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 8.62 8.62 82.76 0.00 9  4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 1.72 8.62 8.62 81.03 0.00 9  4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 8.77 7.02 84.21 0.00 9  4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 6.90 13.79 79.31 0.00 9  4.72 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00 0.00 8.62 10.34 81.03 0.00 9  4.72 



наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 

   9 4.72 

Име и презиме сарадника/асистента: Огњен Димитријевић 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 1.79 8.93 10.71 78.57 0.00 9  4.66 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 12.50 5.36 82.14 0.00 9  4.70 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 7.14 12.50 80.36 0.00 9  4.73 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 8.93 8.93 82.14 0.00 9  4.73 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 8.93 8.93 82.14 0.00 9  4.73 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 8.93 10.71 80.36 0.00 9  4.71 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 7.14 8.93 83.93 0.00 9  4.77 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 7.14 7.14 85.71 0.00 9  4.79 

    4.73 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 7.69 13.46 78.85 0.00 9  4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 9.43 9.43 81.13 0.00 9  4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 9.43 7.55 83.02 0.00 9  4.74 

    4.72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 11.11 7.41 81.48 0.00 9  4.70 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 9.26 7.41 83.33 0.00 9  4.74 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 9.26 11.11 79.63 0.00 9  4.70 

    4.72
Име и презиме наставника: мр Јовица 
Цветковић Предмет: Анализа пословања 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  22.22  77.78  0.00  9 4.78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  20.00 40.00  40.00  0.00  10 4.20 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  10.00 10.00 20.00  60.00  0.00  10 4.30 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  10.00 0.00  30.00  60.00  0.00  10 4.40 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  22.22 44.44  33.33  0.00  9 4.11 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  20.00 30.00  50.00  0.00  10 4.30 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  33.33  66.67  0.00  9 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  40.00  60.00  0.00  10 4.60 

                    10 4.42

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима               



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику               

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  12.50 50.00  37.50  0.00  8 4.25 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  100.00 0.00  0.00  5 4.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  50.00  50.00  0.00  8 4.50 

                      4.25 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  11.11 33.33  55.56  0.00  9 4.44 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  66.67  33.33  0.00  9 4.33 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  25.00 37.50  37.50  0.00  8 4.13 



    4.30
Име и презиме наставника: др Јелена 
Крстић-Ранђић Предмет: Менамент знања 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 

   4  5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  



6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 4  5.00 

    5.00 
Име и презиме наставника: Тања 
Јанаћковић Предмет: Анализа финансијских извештаја 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 0.00 4.55 9.09 18.18 68.18 0.00 12  4.50 



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 4.55 4.55 27.27 63.64 0.00 12  4.50 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 22.73 18.18 59.09 0.00 12  4.36 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 4.55 9.09 13.64 72.73 0.00 12  4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 13.64 31.82 54.55 0.00 12  4.41 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 4.55 9.09 22.73 63.64 0.00 12  4.45 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 13.64 31.82 54.55 0.00 12  4.41 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 4.55 9.09 18.18 68.18 0.00 12  4.50 

   12  4.46 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      



ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 10.00 15.00 25.00 50.00 0.00 12  4.15 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 5.00 15.00 25.00 55.00 0.00 12  4.30 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 5.00 10.00 30.00 55.00 0.00 12  4.35 

    4.27 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 9.52 4.76 28.57 57.14 0.00 12  4.33 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 9.52 42.86 47.62 0.00 12  4.38 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 4.76 14.29 19.05 61.90 0.00 12  4.38 

    4.37
Име и презиме наставника: др Јелена 
Крстић Предмет: Пројектни менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 11.11 11.11 77.78 0.00 18  4.67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 5.56 5.56 16.67 72.22 0.00 18  4.56 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 16.67 16.67 66.67 0.00 18  4.50 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 5.56 11.11 16.67 66.67 0.00 18  4.44 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 5.56 11.11 16.67 66.67 0.00 18  4.44 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 5.56 11.11 16.67 66.67 0.00 18  4.44 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 5.26 10.53 15.79 68.42 0.00 19  4.47 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 16.67 0.00 83.33 0.00 18  4.67 

   18  4.52 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 10.00 15.00 25.00 50.00 0.00 20  4.15 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 5.00 15.00 25.00 55.00 0.00 20  4.30 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 5.00 10.00 30.00 55.00 0.00 20  4.35 

    4.27 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 9.52 4.76 28.57 57.14 0.00 21  4.33 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 9.52 42.86 47.62 0.00 21  4.38 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 4.76 14.29 19.05 61.90 0.00 21  4.38 

    4.37 
Име и презиме наставника: др Тања 
Јанаћковић Предмет: Финансијска контрола и ревизија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 10.00 20.00 70.00 0.00 20  4.60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 5.00 30.00 65.00 0.00 20  4.60 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 5.00 0.00 30.00 65.00 0.00 20  4.55 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 5.00 25.00 70.00 0.00 20  4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 5.00 30.00 65.00 0.00 20  4.60 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 5.26 5.26 5.26 84.21 0.00 19  4.68 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 5.00 0.00 25.00 70.00 0.00 20  4.60 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 5.00 5.00 20.00 70.00 0.00 20  4.55 

   20  4.60 



Име и презиме сарадника/асистента: 
Маша Георгиев Предмет: Финансијска контрола и ревизија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 6.67 20.00 73.33 0.00    4.67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 6.67 6.67 86.67 0.00    4.80 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.67 13.33 80.00 0.00    4.73 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 6.67 26.67 66.67 0.00    4.60 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 6.67 0.00 13.33 80.00 0.00    4.67 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 6.67 0.00 6.67 86.67 0.00    4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 6.67 6.67 86.67 0.00    4.80 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 13.33 6.67 80.00 0.00    4.67 

    4.71 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



процен
им 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 5.56 16.67 77.78 0.00 18  4.72 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 22.22 77.78 0.00 18  4.78 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 22.22 0.00 77.78 0.00 18  4.56 

    4.69 
Име и презиме наставника: др Предраг 
Радовановић Предмет: Финансијска тржишта 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 

   2  5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                  
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                 

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 

    5.00 



Име и презиме наставника: др Предраг 
Радовановић Предмет: Електронско банкарство и платни промет 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 

   9  5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                  
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу                 



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                 

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
процен

им 
1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0 0 0 0 100 0 10  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0 0 0 0 100 0 10  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0 0 0 0 100 0 10  5.00 

   5.00 

 

 

 

 

 

 



МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСИТКЕ 
   

ПРВА ГОДИНА 
   
Име и презиме наставника: мр 
Валентина Станковић 

Предмет: 
Математика           

Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним Н 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.94  0.00  6.80  15.53  74.76  0.97  11 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.92  0.96  5.77  19.23  71.15  0.96  11 4.58 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.06  1.03  7.22  15.46  73.20  1.03  11 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.96  0.00  7.84  15.69  73.53  0.98  11 4.60 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.98  0.00  5.88  17.65  74.51  0.98  11 4.66 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.97  0.97  9.71  16.50  70.87  0.97  11 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.98  1.96  2.94  21.57  71.57  0.98  11 4.62 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.96  1.96  2.94  18.63  73.53  0.98  11 4.61 

                      4.61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.03  1.03  9.28  15.46  72.16  1.03  11 4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.93  1.85  7.41  16.67  72.22  0.93  11 4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.03  3.09  9.28  22.68  63.92  0.00  11 4.45 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.06  2.13  7.45  20.21  69.15  0.00  11 4.54 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.08  5.38  24.73  68.82  0.00  11 4.61 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.68  23.66  66.67  0.00  11 4.57 

                      4.58 
Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.22  0.00  6.67  11.11  80.00  0.00  10 4.67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.22  2.22  4.44  17.78  73.33  0.00  10 4.58 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 4.55  2.27  4.55  18.18  70.45  0.00  10 4.48 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 2.22  2.22  2.22  11.11  82.22  0.00  10 4.69 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 2.22  2.22  6.67  15.56  73.33  0.00  10 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.27  0.00  11.36 11.36  75.00  0.00  10 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.22  0.00  2.22  20.00  75.56  0.00  10 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.22  0.00  11.11 11.11  75.56  0.00  10 4.58 

                      4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  6.82  9.09  84.09  0.00  10 4.77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.27  6.82  18.18  72.73  0.00  10 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  8.89  22.22  68.89  0.00  10 4.60 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  10 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.22  6.67  20.00  71.11  0.00  10 4.60 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.22  8.89  4.44  84.44  0.00  10 4.71 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  2.22  2.22  17.78  77.78  0.00  10 4.71 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  7.69  15.38  76.92  0.00  10 4.69 

                      4.68 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  2.22  4.44  13.33  80.00  0.00  10 4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  8.89  17.78  73.33  0.00  10 4.64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  4.44  4.44  13.33  77.78  0.00  10 4.64 

                      4.67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  10 4.77 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  2.22  15.56  82.22  0.00  10 4.80 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  6.67  17.78  75.56  0.00  10 4.69 

                      4.75 
Име и презиме наставника: проф.др 
Миле Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.75  1.75  3.51  17.54  75.44  0.00  10 4.63 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  1.75  5.26  21.05  71.93  0.00  10 4.63 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  21.05  71.93  0.00  10 4.65 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.51  15.79  80.70  0.00  10 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.75  1.75  3.51  15.79  77.19  0.00  10 4.65 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  3.51  1.75  1.75  14.04  78.95  0.00  10 4.63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  7.02  19.30  73.68  0.00  10 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  10 4.68 

                      4.66 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  1.75  5.26  19.30  73.68  0.00  10 4.65 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  10 4.68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  5.36  16.07  78.57  0.00  10 4.73 

                      4.69 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  7.27  14.55  78.18  0.00  10 4.71 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.75  7.02  22.81  68.42  0.00  10 4.58 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  8.77  17.54  73.68  0.00  10 4.65 

                      4.65 



Име и презиме наставника: Јовица 
Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 11.11 0.00  11.11 11.11  66.67  0.00  6 4.22 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  6.25  22.92  70.83  0.00  6 4.65 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  2.08  6.25  22.92  68.75  0.00  6 4.58 

4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  8.51  21.28  68.09  0.00  6 4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.04  2.04  26.53  69.39  0.00  6 4.63 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.33  16.67  75.00  0.00  6 4.67 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  2.08  22.92  75.00  0.00  6 4.73 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.25  12.50  81.25  0.00  6 4.75 

                      4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.08  0.00  10.42 18.75  68.75  0.00  6 4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.08  0.00  8.33  20.83  68.75  0.00  6 4.54 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.08  2.08  6.25  16.67  72.92  0.00  6 4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  2.13  17.02  78.72  0.00  6 4.72 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  4.17  6.25  20.83  68.75  0.00  6 4.54 



6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.08  2.08  8.33  10.42  77.08  0.00  6 4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  2.08  10.42 20.83  66.67  0.00  6 4.52 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  2.08  8.33  12.50  77.08  0.00  6 4.65 

                    6 4.58 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.70  21.74  69.57  0.00  6 4.61 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.26  6.38  21.28  68.09  0.00  6 4.53 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  10.42 18.75  70.83  0.00  6 4.60 

                      4.58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  8.51  19.15  70.21  0.00  6 4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.26  8.51  21.28  65.96  0.00  6 4.49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  2.13  6.38  21.28  70.21  0.00  6 4.60 

                      4.55 
Име и презиме наставника: др Милан 
Звездановић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  4.00  4.00  14.00  78.00  0.00  6 4.66 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  10.00 14.00  76.00  0.00  6 4.66 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.04  2.04  2.04  20.41  73.47  0.00  6 4.61 

4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.08  20.41  75.51  0.00  6 4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  4.08  22.45  73.47  0.00  6 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  6.00  20.00  72.00  0.00  6 4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  12.24 16.33  71.43  0.00  6 4.59 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.12  20.41  73.47  0.00  6 4.67 

                      4.65 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       



                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.16  20.41  71.43  0.0  6 4.63 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.17  6.25  22.92  66.67  0.0  6 4.52 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 2.04  0.00  6.12  22.45  69.39  0.0  6 4.57 

                      4.57 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  4.08  6.12  18.37  71.43  0.0  6 4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.08  8.16  16.33  71.43  0.0  6 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.08  10.20 14.29  71.43  0.0  6 4.53 

                      4.55 
Име и презиме наставника: проф.др 
Предраг Радовановић Предмет: Увод у финансије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0 0.00 5.00 20.00 75.00 0 7  4.70 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0 0.00 0.00 40.00 60.00 0 7  4.60 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0 0.00 0.00 30.00 70.00 0 7  4.70 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0 0.00 5.00 25.00 70.00 0 7  4.65 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0 0.00 5.00 20.00 75.00 0 7  4.70 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0 0.00 5.00 20.00 75.00 0 7  4.70 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0 0.00 10.00 10.00 80.00 0 7  4.70 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0 0.00 10.00 10.00 80.00 0 7  4.70 

   4.68 

      
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић   Предмет:Увод у финансије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 10.53 15.79 73.68 0.00 7  4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 7  4.80 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 7  4.75 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 5.00 20.00 75.00 0.00 7  4.70 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 7  4.75 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 5.00 95.00 0.00 7  4.95 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 7  4.80 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 7  4.83 

    4.78 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 14.29 28.57 57.14 0.00 7  4.43 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 35.00 65.00 0.00 7  4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 7  4.75 

    4.61 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 10.00 15.00 75.00 0.00 7  4.65 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 5.00 0.00 25.00 70.00 0.00 7  4.60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 15.00 85.00 0.00 7  4.85 

   4.70 
Име и презиме наставника: Ивана 
Јовановић Предмет: Пословни енглески језик1 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 10  4.82 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 7.14 10.71 82.14 0.00 10  4.75 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 7.14 10.71 78.57 3.57 10  4.74 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 10  4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 7.14 14.29 78.57 0.00 10  4.71 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 14.29 7.14 78.57 0.00 10  4.64 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 7.14 10.71 82.14 0.00 10  4.75 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 10  4.82 

   4.76 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 3.13 6.25 18.75 71.88 0.00 10  4.59 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 3.13 9.38 9.38 78.13 0.00 10  4.63 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 6.25 6.25 9.38 78.13 0.00 10  4.59 



    4.60 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 12.50 15.63 71.88 0.00 10  4.59 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 12.50 15.63 71.88 0.00 10  4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 12.50 12.50 75.00 0.00 10  4.63 

    4.60 

 
 
 
    

ДРУГА GODINA 
   

Име и презиме наставника: проф др 
Мира Аврамовић Предмет:Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 2.00 6.00 14.00 78.00 0.00 6  4.68 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 2.00 4.00 18.00 76.00 0.00 6  4.68 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.00 12.00 82.00 0.00 6  4.76 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.85 19.23 76.92 0.00 6  4.73 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 6.00 10.00 84.00 0.00 6  4.78 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 2.00 2.00 16.00 80.00 0.00 6  4.74 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 8.00 10.00 82.00 0.00 6  4.74 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 4.00 16.00 80.00 0.00 6  4.76 



   4.73 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет. Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 10.00 18.00 72.00 0.00 6  4.62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 4.00 22.00 74.00 0.00 6  4.70 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.12 16.33 77.55 0.00 6  4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 1.96 13.73 84.31 0.00 6  4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 7.69 13.46 78.85 0.00 6  4.71 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 3.85 19.23 76.92 0.00 6  4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 3.92 3.92 11.76 80.39 0.00 6  4.69 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 3.85 13.46 82.69 0.00 6  4.79 

    4.72 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 2.08 0.00 6.25 20.83 70.83 0.00 6  4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 2.08 2.08 25.00 70.83 0.00 6  4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 4.17 18.75 77.08 0.00 6  4.73 

    4.65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 2.13 4.26 19.15 74.47 0.00 6  4.66 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 2.13 4.26 19.15 74.47 0.00 6  4.66 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13 0.00 4.26 25.53 68.09 0.00 6  4.57 

   4.63
Име и презиме наставника: спец. 
Љубица Јањић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 8.33  0.00  25.00 16.67  50.00  0.0  6 4.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  8.33  0.00  25.00 25.00  41.67  0.0  6 3.92 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  8.33  25.00 16.67  50.00  0.0  6 4.08 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 8.33  0.00  16.67 41.67  33.33  0.0  6 3.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  36.36 9.09  54.55  0.0  6 4.18 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  16.67 16.67 25.00  41.67  0.0  6 3.92 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  8.33  33.33 16.67  41.67  0.0  6 3.92 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  8.33  25.00 33.33  33.33  0.0  6 3.92 

                      3.98 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  8.33  33.33 16.67  41.67  0.00  6 3.92 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  8.33  16.67 33.33  41.67  0.00  6 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  8.33  33.33 8.33  50.00  0.00  6 4.00 

                      4.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 8.33  0.00  16.67 25.00  50.00  0.00  6 4.08 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  8.33  25.00 16.67  50.00  0.00  6 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  8.33  16.67 25.00  50.00  0.00  6 4.17 

                      4.11 



Име и презиме наставника: 
спец.Александра Јанковић Предмет:Пословно право 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  3.03  6.06  90.91  0.00  13 4.88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  15.15  84.85  0.00  13 4.85 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  3.03  9.09  87.88  0.00  13 4.85 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  6.67  93.33  0.00  13 4.93 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  14.71  85.29  0.00  13 4.85 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  3.03  15.15  81.82  0.00  13 4.79 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  3.03  9.09  87.88  0.00  13 4.85 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  3.03  3.03  6.06  87.88  0.00  13 4.79 

                      4.85 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу                       



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  3.33  10.00  86.67  0.00  13 4.83 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  3.23  0.00  9.68  87.10  0.00  13 4.81 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  10.34  89.66  0.00  13 4.90 

                      4.85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  3.33  10.00  86.67  0.00  13 4.83 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  3.33  10.00  86.67  0.00  13 4.83 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  3.33  6.67  90.00  0.00  13 4.87 

                      4.84 
Име и презиме наставника:Жаклина 
Анђелковић Предмет: Основи организације 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 1.28  0.00  10.26 16.67  70.51  1.28  78 4.57 



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.28  0.00  6.41  20.51  70.51  1.28  78 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.30  0.00  11.69 12.99  72.73  1.30  77 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.33  0.00  8.00  13.33  76.00  1.33  75 4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.28  0.00  10.26 17.95  69.23  1.28  78 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.30  1.30  7.79  18.18  70.13  1.30  77 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 1.28  1.28  8.97  8.97  76.92  2.56  78 4.63 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.28  1.28  6.41  15.38  74.36  1.28  78 4.62 

                      4.60 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        



ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Н Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.56  3.13  10.94 12.50  68.75  3.13  64 4.48 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 1.56  0.00  7.81  21.88  65.63  3.13  64 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.56  0.00  9.38  15.63  70.31  3.13  64 4.58 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.54  0.00  7.69  20.00  66.15  4.62  65 4.56 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.54  1.54  12.31 16.92  63.08  4.62  65 4.45 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 1.56  1.56  7.81  18.75  65.63  4.69  64 4.52 

                      4.51 
Име и презиме наставника: спец Тома 
Дашић Предмет: Менаџмент продаје 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 10.00 90.00 0.00 10  4.90 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 

   4.99 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 8  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 12.50 87.50 0.00 8  4.88 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 12.50 87.50 0.00 8  4.88 

    4.92
Име и презиме наставника: спец. 
Љубица Јањић Предмет: Истраживање тржишта 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 14.29 85.71 0.00 14  4.86 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 7.69 0.00 92.31 0.00 13  4.85 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 14.29 85.71 0.00 14  4.86 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 7.69 92.31 0.00 13  4.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 21.43 78.57 0.00 14  4.79 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 7.14 14.29 78.57 0.00 14  4.71 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 14.29 85.71 0.00 14  4.86 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 7.69 7.69 84.62 0.00 13  4.77 

   4.83 



Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 8.33 16.67 75.00 0.00 12  4.67 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 11.11 0.00 88.89 0.00 9  4.78 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 27.27 72.73 0.00 11  4.73 

    4.72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 18.18 9.09 63.64 9.09 11  4.50 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 9.09 18.18 63.64 9.09 11  4.60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 9.09 9.09 72.73 9.09 11  4.70 

    4.60 

 
    
   

ТРЕЋА ГОДИНА 
 
   

Име и презиме наставника: др Иван 
Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.64 1.82 5.45 16.36 72.73 0.00 8  4.53 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85 3.70 9.26 12.96 72.22 0.00 8  4.50 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 3.70 11.11 79.63 0.00 8  4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 21.15 69.23 0.00 8  4.50 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 8  4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.85 3.70 3.70 16.67 74.07 0.00 8  4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3.70 1.85 3.70 14.81 75.93 0.00 8  4.57 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 3.70 1.85 3.70 12.96 77.78 0.00 8  4.59 

   4.56 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 
не 

могу 



да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.85 1.92 5.77 15.38 73.08 0.00 8  4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3.70 1.85 5.56 16.67 72.22 0.00 8  4.52 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 8  4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 9.62 80.77 0.00 8  4.62 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 5.56 7.41 7.41 77.78 0.00 8  4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.92 5.77 1.92 17.31 73.08 0.00 8  4.54 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 3.77 1.89 7.55 9.43 77.36 0.00 8  4.55 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 5.56 1.85 7.41 11.11 74.07 0.00 8  4.46 

    4.54 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.79 7.14 7.14 8.93 75.00 0.00 8  4.48 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 5.36 1.79 8.93 5.36 78.57 0.00 8  4.50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.79 5.36 8.93 7.14 76.79 0.00 8  4.52 

    4.50 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.79 5.36 5.36 8.93 78.57 0.00 8  4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.79 1.79 10.71 8.93 76.79 0.00 8  4.57 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 8.93 5.36 5.36 80.36 0.00 8  4.57 

    4.57
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  7.14  12.50  80.36  0.00  8 4.73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.72  0.00  8.62  13.79  75.86  0.00  8 4.62 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  8.77  84.21  0.00  8 4.77 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  8.62  8.62  82.76  0.00  8 4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  1.72  8.62  8.62  81.03  0.00  8 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.77  7.02  84.21  0.00  8 4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  6.90  13.79  79.31  0.00  8 4.72 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  8.62  10.34  81.03  0.00  8 4.72 

                      4.72 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  7.69  13.46  78.85  0.00  8 4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  9.43  9.43  81.13  0.00  8 4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  9.43  7.55  83.02  0.00  8 4.74 

                      4.72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  11.11 7.41  81.48  0.00  8 4.70 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  9.26  7.41  83.33  0.00  8 4.74 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.26  11.11  79.63  0.00  8 4.70 

                      4.72 

    
Име и презиме наставника: др Јелена 
Крстић Ранђић Предмет: Пројектни менаџмент - Case Study 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  11 5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  9.09  90.91  0.00  11 4.91 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  9.09  90.91  0.00  11 4.91 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  27.27  72.73  0.00  11 4.73 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  11 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  9.09  9.09  81.82  0.00  11 4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  9.09  18.18  72.73  0.00  11 4.64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  9.09  90.91  0.00  11 4.91 

                      4.85 

Име и презиме сарадника/асистента:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза               
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета               



наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  18.18 9.09  72.73  0.00  11 4.55 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  3 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  8 5.00 

                      4.85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  9.09  90.91  0.00  11 4.91 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  18.18  81.82  0.00  11 4.82 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.09  9.09  81.82  0.00  11 4.73 

    4.82
Име и презиме наставника: Миле 
Богдановић Предмет: Пословна логистика 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.33 13.33 83.33 0.00 30  4.80 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 3.45 6.90 89.66 0.00 29  4.86 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.67 6.67 86.67 0.00 30  4.80 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 6.45 6.45 87.10 0.00 31  4.81 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 6.67 6.67 86.67 0.00 30  4.80 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 3.33 13.33 83.33 0.00 30  4.80 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 6.67 10.00 83.33 0.00 30  4.77 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 6.67 13.33 80.00 0.00 30  4.73 

   4.80 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна логистика 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26 4.96 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 7.69 92.31 0.00 26 4.92 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 23 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 25 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 26 5.00 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26 4.96 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 25 5.00 

    4.98 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 25  4.80 



материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 13.04 86.96 0.00 23  4.87 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 13.79 86.21 0.00 29  4.86 

    4.84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 8.70 91.30 0.00 23  4.91 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 8.70 91.30 0.00 23  4.91 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 8.70 91.30 0.00 23  4.91 

    4.91 
Име и презиме наставника: спец Тома 
Дашић Предмет: Спољнотрговинско пословање 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 



наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 

                      5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 

                      5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  12 5.00 

                      5.00 

    
Име и презиме наставника: др Миле 
Богдановић 

Предмет: Економика међународног транспорта и 
шпедиције 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 

                      4.96 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић 

Предмет: Економика међународног транспорта и 
шпедиције 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  6 4.83 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  6 5.00 

                      4.90 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  5 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  40.00  60.00  0.00  5 4.60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  5 5.00 

                      4.87 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  20.00  80.00  0.00  5 4.80 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  5 5.00 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  5 5.00 

                      4.93 

    
Име и презиме наставника: др Јелена 
Крстић Предмет: Пројектни менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 12  4.83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 12  4.83 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 12  4.92 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 12  4.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 12  4.83 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 12  4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 12  4.92 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 12  4.92 

   4.86 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 18.18 81.82 0.00 11  4.82 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 18.18 81.82 0.00 11  4.82 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 27.27 72.73 0.00 11  4.73 

    4.79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 18.18 81.82 0.00 11  4.82 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 

    4.88 

    
Име и презиме наставника: мр Јовица 
Цветковић Предмет: Локални економски развој 

Н Просек ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 6  4.83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 6  4.83 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 

    4.96 

Име и презиме сарадника/асистента:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 7  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 7  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 5  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 6  4.83 

    4.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 
   

ПРВА ГОДИНА 
   
Име и презиме наставника: мр 
Валентина Станковић   Предмет: Математика 

Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним Н 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.94  0.00  6.80  15.53  74.76  0.97  30 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.92  0.96  5.77  19.23  71.15  0.96  30 4.58 

3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.06  1.03  7.22  15.46  73.20  1.03  30 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.96  0.00  7.84  15.69  73.53  0.98  30 4.60 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.98  0.00  5.88  17.65  74.51  0.98  30 4.66 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.97  0.97  9.71  16.50  70.87  0.97  30 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.98  1.96  2.94  21.57  71.57  0.98  30 4.62 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.96  1.96  2.94  18.63  73.53  0.98  30 4.61 

                    30 4.61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.03  1.03  9.28  15.46  72.16  1.03  30 4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.93  1.85  7.41  16.67  72.22  0.93  30 4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.03  3.09  9.28  22.68  63.92  0.00  30 4.45 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.06  2.13  7.45  20.21  69.15  0.00  30 4.54 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.08  5.38  24.73  68.82  0.00  30 4.61 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.68  23.66  66.67  0.00  30 4.57 

                      4.58 
Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 
не 

могу 



да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.22  0.00  6.67  11.11  80.00  0.00  30 4.67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.22  2.22  4.44  17.78  73.33  0.00  30 4.58 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 4.55  2.27  4.55  18.18  70.45  0.00  30 4.48 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 2.22  2.22  2.22  11.11  82.22  0.00  30 4.69 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 2.22  2.22  6.67  15.56  73.33  0.00  30 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.27  0.00  11.36 11.36  75.00  0.00  30 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.22  0.00  2.22  20.00  75.56  0.00  30 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.22  0.00  11.11 11.11  75.56  0.00  30 4.58 

                    30 4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  6.82  9.09  84.09  0.00  30 4.77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.27  6.82  18.18  72.73  0.00  30 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  8.89  22.22  68.89  0.00  30 4.60 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  30 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.22  6.67  20.00  71.11  0.00  30 4.60 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.22  8.89  4.44  84.44  0.00  30 4.71 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  2.22  2.22  17.78  77.78  0.00  30 4.71 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  7.69  15.38  76.92  0.00  30 4.69 

                      4.68 

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  2.22  4.44  13.33  80.00  0.00  30 4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  8.89  17.78  73.33  0.00  30 4.64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  4.44  4.44  13.33  77.78  0.00  30 4.64 

                      4.67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  30 4.77 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  2.22  15.56  82.22  0.00  30 4.80 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  6.67  17.78  75.56  0.00  30 4.69 

                      4.75 
Име и презиме наставника: проф.др 
Миле Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.75  1.75  3.51  17.54  75.44  0.00  30 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  1.75  5.26  21.05  71.93  0.00  30 4.63 



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  21.05  71.93  0.00  30 4.65 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.51  15.79  80.70  0.00  30 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.75  1.75  3.51  15.79  77.19  0.00  30 4.65 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  3.51  1.75  1.75  14.04  78.95  0.00  30 4.63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  7.02  19.30  73.68  0.00  30 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  30 4.68 

                    30 4.66 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  1.59  4.76  15.87  77.78  0.00  30 4.70 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  8.93  17.86  73.21  0.00  30 4.64 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  5.36  17.86  76.79  0.00  30 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.64  10.91  85.45  0.00  30 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.82  0.00  3.64  21.82  72.73  0.00  30 4.64 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  1.82  7.27  14.55  76.36  0.00  30 4.65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.64  5.45  14.55  76.36  0.00  30 4.64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 1.67  0.00  5.00  23.33  70.00  0.00  30 4.60 

                      4.66 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  1.75  5.26  19.30  73.68  0.00  30 4.65 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  30 4.68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  5.36  16.07  78.57  0.00  30 4.73 

                      4.69 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  7.27  14.55  78.18  0.00  30 4.71 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.75  7.02  22.81  68.42  0.00  30 4.58 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  8.77  17.54  73.68  0.00  30 4.65 

                      4.65 
Име и презиме наставника: мр Јовица 
Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 11.11 0.00  11.11 11.11  66.67  0.00  19 4.22 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  6.25  22.92  70.83  0.00  19 4.65 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  2.08  6.25  22.92  68.75  0.00  19 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  8.51  21.28  68.09  0.00  19 4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.04  2.04  26.53  69.39  0.00  19 4.63 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.33  16.67  75.00  0.00  19 4.67 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  2.08  22.92  75.00  0.00  19 4.73 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.25  12.50  81.25  0.00  19 4.75 

                    19 4.60 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.08  2.08  10.42 18.75  68.75  0.00  19 4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.08  2.08  8.33  20.83  68.75  0.00  19 4.54 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.08  2.08  6.25  16.67  72.92  0.00  19 4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  2.13  17.02  78.72  0.00  19 4.72 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  6.25  20.83  68.75  0.00  19 4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.08  2.08  8.33  10.42  77.08  0.00  19 4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  10.42 20.83  66.67  0.00  19 4.52 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  8.33  12.50  77.08  0.00  19 4.65 

                    19 4.58 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.70  21.74  69.57  0.00  19 4.61 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.26  6.38  21.28  68.09  0.00  19 4.53 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  0.00  10.42 18.75  70.83  0.00  19 4.60 



предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 

                      4.58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  8.51  19.15  70.21  0.00  19 4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.26  8.51  21.28  65.96  0.00  19 4.49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  2.13  6.38  21.28  70.21  0.00  19 4.60 

                      4.55 
Име и презиме наставника: др Милан 
Звездановић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  4.00  4.00  14.00  78.00  0.00  19 4.66 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  10.00 14.00  76.00  0.00  19 4.66 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.04  2.04  2.04  20.41  73.47  0.00  19 4.61 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.08  20.41  75.51  0.00  19 4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  4.08  22.45  73.47  0.00  19 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  6.00  20.00  72.00  0.00  19 4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  12.24 16.33  71.43  0.00  19 4.59 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.12  20.41  73.47  0.00  19 4.67 

                    19 4.65 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  8.16  20.41  71.43  0.0  19 4.63 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.17  6.25  22.92  66.67  0.0  19 4.52 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 2.04  0.00  6.12  22.45  69.39  0.0  19 4.57 

                      4.57 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  4.08  6.12  18.37  71.43  0.0  19 4.57 



2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  4.08  8.16  16.33  71.43  0.0  19 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.08  10.20 14.29  71.43  0.0  19 4.53 

                      4.55 
Име и презиме наставника: Драгана 
Илић Предмет: Основе туризма 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.85 3.85 92.31 0.00 26 4.88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 7.69 3.85 88.46 0.00 26 4.81 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 11.54 88.46 0.00 26 4.88 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 7.69 88.46 3.85 26 4.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 3.85 3.85 92.31 0.00 26 4.88 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 3.85 0.00 92.31 3.85 26 4.92 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 8.00 92.00 0.00 25 4.92 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 4.00 96.00 0.00 25 4.96 

   

25.
75 4.90 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 4.17 4.17 91.67 0.00 24 4.88 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 4.35 8.70 86.96 0.00 23 4.83 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 4.17 4.17 91.67 0.00 24 4.88 

    4.86 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 4.00 12.00 80.00 4.00 25 4.79 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 4.00 8.00 88.00 0.00 25 4.84 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 4.00 0.00 8.00 88.00 0.00 25 4.80 

    4.81 
Име и презиме наставника: Миљана 
Стојковић Трајковић 

Предмет: Страни језик - Енглески 2 у туризму и 
угоститељству 

Н Просек ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.85 1.85 1.85 11.11 83.33 0.00 54 4.72 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85 0.00 3.70 22.22 72.22 0.00 54 4.63 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 0.00 1.85 9.26 87.04 0.00 54  4.80 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.89 0.00 1.89 15.09 81.13 0.00 53  4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 0.00 3.70 11.11 83.33 0.00 54  4.74 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.89 0.00 3.77 22.64 71.70 0.00 53  4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 1.89 0.00 3.77 9.43 84.91 0.00 53  4.75 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.89 0.00 1.89 18.87 77.36 0.00 53  4.70 

   53  4.71 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.85 0.00 1.85 16.67 79.63 0.00 54 4.72 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 1.89 0.00 0.00 16.98 81.13 0.00 53 4.75 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.85 0.00 0.00 14.81 83.33 0.00 54 4.78 

    4.75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.89 0.00 3.77 16.98 77.36 0.00 53 4.68 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.92 0.00 1.92 26.92 69.23 0.00 52 4.62 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 1.92 1.92 1.92 11.54 82.69 0.00 52 4.71 

    4.67 
Име и презиме наставника: проф др 
Мира Аврамовић Предмет:Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 2.00 6.00 14.00 78.00 0.00 22  4.68 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 2.00 4.00 18.00 76.00 0.00 22  4.68 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.00 12.00 82.00 0.00 22  4.76 



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.85 19.23 76.92 0.00 22  4.73 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 6.00 10.00 84.00 0.00 22  4.78 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 2.00 2.00 16.00 80.00 0.00 22  4.74 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 8.00 10.00 82.00 0.00 22  4.74 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 4.00 16.00 80.00 0.00 22  4.76 

   22 4.73 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 10.00 18.00 72.00 0.00 22  4.62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 4.00 22.00 74.00 0.00 22  4.70 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.12 16.33 77.55 0.00 22  4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 1.96 13.73 84.31 0.00 22  4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 7.69 13.46 78.85 0.00 22  4.71 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 3.85 19.23 76.92 0.00 22  4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 3.92 3.92 11.76 80.39 0.00 22  4.69 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 3.85 13.46 82.69 0.00 22  4.79 

    4.72 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 2.08 0.00 6.25 20.83 70.83 0.00 22  4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 2.08 2.08 25.00 70.83 0.00 22  4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 4.17 18.75 77.08 0.00 22  4.73 

    4.65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 2.13 4.26 19.15 74.47 0.00 22  4.66 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 2.13 4.26 19.15 74.47 0.00 22  4.66 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13 0.00 4.26 25.53 68.09 0.00 22  4.57 

    4.63
Име и презиме наставника: Мира 
Аврамовић Предмет:Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  2.00  6.00  14.00  78.00  0.0  22 4.68 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.00  4.00  18.00  76.00  0.0  22 4.68 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.00  12.00  82.00  0.0  22 4.76 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.85  19.23  76.92  0.0  22 4.73 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  6.00  10.00  84.00  0.0  22 4.78 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.00  2.00  16.00  80.00  0.0  22 4.74 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  8.00  10.00  82.00  0.0  22 4.74 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  4.00  16.00  80.00  0.0  22 4.76 

                    22 4.73 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  10.00 18.00  72.00  0.00  22 4.62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  4.00  22.00  74.00  0.00  22 4.70 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.12  16.33  77.55  0.00  22 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  1.96  13.73  84.31  0.00  22 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  7.69  13.46  78.85  0.00  22 4.71 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  3.85  19.23  76.92  0.00  22 4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.92  3.92  11.76  80.39  0.00  22 4.69 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  3.85  13.46  82.69  0.00  22 4.79 

                      4.72 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 2.08  0.00  6.25  20.83  70.83  0.00  22 4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  2.08  2.08  25.00  70.83  0.00  22 4.65 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  4.17  18.75  77.08  0.00  22 4.73 

                      4.65 



ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  2.13  4.26  19.15  74.47  0.00  22 4.66 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  2.13  4.26  19.15  74.47  0.00  22 4.66 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13  0.00  4.26  25.53  68.09  0.00  22 4.57 

                      4.63 
Име и презиме наставника: спец. 
Љубица Јањић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 8.33  0.00  25.00 16.67  50.00  0.00  22 4.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  8.33  0.00  25.00 25.00  41.67  0.00  22 3.92 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  8.33  25.00 16.67  50.00  0.00  22 4.08 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 8.33  0.00  16.67 41.67  33.33  0.00  22 3.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  36.36 9.09  54.55  0.00  22 4.18 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  16.67 16.67 25.00  41.67  0.00  22 3.92 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  8.33  33.33 16.67  41.67  0.00  22 3.92 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  8.33  25.00 33.33  33.33  0.00  22 3.92 

                    22 3.98 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  8.33  33.33 16.67  41.67  0.00  22 3.92 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  8.33  16.67 33.33  41.67  0.00  22 4.08 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  8.33  33.33 8.33  50.00  0.00  22 4.00 

                      4.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 8.33  0.00  16.67 25.00  50.00  0.00  22 4.08 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  8.33  25.00 16.67  50.00  0.00  22 4.08 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  8.33  16.67 25.00  50.00  0.00  22 4.17 

 
 
                        

ДРУГА ГОДИНА 
 
     

Име и презиме наставника: 
спец.Александра Јанковић Предмет: Трговинско право 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 12.50 20.83 60.42 6.25 48 4.51 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 10.87 17.39 65.22 6.52 46 4.58 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 19.15 14.89 57.45 8.51 47 4.42 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 6.38 6.38 21.28 59.57 6.38 47 4.43 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 6.25 0.00 12.50 14.58 60.42 6.25 48 4.31 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  4.55 13.64 27.27 31.82 9.09 13.64 22 3.32 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.17 0.00 17.39 10.87 60.87 8.70 46 4.40 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.17 2.17 10.87 17.39 58.70 8.70 46 4.40 

   44 4.30 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза        



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 2.17 0.00 15.22 15.22 60.87 6.52 46 4.42 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 2.13 4.26 10.64 19.15 57.45 6.38 47 4.34 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 2.08 0.00 18.75 12.50 58.33 8.33 48 4.36 

    4.37 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 2.13 0.00 12.77 21.28 57.45 6.38 47 4.41 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 2.13 0.00 10.64 19.15 61.70 6.38 47 4.48 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13 0.00 10.64 19.15 61.70 6.38 47 4.48 

    4.45



Име и презиме наставника: др Татјана 
Ђекић 

Предмет: Менаџмент квалитета у туризму и 
угоститељству 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  3.45  3.45  6.90  86.21  0.00  29 4.76 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  3.45  13.79  82.76  0.00  29 4.79 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  20.69  79.31  0.00  29 4.79 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  6.90  10.34  82.76  0.00  29 4.76 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  17.24  82.76  0.00  29 4.83 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  3.45  6.90  17.24  72.41  0.00  29 4.59 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  3.45  17.24  79.31  0.00  29 4.76 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 3.33  3.33  6.67  10.00  76.67  0.00  30 4.53 

                    29 4.73 

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу                       



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  3.57  7.14  14.29  75.00  0.00  28 4.61 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  7.14  14.29  78.57  0.00  28 4.71 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  3.70  11.11  85.19  0.00  27 4.81 

                      4.71 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  17.24 10.34  72.41  0.00  29 4.55 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  3.45  20.69  75.86  0.00  29 4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  42.86 57.14  0.00  0.00  7 3.57 

                      4.28 
Име и презиме наставника:спец. Љубица 
Јањић Предмет: Истраживање тржишта у туризму 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 33.33 0.00 66.67 0.00 3  4.33 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00 3  4.67 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 

   3  4.88

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза        
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) Н Просек 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3  5.00 

    5.00 

      
Име и презиме наставника: др Драгана 
Ранђеловић Предмет: Финансијско рачунодство и биланс 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 20.69 79.31 0.00 29  4.79 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 22.22 77.78 0.00 27  4.78 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.90 24.14 68.97 0.00 29  4.62 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 3.57 3.57 7.14 85.71 0.00 28  4.75 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 13.79 13.79 72.41 0.00 29  4.59 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 10.34 17.24 72.41 0.00 29  4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 3.57 10.71 14.29 71.43 0.00 28  4.54 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 6.90 10.34 17.24 65.52 0.00 29  4.41 

   29  4.64 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза        
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 7.14 10.71 82.14 0.00 28 4.75 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 3.70 22.22 74.07 0.00 27 4.70 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 3.70 14.81 81.48 0.00 27 4.78 

    4.74 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 11.11 11.11 77.78 0.00 27 4.67 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 23.08 76.92 0.00 26 4.77 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 10.71 21.43 67.86 0.00 28 4.57 

    4.67
Име и презиме наставника: др 
Валентина Вукосављевић Павловић Предмет: Организационо понашање 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  12 4.83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  12 4.83 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  8.33  91.67  0.00  12 4.92 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  8.33  91.67  0.00  12 4.92 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  16.67  83.33  0.00  12 4.83 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  25.00  75.00  0.00  12 4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  8.33  91.67  0.00  12 4.92 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  8.33  91.67  0.00  12 4.92 



                    12 4.86 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  18.18  81.82  0.00  11 4.82 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  18.18  81.82  0.00  11 4.82 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  27.27  72.73  0.00  11 4.73 

                      4.79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  18.18  81.82  0.00  11 4.82 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  9.09  90.91  0.00  11 4.91 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  9.09  90.91  0.00  11 4.91 

                      4.88 

    
Име и презиме наставника: спец. Марија 
Крстић Предмет: Информациони системи у туризму 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  5.26  13.16  81.58  0.00  38 4.76 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  10.81 13.51  75.68  0.00  37 4.65 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.89  21.05  71.05  0.00  38 4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  5.26  13.16  81.58  0.00  38 4.76 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  2.63  28.95  68.42  0.00  38 4.66 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  2.70  21.62  75.68  0.00  37 4.73 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  5.56  22.22  72.22  0.00  36 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  10.81 16.22  72.97  0.00  37 4.62 

                    37 4.69 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Н Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.0  5.7  2.9  22.9  68.6  0.0  35 4.54 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.0  0.0  20.0  8.6  71.4  0.0  35 4.51 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.0  2.9  8.8  14.7  73.5  0.0  34 4.59 

                      4.55 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  2.70  27.03  70.27  0.00  37 4.68 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  5.41  18.92  75.68  0.00  37 4.70 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  11.76 14.71  73.53  0.00  34 4.62 

   4.67 

    
Име и презиме наставника: спец. Лазар 
Крстић Предмет: Информациони системи у туризму 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 2.94 5.88 5.88 85.29 0.00 34  4.74 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 12.12 21.21 66.67 0.00 33  4.55 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 5.88 20.59 73.53 0.00 34  4.68 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.03 15.15 81.82 0.00 33  4.79 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 5.88 23.53 70.59 0.00 34  4.65 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 9.09 24.24 66.67 0.00 33  4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 3.03 9.09 18.18 69.70 0.00 33  4.55 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 12.12 12.12 75.76 0.00 33  4.64 

   33  4.64 

      

Име и презиме сарадника/асистента:    

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза          
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима           
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:          



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада          
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе          
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности           
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника          
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику          

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 6.90 0.00 17.24 75.86 0.00 29  4.62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 3.57 10.71 21.43 64.29 0.00 28  4.46 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 7.14 28.57 64.29 0.00 28  4.57 

    4.55 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 2.94 11.76 14.71 70.59 0.00 34  4.53 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 14.71 11.76 73.53 0.00 34  4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 3.03 12.12 21.21 63.64 0.00 33  4.45 

   4.52 

 
     

ТРЕЋА ГОДИНА 
   



     
Име и презиме наставника: др Иван 
Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.64 1.82 5.45 16.36 72.73 0.00 15  4.53 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85 3.70 9.26 12.96 72.22 0.00 15  4.50 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 3.70 11.11 79.63 0.00 15  4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 21.15 69.23 0.00 15  4.50 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 15  4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.85 3.70 3.70 16.67 74.07 0.00 15  4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3.70 1.85 3.70 14.81 75.93 0.00 15  4.57 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 3.70 1.85 3.70 12.96 77.78 0.00 15  4.59 

   15 4.56 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.85 1.92 5.77 15.38 73.08 0.00 15  4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3.70 1.85 5.56 16.67 72.22 0.00 15  4.52 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 15  4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 9.62 80.77 0.00 15  4.62 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 5.56 7.41 7.41 77.78 0.00 15  4.54 



6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.92 5.77 1.92 17.31 73.08 0.00 15  4.54 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 3.77 1.89 7.55 9.43 77.36 0.00 15  4.55 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 5.56 1.85 7.41 11.11 74.07 0.00 15  4.46 

    4.54 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.79 7.14 7.14 8.93 75.00 0.00 15  4.48 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 5.36 1.79 8.93 5.36 78.57 0.00 15  4.50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.79 5.36 8.93 7.14 76.79 0.00 15  4.52 

    4.50 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.79 5.36 5.36 8.93 78.57 0.00 15  4.57 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.79 1.79 10.71 8.93 76.79 0.00 15  4.57 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 8.93 5.36 5.36 80.36 0.00 15  4.57 

    4.57
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  7.14  12.50  80.36  0.00  15 4.73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.72  0.00  8.62  13.79  75.86  0.00  15 4.62 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  8.77  84.21  0.00  15 4.77 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  8.62  8.62  82.76  0.00  15 4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  1.72  8.62  8.62  81.03  0.00  15 4.69 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.77  7.02  84.21  0.00  15 4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  6.90  13.79  79.31  0.00  15 4.72 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  8.62  10.34  81.03  0.00  15 4.72 

                    15 4.72

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза               
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику               



                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  7.69  13.46  78.85  0.00  15 4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  9.43  9.43  81.13  0.00  15 4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  9.43  7.55  83.02  0.00  15 4.74 

                      4.72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  11.11 7.41  81.48  0.00  15 4.70 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  9.26  7.41  83.33  0.00  15 4.74 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.26  11.11  79.63  0.00  15 4.70 

    4.72
Име и презиме наставника: др Предраг 
Стаменковић Предмет: Менаџмент туристичких организација 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.45 3.45 93.10 0.00 29  4.90 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 10.34 89.66 0.00 29  4.90 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 3.45 0.00 96.55 0.00 29  4.93 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.45 6.90 89.66 0.00 29  4.86 



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 3.45 0.00 3.45 93.10 0.00 29  4.86 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 3.45 0.00 3.45 93.10 0.00 29  4.86 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 3.45 6.90 89.66 0.00 29  4.86 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 3.45 3.45 93.10 0.00 29  4.90 

   29  4.88 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 3.70 0.00 0.00 3.70 92.59 0.00 27  4.81 



материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 3.70 3.70 0.00 92.59 0.00 27  4.81 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 7.41 0.00 92.59 0.00 27  4.85 

    4.83 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 3.57 3.57 92.86 0.00 28  4.89 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 3.57 7.14 89.29 0.00 28  4.86 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 7.14 92.86 0.00 28  4.93 

    4.89 
Име и презиме наставника: мр Јасмина 
Јовић Предмет: Промотивне активости у туризму 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 4.00 0.00 4.00 12.00 76.00 4.00 25  4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.00 0.00 4.00 16.00 72.00 4.00 25  4.58 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 8.00 0.00 0.00 16.00 72.00 4.00 25  4.50 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 4.17 0.00 20.83 70.83 4.17 24  4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 4.00 4.00 20.00 68.00 4.00 25  4.58 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 4.00 4.00 20.00 68.00 4.00 25  4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 4.17 12.50 79.17 4.17 24  4.78 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 4.00 24.00 68.00 4.00 25  4.67 

   25  4.62 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 4.35 13.04 78.26 4.35 23  4.77 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 20.83 75.00 4.17 24  4.78 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 4.17 16.67 75.00 4.17 24  4.74 

    4.76 



ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 4.35 0.00 8.70 82.61 4.35 23  4.77 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 4.35 0.00 17.39 73.91 4.35 23  4.68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 4.35 0.00 13.04 78.26 4.35 23  4.73 

    4.73
Име и презиме наставника: Момчило 
Цонић Предмет: Креативна гастрономија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27  5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 7  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 27  5.00 

   21  5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26  4.96 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26  4.96 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26  4.96 

    4.96 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26  4.96 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26  4.96 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 3.85 96.15 0.00 26  4.96 

    4.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И 
ГАСТРОНОМИЈЕ 

   

ПРВА ГОДИНА 
   
Име и презиме наставника: мр 
Валентина Станковић   Предмет: Математика 

Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним Н 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.94  0.00  6.80  15.53  74.76  0.97  44 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.97  0.97  5.83  19.42  71.84  0.97  44 4.62 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.06  1.03  7.22  15.46  73.20  1.03  44 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.96  0.00  7.84  15.69  73.53  0.98  44 4.60 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.98  0.00  5.88  17.65  74.51  0.98  44 4.66 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.97  0.97  9.71  16.50  70.87  0.97  44 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.98  1.96  2.94  21.57  71.57  0.98  44 4.62 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.96  1.96  2.94  18.63  73.53  0.98  44 4.61 

                    44 4.61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.03  1.03  9.28  15.46  72.16  1.03  44 4.58 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.93  1.85  7.41  16.67  72.22  0.93  44 4.59 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.03  3.09  9.28  22.68  63.92  0.00  44 4.45 

                      4.54 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.06  2.13  7.45  20.21  69.15  0.00  44 4.54 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.08  5.38  24.73  68.82  0.00  44 4.61 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.68  23.66  66.67  0.00  44 4.57 

                      4.58 
Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 
не 

могу 



да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.22  2.22  4.44  17.78  73.33  0.00  43 4.58 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4.55  2.27  4.55  18.18  70.45  0.00  43 4.48 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.22  2.22  2.22  11.11  82.22  0.00  43 4.69 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 2.22  2.22  6.67  15.56  73.33  0.00  43 4.56 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 2.27  0.00  11.36 11.36  75.00  0.00  43 4.57 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.22  0.00  2.22  20.00  75.56  0.00  43 4.67 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.22  0.00  11.11 11.11  75.56  0.00  43 4.58 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.22  0.00  11.11 11.11  75.56  0.00  43 4.58 

                    43 4.59 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  6.82  9.09  84.09  0.00  43 4.77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.27  6.82  18.18  72.73  0.00  43 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  8.89  22.22  68.89  0.00  43 4.60 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  43 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  2.22  6.67  20.00  71.11  0.00  43 4.60 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  2.22  8.89  4.44  84.44  0.00  43 4.71 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  2.22  2.22  17.78  77.78  0.00  43 4.71 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  7.69  15.38  76.92  0.00  43 4.69 

                      4.68 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  2.22  4.44  13.33  80.00  0.00  43 4.71 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  8.89  17.78  73.33  0.00  43 4.64 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  4.44  4.44  13.33  77.78  0.00  43 4.64 

                      4.67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  4.65  13.95  81.40  0.00  43 4.77 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  2.22  15.56  82.22  0.00  43 4.80 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  6.67  17.78  75.56  0.00  43 4.69 

                      4.75 
Име и презиме наставника: проф.др 
Миле Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.75  1.75  3.51  17.54  75.44  0.00  43 4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  1.75  5.26  21.05  71.93  0.00  43 4.63 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  21.05  71.93  0.00  43 4.65 



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.51  15.79  80.70  0.00  43 4.77 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.75  1.75  3.51  15.79  77.19  0.00  43 4.65 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  3.51  1.75  1.75  14.04  78.95  0.00  43 4.63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  7.02  19.30  73.68  0.00  43 4.67 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  43 4.68 

                    43 4.66 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  1.82  5.45  18.18  74.55  0.00  43 4.65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  8.93  17.86  73.21  0.00  43 4.64 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  5.36  17.86  76.79  0.00  43 4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  3.64  10.91  85.45  0.00  43 4.82 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.82  0.00  3.64  21.82  72.73  0.00  43 4.64 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  1.82  7.27  14.55  76.36  0.00  43 4.65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  3.64  5.45  14.55  76.36  0.00  43 4.64 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 1.67  0.00  5.00  23.33  70.00  0.00  43 4.60 

                      4.66 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  1.75  5.26  19.30  73.68  0.00  43 4.65 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  7.02  17.54  75.44  0.00  43 4.68 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  5.36  16.07  78.57  0.00  43 4.73 

                      4.69 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  7.27  14.55  78.18  0.00  43 4.71 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  1.75  7.02  22.81  68.42  0.00  43 4.58 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  8.77  17.54  73.68  0.00  43 4.65 

                      4.65 
Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Основи организације 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.28  0.00  10.26 16.67  70.51  1.28  78 4.57 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.28  0.00  6.41  20.51  70.51  1.28  78 4.61 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.30  0.00  11.69 12.99  72.73  1.30  77 4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.33  0.00  8.00  13.33  76.00  1.33  75 4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.28  0.00  10.26 17.95  69.23  1.28  78 4.56 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.30  1.30  7.79  18.18  70.13  1.30  77 4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 1.28  1.28  8.97  8.97  76.92  2.56  78 4.63 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.28  1.28  6.41  15.38  74.36  1.28  78 4.62 

                    77 4.60 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза               
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику               

                
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.56  3.13  10.94 12.50  68.75  3.13  64 4.48 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 1.56  0.00  7.81  21.88  65.63  3.13  64 4.55 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.56  0.00  9.38  15.63  70.31  3.13  64 4.58 

                      4.54 



ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.54  0.00  7.69  20.00  66.15  4.62  65 4.56 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.54  1.54  12.31 16.92  63.08  4.62  65 4.45 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 1.56  1.56  7.81  18.75  65.63  4.69  64 4.52 

                      4.51 
Име и презиме наставника: др Татјана 
Ђекић Предмет: Наука о исхрани 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.04  2.04  10.20 24.49  59.18  2.04  49 4.40 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  2.08  14.58 20.83  60.42  2.08  48 4.43 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.25  29.17  62.50  2.08  48 4.57 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  2.13  10.64 21.28  63.83  2.13  47 4.50 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  8.16  30.61  59.18  2.04  49 4.52 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  6.25  20.83  70.83  2.08  48 4.66 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  6.25  35.42  56.25  2.08  48 4.51 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  2.08  10.42 20.83  64.58  2.08  48 4.51 

                    48 4.51 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  4.65  9.30  27.91  53.49  4.7  43 4.37 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  2.33  4.65  30.23  58.14  4.7  43 4.51 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  2.44  4.88  29.27  58.54  4.9  41 4.51 

                      4.46 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 2.38  2.38  7.14  23.81  59.52  4.8  42 4.43 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  2.38  4.76  28.57  59.52  4.8  42 4.53 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  0.00  4.76  35.71  54.76  4.8  42 4.53 



препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 

                      4.49 
Име и презиме наставника: др 
Валентина Вукосављевић Павловић Предмет: Социологија рада 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 4.17 20.83 75.00 0.00 24  4.71 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 29.17 70.83 0.00 24  4.71 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 29.17 70.83 0.00 24  4.71 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 4.17 20.83 75.00 0.00 24  4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 24  4.75 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 24  4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 29.17 70.83 0.00 24  4.71 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 24  4.75 

   24  4.72 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 4.55 31.82 63.64 0.00 22 4.59 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 13.64 31.82 54.55 0.00 22 4.41 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 9.09 27.27 63.64 0.00 22 4.55 

    4.52 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 5.26 5.26 26.32 63.16 0.00 19 4.47 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 5.26 31.58 63.16 0.00 19 4.58 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 10.53 15.79 73.68 0.00 19 4.63 

    4.56 
Име и презиме наставника: Јовица 
Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 12.50 12.50 75.00 0.00 12  4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 17.65 64.71 17.65 0.00 12  4.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 2.08 6.25 22.92 68.75 0.00 12  4.58 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 2.13 8.51 21.28 68.09 0.00 12  4.55 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 2.04 2.04 26.53 69.39 0.00 12  4.63 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 8.33 16.67 75.00 0.00 12  4.67 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 2.08 22.92 75.00 0.00 12  4.73 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 6.25 12.50 81.25 0.00 12  4.75 

   12  4.57 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 2.08 0.00 10.42 18.75 68.75 0.00 12  4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.22 0.00 2.22 22.22 73.33 0.00 12  4.64 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.08 2.08 6.25 16.67 72.92 0.00 12  4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 2.13 2.13 17.02 78.72 0.00 12  4.72 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 4.17 6.25 20.83 68.75 0.00 12  4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  2.08 2.08 8.33 10.42 77.08 0.00 12  4.58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 2.08 10.42 20.83 66.67 0.00 12  4.52 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 2.08 8.33 12.50 77.08 0.00 12  4.65 



    4.59 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 8.70 21.74 69.57 0.00 12  4.61 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 4.26 6.38 21.28 68.09 0.00 12  4.53 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 10.42 18.75 70.83 0.00 12  4.60 

    4.58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 2.13 8.51 19.15 70.21 0.00 12  4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 4.26 8.51 21.28 65.96 0.00 12  4.49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 2.13 6.38 21.28 70.21 0.00 12  4.60 

    4.55 
Име и презиме наставника: Милан 
Звездановић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 4.00 4.00 14.00 78.00 0.00 12  4.66 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 10.00 14.00 76.00 0.00 12  4.66 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 2.04 2.04 2.04 20.41 73.47 0.00 12  4.61 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 4.08 20.41 75.51 0.00 12  4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 4.08 22.45 73.47 0.00 12  4.69 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 2.00 6.00 20.00 72.00 0.00 12  4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 12.24 16.33 71.43 0.00 12  4.59 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 6.12 20.41 73.47 0.00 12  4.67 

   12 4.65 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 8.16 20.41 71.43 0.00 12  4.63 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 4.17 6.25 22.92 66.67 0.00 12  4.52 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 4.08 10.20 14.29 71.43 0.00 12  4.53 

    4.56 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 2.13 8.51 19.15 70.21 0.00 12 4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 4.26 8.51 21.28 65.96 0.00 12 4.49 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 2.13 6.38 21.28 70.21 0.00 12 4.60 

    4.55

  
 
   

ДРУГА ГОДИНА  
  
      

Име и презиме наставника: др Мира 
Аврамовић Предмет:Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  41.18  58.82  0.0  17 4.59 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  17.65  82.35  0.0  17 4.82 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  11.76 29.41  58.82  0.0  17 4.47 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  6.25  12.50  81.25  0.0  16 4.75 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  29.41  70.59  0.0  17 4.71 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  11.76 35.29  52.94  0.0  17 4.41 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  29.41  70.59  0.0  17 4.71 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  5.88  17.65  76.47  0.0  17 4.71 

                    17 4.65 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  5.88  29.41  64.71  0.00  17 4.59 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  5.88  5.88  88.24  0.00  17 4.82 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  37.50  62.50  0.00  16 4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  5.88  17.65  76.47  0.00  17 4.71 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  11.76 35.29  52.94  0.00  17 4.41 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  5.88  17.65  76.47  0.00  17 4.71 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  11.76 23.53  64.71  0.00  17 4.53 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  5.88  5.88  88.24  0.00  17 4.82 

                      4.65 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  31.25  68.75  0.00  16 4.69 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  12.50 6.25  81.25  0.00  16 4.69 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  0.00  6.25  31.25  62.50  0.00  16 4.56 



предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 

                      4.65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  6.25  31.25  62.50  0.00  16 4.56 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  6.25  31.25  62.50  0.00  16 4.56 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  6.25  31.25  62.50  0.00  16 4.56 

                      4.56 
Име и презиме наставника: др Драгана 
Николић Предмет: Финансијски менаџмент и рачуноводство 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  12.50 33.33  54.17  0.00  24 4.42 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  4.35  13.04 13.04  69.57  0.00  23 4.48 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  4.17  12.50 29.17  54.17  0.00  24 4.33 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  13.04 30.43  56.52  0.00  23 4.43 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  19.05 19.05  61.90  0.00  21 4.43 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  4.35  8.70  26.09  60.87  0.00  23 4.43 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  21.74 21.74  56.52  0.00  23 4.35 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  16.67 16.67  66.67  0.00  24 4.50 

                    23 4.42 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Маша Георгиев Предмет: Финансијски менаџмент и рачуноводство 

Н Просек ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0  0.0  13.0  26.1  60.9  0.0  23 4.48 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0  0.0  13.0  21.7  65.2  0.0  23 4.52 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0  0.0  17.4  30.4  52.2  0.0  23 4.35 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0  0.0  4.5  22.7  72.7  0.0  22 4.68 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0  0.0  21.7  17.4  60.9  0.0  23 4.39 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0  0.0  13.0  21.7  65.2  0.0  23 4.52 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0  0.0  8.7  30.4  60.9  0.0  23 4.52 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0  0.0  17.4  17.4  65.2  0.0  23 4.48 

                      4.49 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  4.55  18.18 18.18  59.09  0.00  22 4.32 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  4.35  17.39 17.39  60.87  0.00  23 4.35 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  8.70  13.04 21.74  56.52  0.00  23 4.26 

                      4.31 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  4.17  12.50 29.17  54.17  0.00  24 4.33 



2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  16.67 20.83  62.50  0.00  24 4.46 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  4.00  4.00  32.00  60.00  0.00  25 4.48 

                      4.42 

      
Име и презиме наставника: др Небојша 
Милосављевић Предмет: Микробиологија хране 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 7.89 0.00 7.89 21.05 63.16 0.00 38  4.32 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  2.70 5.41 2.70 18.92 70.27 0.00 37  4.49 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 5.56 0.00 13.89 11.11 69.44 0.00 36  4.39 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 5.56 0.00 5.56 19.44 69.44 0.00 36  4.47 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 2.86 0.00 11.43 11.43 74.29 0.00 35  4.54 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  5.56 0.00 8.33 16.67 69.44 0.00 36  4.44 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 5.71 0.00 8.57 14.29 71.43 0.00 35  4.46 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 5.71 0.00 8.57 14.29 71.43 0.00 35  4.46 

   36  4.45 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза        
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

          
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 7.69 2.56 12.82 17.95 58.97 0.00 39  4.18 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 5.26 2.63 10.53 21.05 60.53 0.00 38  4.29 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 5.41 2.70 5.41 10.81 75.68 0.00 37  4.49 

    4.32 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 5.26 5.26 7.89 15.79 65.79 0.00 38  4.32 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 2.63 2.63 10.53 26.32 57.89 0.00 38  4.34 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.70 2.70 8.11 13.51 72.97 0.00 37  4.51 

    4.39
Име и презиме наставника: спец. 
Александра Јовановић Предмет: Трговинско право 

Н Просек ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  12.50 20.83  60.42  6.25  48 4.51 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  10.87 17.39  65.22  6.52  46 4.58 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  19.15 14.89  57.45  8.51  47 4.42 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  6.38  6.38  21.28  59.57  6.38  47 4.43 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 6.25  0.00  12.50 14.58  60.42  6.25  48 4.31 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  4.55  13.64 27.27 31.82  9.09 

13.6
4  22 3.32 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 2.17  0.00  17.39 10.87  60.87  8.70  46 4.40 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 2.17  2.17  10.87 17.39  58.70  8.70  46 4.40 

                    44 4.30 

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 2.17  0.00  15.22 15.22  60.87  6.52  46 4.42 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 2.13  4.26  10.64 19.15  57.45  6.38  47 4.34 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 2.08  0.00  18.75 12.50  58.33  8.33  48 4.36 

                      4.37 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 2.13  0.00  12.77 21.28  57.45  6.38  47 4.41 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 2.13  0.00  10.64 19.15  61.70  6.38  47 4.48 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 2.13  0.00  10.64 19.15  61.70  6.38  47 4.48 

                      4.45 
Име и презиме наставника: Миљана 
Стојковић Трајковић 

Предмет: Страни језик - Енглески 2 у туризму и 
угоститељству 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 1.85 1.85 1.85 11.11 83.33 0.00 54  4.72 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85 0.00 3.70 22.22 72.22 0.00 54  4.63 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 0.00 1.85 9.26 87.04 0.00 54  4.80 



4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.89 0.00 1.89 15.09 81.13 0.00 53  4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 0.00 3.70 11.11 83.33 0.00 54  4.74 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.89 0.00 3.77 22.64 71.70 0.00 53  4.62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 1.89 0.00 3.77 9.43 84.91 0.00 53  4.75 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 1.89 0.00 1.89 18.87 77.36 0.00 53  4.70 

   54  4.71 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза        
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.85 0.00 1.85 16.67 79.63 0.00 54  4.72 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 1.89 0.00 0.00 16.98 81.13 0.00 53  4.75 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.85 0.00 0.00 14.81 83.33 0.00 54  4.78 

    4.75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.89 0.00 3.77 16.98 77.36 0.00 53  4.68 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.92 0.00 1.92 26.92 69.23 0.00 52  4.62 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 1.92 1.92 1.92 11.54 82.69 0.00 52  4.71 

    4.67 
Име и презиме наставника: Сузана 
Недељковић 

Предмет: Страни језик - Француски 2 у туризму и 
угоститељству 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 5  4.60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 5  4.60 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 60.00 40.00 0.00 5  4.40 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5  4.80 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 5  4.60 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 5  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5  4.80 



8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5  4.80 

   5  4.70 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза        
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима         
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:        
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада        
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе        
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности         
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника        
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику        

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 60.00 40.00 0.00 5  4.40 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 5  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5  4.80 

    4.73 



ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 5  4.60 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 5  4.60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5  4.80 

    4.67
Име и презиме наставника: Момчило 
Цонић Предмет: Креативна гастрономија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  2 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  7 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 

                    27 5.00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 

                      4.96 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 



препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 

                      4.96 
Име и презиме наставника: Момчило 
Цонић Предмет: Кетеринг менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  4.35  95.65  0.00  23 4.96 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  4.35  95.65  0.00  23 4.96 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  4.35  95.65  0.00  23 4.96 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  13.04  86.96  0.00  23 4.87 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 

                    23 4.92 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                       
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                        
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                       
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                       



5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                       
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                        
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                       
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                       

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Н Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.0  0.0  0.0  21.7  78.3  0.0  23 4.78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.0  0.0  0.0  13.0  87.0  0.0  23 4.87 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.0  0.0  0.0  17.4  82.6  0.0  23 4.83 

                      4.83 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 

   4.91 

     

     

    

ТРЕЋА ГОДИНА 

  
 
      



Име и презиме наставника: Татјана 
Ђекић Предмет: Еколошки менаџмент и одрживи развој 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 3.33 13.33 83.33 0.00 30 4.80 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 3.45 6.90 89.66 0.00 29 4.86 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 6.67 6.67 86.67 0.00 30 4.80 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 3.33 6.67 90.00 0.00 30 4.87 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 6.67 6.67 86.67 0.00 30 4.80 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 3.33 13.33 83.33 0.00 30 4.80 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 6.67 10.00 83.33 0.00 30 4.77 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 6.67 13.33 80.00 0.00 30 4.73 

   30 4.80 

Име и презиме сарадника/асистента:    

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза          
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима           
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:          
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада          
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе          
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу          



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника          
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику          

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 3.33 13.33 83.33 0.00 30  4.80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 3.33 3.33 93.33 0.00 30  4.90 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 3.33 13.33 83.33 0.00 30  4.80 

    4.83 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 7.14 7.14 85.71 0.00 28  4.79 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 3.57 7.14 89.29 0.00 28  4.86 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 3.57 10.71 85.71 0.00 28  4.82 

    4.82

  
Име и презиме наставника: др Иван 
Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 1.85 3.70 9.26 12.96 72.22 0.00 20  4.50 



наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.85 3.70 3.70 11.11 79.63 0.00 20  4.63 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 3.85 1.92 3.85 21.15 69.23 0.00 20  4.50 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 20  4.56 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 3.70 3.70 16.67 74.07 0.00 20  4.57 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  3.70 1.85 3.70 14.81 75.93 0.00 20  4.57 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 3.70 1.85 3.70 12.96 77.78 0.00 20  4.59 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 8.62 10.34 81.03 0.00 20  4.72 

   20 4.58 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Огњен Димитријевић Предмт: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 3.85 1.92 5.77 15.38 73.08 0.00 20  4.52 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  3.70 1.85 5.56 16.67 72.22 0.00 20  4.52 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 1.85 3.70 5.56 14.81 74.07 0.00 20  4.56 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 3.85 1.92 3.85 9.62 80.77 0.00 20  4.62 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 1.85 5.56 7.41 7.41 77.78 0.00 20  4.54 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  1.92 5.77 1.92 17.31 73.08 0.00 20  4.54 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 3.77 1.89 7.55 9.43 77.36 0.00 20  4.55 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 5.56 1.85 7.41 11.11 74.07 0.00 20  4.46 

    4.54 



ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 1.79 7.14 7.14 8.93 75.00 0.00 20  4.48 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 5.36 1.79 8.93 5.36 78.57 0.00 20  4.50 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 1.79 5.36 8.93 7.14 76.79 0.00 20  4.52 

    4.50 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 1.79 5.36 5.36 8.93 78.57 0.00 20  4.57 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 1.79 1.79 10.71 8.93 76.79 0.00 20  4.57 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 8.93 5.36 5.36 80.36 0.00 20  4.57 

    4.57
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  7.14  12.50  80.36  0.00  20 4.73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  1.72  0.00  8.62  13.79  75.86  0.00  20 4.62 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  7.02  8.77  84.21  0.00  20 4.77 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  8.62  8.62  82.76  0.00  20 4.74 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  1.72  8.62  8.62  81.03  0.00  20 4.69 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  8.77  7.02  84.21  0.00  20 4.75 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  6.90  13.79  79.31  0.00  20 4.72 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  8.62  10.34  81.03  0.00  20 4.72 

                    20 4.72 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза               
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику               

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  7.69  13.46  78.85  0.00  20 4.71 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  9.43  9.43  81.13  0.00  20 4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  9.43  7.55  83.02  0.00  20 4.74 

                      4.72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  11.11 7.41  81.48  0.00  20 4.70 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  9.26  7.41  83.33  0.00  20 4.74 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  9.26  11.11  79.63  0.00  20 4.70 

    4.72
Име и презиме наставника: др Јелена 
Крстић-Ранђић Предмет: Пројектни менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 10.87 10.87 78.26 0.00 46  4.67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 6.38 14.89 78.72 0.00 47  4.72 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 2.08 6.25 18.75 72.92 0.00 48  4.63 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 4.35 15.22 80.43 0.00 46  4.76 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 4.17 14.58 81.25 0.00 48  4.77 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 2.13 12.77 85.11 0.00 47  4.83 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 2.13 4.26 12.77 80.85 0.00 47  4.72 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 2.13 12.77 85.11 0.00 47  4.83 

   47  4.74 



Име и презиме сарадника/асистента: 
Славица Поповић Предмет: Пројектни менаџмент 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 10.87 15.22 73.91 0.00 46  4.63 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 11.11 2.78 86.11 0.00 36  4.75 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 4.35 21.74 73.91 0.00 46  4.70 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 4.35 4.35 13.04 78.26 0.00 46  4.65 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 2.17 4.35 19.57 73.91 0.00 46  4.65 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 4.35 19.57 76.09 0.00 46  4.72 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00 0.00 6.52 10.87 82.61 0.00 46  4.76 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00 0.00 6.52 13.04 80.43 0.00 46  4.74 

    4.70 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 11.63 13.95 74.42 0.00 43  4.63 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 6.98 11.63 81.40 0.00 43  4.74 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 7.32 12.20 80.49 0.00 41  4.73 

    4.70 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 



проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 2.38 2.38 19.05 76.19 0.00 42  4.69 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 2.33 2.33 16.28 79.07 0.00 43  4.72 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 6.98 18.60 74.42 0.00 43  4.67 

    4.70 
Име и презиме наставника: Момчило 
Цонић Предмет: Посластичарство са пекарством 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 

   11 4.91 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                   
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 18.18 81.82 0.00 11  4.82 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 15.38 84.62 0.00 13  4.85 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 12  4.83 

    4.83 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 12  4.92 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11  5.00 

    4.97



Име и презиме наставника: Анчица 
Димитријевић Предмет: Посластичарство са пекарством 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 0.00 11  4.91 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 12  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 10.00 90.00 0.00 10  4.90 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11  5.00 

   10  4.98 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                   
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                  
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                  
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                  
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу                  



према студентима придржава се принципа 
пристојности  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                  
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                  

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 12  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 12  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 12  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 8.33 91.67 0.00 12  4.92 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 11  5.00 

    4.97 
Име и презиме наставника: Момчило 
Цонић Предмет: Међународна гастрономија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16  4.94 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17  4.88 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16  4.94 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 

   16  4.97 

      

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза          
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима           
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:          
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада          
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе          
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности           
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника          
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику          

      



ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 14  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 

    5.00 
Име и презиме наставника: Ивица 
Здравковић Предмет: Међународна гастрономија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 0.00 5.88 94.12 0.00 17  4.94 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 17  5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 



6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 17  5.00 

   16  4.99 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                  
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                 

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00 0.00 0.00 6.67 93.33 0.00 15  4.93 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 

    4.98 
Име и презиме наставника: Момчило 
Цонић Предмет: Национолна гастрономија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00 0.00 6.25 0.00 93.75 0.00 16  4.88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16  4.94 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16  4.94 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00 0.00 0.00 11.76 88.24 0.00 17  4.88 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00 0.00 0.00 6.25 93.75 0.00 16  4.94 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 

   16  4.95 



Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза                 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                  
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:                 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада                 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе                 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                  
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника                 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику                 

      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 16  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15  5.00 

    5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 



1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0 0 0 0 100 0 15  5.00 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0 0 0 0 100 0 14  5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0 0 0 0 100 0 16  5.00 

   15  5.00 
Име и презиме наставника: Ивица 
Здравковић Предмет: Национална гастрономија 

Н Просек 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  5.88  94.12  0.00  17 4.94 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  17 5.00 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  16 5.00 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  17 5.00 

                    16 4.99 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза               
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима                



3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно:               
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада               
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе               
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности                
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника               
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику               

                        
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, 
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  13 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 

                      5.00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска 
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  6.67  93.33  0.00  15 4.93 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  15 5.00 

                      4.98 
Име и презиме наставника: Миле 
Богдановић Предмет: Пословна логистика 

Н Просек ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Наставник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  3.33  13.33  83.33  0.00  30 4.80 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  3.45  6.90  89.66  0.00  29 4.86 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  6.67  6.67  86.67  0.00  30 4.80 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  6.45  6.45  87.10  0.00  31 4.81 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  6.67  6.67  86.67  0.00  30 4.80 
6. Наставник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  3.33  13.33  83.33  0.00  30 4.80 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 0.00  0.00  6.67  10.00  83.33  0.00  30 4.77 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља 
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом наставнику 0.00  0.00  6.67  13.33  80.00  0.00  30 4.73 

                    30 4.80 
Име и презиме сарадника/асистента: 
Марко Јанаћковић Предмет: Пословна логистика 

Н Просек 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом 
и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања 
предиспитних обавеза 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира 
наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  0.00  0.00  0.00  7.69  92.31  0.00  26 4.92 
3. На постављена питања наставник 
одговора стручно и спремно: 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  23 5.00 
4. Придржава се распореда часова и плана 
рада 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  25 5.00 
5. Употребом савремених наставно–
техничких средстава подиже квалитет 
наставе 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  26 5.00 
6. Сарадник подстиче активно учешће 
студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа 
пристојности  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  27 5.00 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља
најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања сарадника 0.00  0.00  0.00  3.85  96.15  0.00  26 4.96 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали 
овом сараднику 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  0.00  25 5.00 

26 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно
дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 0.00  0.00  0.00  20.00  80.00  0.00  25 4.80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе,
и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 0.00  0.00  0.00  13.04  86.96  0.00  23 4.87 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали 
овом предмету 0.00  0.00  0.00  13.79  86.21  0.00  29 4.86 

4.84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска
литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
2. Обим препоручене основне и допунске
литературе је примерен предмету 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља
најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте 
оценом оценили литературу на предмету 0.00  0.00  0.00  8.70  91.30  0.00  23 4.91 

23 4.91 



PEDYiiJIHKA CPiiHJA 

AKA)J;EMHJA CTPYKOBH HX CTY,[(HJA JYJKHA CPii HJA 

Epoj: 2950/2021-5 
22.12. 2021.ro,[(. 
necKOBaiJ;, IJapTH3aHCKa 6p. 7 

Ha OCHOBY qJiaHa 25. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30Balby (,CJI rnaCHHK PC" 6p. 88/17, ... 6/721), qJiaHa 
81. H 199. CTaTyTaAKa,[(eMHje cTpyKoBHHX cTy.[(Hja J)')KHa Cp6Hja 6p. 2037/2021 O,[( 04.10.2021. ro,[(., qnaHa
8., 18. H 21. IJpaBHJIHHKa 0 CTaH,[(ap,[(HMa H IIOCT)'IIIJ;HMa 3a CaMOBpe,[(HOBaH>e H YHYTpaiiiH:.e o6e36eljelbe 
KBaJIHTeTa 6p. 387/2020 o,[( 17.09.2020., H 0.[(nyKe KoMHCHje 3a caMoape,[(HOBaH>e H YHYTpaiiiH>e o6e36eljeH>e 
KBaJIHTeTa ACCJC 6poj 2860/2021-1 , O,[( 15.12.2021.ro,[(., HacTaBHo-cTpyqHo Bene AKa,[(eMHje, Ha caojoj 
Ce,[(HHIJ;H O,[(p)l(aHOj ,[(aHa 22.12. 2021. rO,[(HHe ,[(OHeJIO je CJie,[(eny: 

O,[(JIY K Y

1. Y csaja ce H1semTaj o pelyJITaTHMa cryJJ;eHTCKor speJJ;HOBaiLa KBaJIHTeTa cryJJ;Hja, uacTaoe H
neJJ;aromKor paJJ;a uacTaBHHKa- JieTILH ceMecTap 2020/2021. roJJ;.

2. H3BemTaj Hl Ta'lfKe 1. 'lfHHH cacTaBHH }].eo ooe 0JJ;JiyKe.

Ha OCHOBY 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30Balby, H H3BeiiiTaja KoMHCHje 3a CaMOBpe,[(HOBaH>e H yHyTpaiiiH:.e 
o6e36eljeH>e KBa.JIHTeTa HCB AKa;::{eMHje je ycBojHrro :VhBemraj H ):(OHerro O):(JIYKY Kao y ):(HCII03HTHBy. 

,[(ocTaBHTH: 

- Ilpe,[(ce,[(HHKY KoMHCHje 3a caMoBpe.[(HOBaH>el 
H )'HyrpamH>e o6e36eljeH:.e KBa.JIHTeTa 

- ApxHBa 

06pa;:�;uo: 

Ilpe.[(ce,[(aaajyhH HCB 

Ilpe):(ce):(HHK AKa;::{eMHje 
):(p 3BOHK JiaTaHOBHll, rrpo4>. 
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