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На основу Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
и 73/2018), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа и студијских програма („Службени Гласник РС“, бр. 13/2019 
од 28.02.2019.), Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа („Службени Гласник РС“, бр. 13/2019 од 28.02.2019.), Правилника о 
стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа 
(„Службени Гласник РС“, бр. 13/2019 од 28.02.2019.), Статута Академије струковних 
студија Јужна Србија (бр. 2037/2021 од 04.10.2021.) као и у складу са правилницима који 
регулишу област обезбеђења квалитета (Правилник о стандардима и поступцима за 
самовредновање, Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета, 
Правилник о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада 
наставника), Стратегије обезбеђења квалитета и Акционог плана за спровођење 
стратегије обезбеђења квалитета за 2021.год. (бр. 12/2021 од 12.01.2021.год.), Комисија 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија 
Јужна Србија подноси следећи 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 
УНУТРАШЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА КАЛЕНДАРСКУ 

2021.год. 

У даљем тексту Комисија ће изложити Извештај у складу са својим активностима.  
Решењем бр. 685/2020 од 24.11.2020. год именована је Комисија за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета у саставу: 

- Ивана Јовановић, наставник страног језика (Одсек за пословне студије Лесковац) 
– председник

- др Александра Јевтовић, виши предавач (Одсек за пословне студије Блаце) – члан 
- др Јелица Живић, проф. струковних студија (Одсек за пољопривредно-

прехрамбене студије Прокупље) – члан 
- Предраг Ђорђевић, предавач (Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац) 

– члан
- мр Марија Мојовић Филиповић (Одсек студија за васпитаче Бујановац) – члан 
- дипл.правник Славица Миленовић, руководилац правне службе Академије  
- Анђела Голубовић, студент (Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац). 
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Комисија је, у горе наведеном саставу одржала 5 (пет) састанака, након чега је, а по 
окончању избора за Студентски Парламент Академије Јужна Србија, члан из редова 
студената замењен ново-изабраним чланом, студенткињом Мирославом Митић са 
Одсека за технолошко-уметничке студије Лесковац. У овом, измењеном саставу, 
Комисија је одржала 1 (један) састанак. 
Након одласка у пензију члана Комисије, дипл. правника Славице Миленовић, решењем 
бр. 2738/2021. од 01.12.2021., Комисији се придружила, дипл. правник Милица 
Стојановић, библиотекар Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац. У овом 
саставу, Комисија је одржала 1 (један) састанак. 
Укупно је за наведени период, Комисија одржала 7 (седам) састанака од чега су два 
састанка одржана у 2020.години: први састанак Комисије одржан 24.11.2020. год. а по 
добијању Решења о именовању чланова, и други састанак одржан 14.12.2020.год. У 2021. 
год. одржано је укупно пет састанака (Прилог 1). 
 
Комисија је у току 2021.године, водећи се основним опредељењем и циљевима квалитета 
јасно дефинисаним у Стратегији обезбеђења квалитета, настојала да у потпуности 
поштује мере обезбеђења квалитета и оствари добре резултате по питању квалитета 
студијских програма, наставног процеса, наставника, студената, литературе и 
информатичких ресурса, простора и опреме, издавачког и стручног рада, управљања 
установом и ненаставне подршке, финансирања и квалитета система обезбеђења 
квалитета.   
 
Активности обезбеђења квалитета су организовали Помоћник председника за наставу и 
акредитацију, Руководиоци Одсека, Комисија за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета АЈС као и пет Подкомисија Одсека АЈС.  
 
У наставку је дат преглед активности спроведених у циљу обезбеђења и унапређења 
квалитета у 2021.години: 

- донет је Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за 
2021.годину (бр. 12/2021 од 12.01.2021.год.), који садржи приказ активности (по 
сваком стандарду), носиоца активности и рокова за њихово извршење. 

- Донет је План рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета за 2021.год. (бр. 12/2021 од 12.01.2021.год.). 

- Извршена је израда и допуна јединствених анкетних упитника за спровођење 
поступка студентског вредновања на Академији струковних студија Јужна 
Србија. 

- Извршено је усаглашавање документације неопходне за реализацију наставног 
процеса на предмету Стручна пракса (који постоји на свим одсецима Академије 
Јужна Србија). 

- Редовно праћење спровођења планова наставе и планова рада увидом у Дневнике 
рада.  

- Сачињавање и усвајање јединствених извештаја о одржаној настави у зимском и 
летњем семестру школске 2020/2021 год. на Академији струковних студија Јужна 
Србија. 

- Разматрање и усвајање предлога Извештаја о усклађености уџбеника „Ловна 
привреда и ловни туризам,“ аутра др Братислава Пешића, са наставним планом и 
програмом. 

- Организација, спровођење, обрада, анализа резултата студентског вредновања 
квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника, компетентности и 
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мотивисаности особља за подршку библиотеци, читаоници и рачунарском центру 
и квалитета установе. Сачињени су и усвојени јединствени извештаји за зимски и 
летњи семестар школске 2020/2021.године. 

- Разматрање Извештаја о релевантности библиотечких јединица библиотечког 
фонда за постојеће студијске програме на одсецима Академије струковних 
студија Јужна Србија и упућивање Предлога за унапређење библиотечких 
фондова новим издањима и савременом литературом руководиоцима одсека. 

- Разматрање и усвајање предлога Извештаја о исправности и квалитету рачунарске 
и друге опреме и плана набавке и осавремењивања информатичке опреме и 
предлога за опис опреме 

- Рад на припреми предлога Извештаја о анализи обима, оцени квалитета и провере 
резултата научно-истраживачког рада наставника и сарадника и њиховог 
укључивања у наставни процес. 

- Генерисање, разматрање и усвајање предлога Извештаја о анализи услова и 
инфраструктуре за редовно праћење и обраду података потребних за оцену 
квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. 

- Генерисање, разматрање и усвајање предлога анкетног упитника за оцену рада 
управљачког и ненаставног особља од стране наставника и анкетног упитника за 
оцену рада управљачког и ненаставног особља од стране ненаставног особља. 

- Организација, спровођење, обрада, анализа резултата анкетирања дипломираних 
студената за школску 2020/21.годину. Сачињен је и усвојен јединствени извештај 
на нивоу Академије Јужна Србија. 

- Разматрање, допуна и усвајање предлога Плана усавршавања ненаставног особља 
Академије струковних студија Јужна Србија за 2022. 

- Организација, спровођење, обрада, анализа резултата анкетирања резултата 
анкетирања послодаваца за школску 2020/21. 

- Генерисање, разматрање и усвајање Предлога подстизајних мера за запослене да 
се активно баве научно-истраживачким радом. 

- Креирање јединствених образаца: Јединствени извештај о одржаној настави у 
току зимског/летњем семестра и Извештај о одржаним часовима (одржани и 
уписани часови у Дневник рада) 

- Измена и допуна Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних студија 
Јужна Србија.  

- Рад на унапређењу методологије спровођења процеса прикупљања и обраде 
података у процесу анкетирања студената (примена информационог система) 

- Учешће студената у процесу обезбеђења и унапређења квалитета, у сегменту 
спровођења анкета у месецу фебруару и јуну 2021. године. 

- Рад на припреми предлога Плана усклађивања просторних капацитета и опреме 
за наставни процес. 

- Рад на припреми Анализе спровођења Стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета и достизање дефинисаних циљева. 

- Рад на припреми јединственог обрасца Извештаја о резултатима студентског 
вредновања квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника. 

- Рад на припреми Анализе и оцене укључености студената у процес 
самовредновања (однос према анкетама, процес осмишљавања, развоја и 
евалуације студијских програма и евалуација метода оцењивања) 

- Анализа дистрибуције оцена студената по предметима. 
- Анализа пролазности студената по предметима, студијским програмима и у 

целини. 
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- Рад на подизању мотивације запослених за учешће у процесу обезбеђења и 
унапређења квалитета. 

 
Koмисија се обавезује да активности чија је реализација започета у 2021.години приведе 
крају у што краћем року у 2022.години. 
 
 
 
Прилог 1: Записници са састанака Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета у 2020. и 2021.години. 
 
 
 

 
 

Председник Комисије за самовредновање и унтрашње обезбеђење квалитета 
Академија струковних студија Јужна Србија 

Мsc. Ивана Јовановић Николић  
 

____________________________________________________ 
 



PEIIYEJIHKA CPEHJA 
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info@akademijajs.edu.rs 
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Ha OCHOBY 3aKOHa 0 BI1COKOM o6pa30BaH>y (,CJiy)K6eHI1 rnaCHI1K PC", 6p. 88/2017, 27/2018 11 73/2018), 
TipaBI1JIH11Ka 0 CTaH):(ap):(11Ma 3a CaMOBpe):(HOBaH>e 11 OQeH>I1BaH>e KBaJII1TeTa BI1COKOUJKOJICKI1X ycTaHOBa 11 
CTY):(I1jCKI1X nporpaMa (,CJiy)K6eHI1 rnaCHI1K PC", 6p. 13/2019 0):( 28.02.2019.), ITpaBI1JIH11Ka 0 CTaH):(ap.[(11Ma 11 
nocTynKy 3a aKpe):(I1Tau;l1jy BI1COKOII1KOJICKI1X ycTaHoBa (,CJiy)K6eHI1 rnacHI1K PC", 6p. 13/2019 O):( 28.02.2019 .), 
TipaBI1JIH11Ka 0 CTaH):(ap):(11Ma 11 llOCTynKy 3a CllOJbaillH>Y nposepy KBaJII1TeTa BI1COKOII1KOJICK11X ycTaHOBa 
(,CJiy)K6eH11 rnaCHI1K PC", 6p. 13/2019 0):( 28.02.2019.), CTaTyTa AKa):(eMI1je CTPYKOBHI1X CTY.[(I1ja Jy)I(Ha 
Cp611ja (6p. 2037/2021 O):( 04.10.2021.) Kao 11 y CKJia):(y ca npaBI1JIH11Q11Ma KOjl1 peryJII1IllY o6nacT o6e36eljeH>a 
KBaJI11TeTa, KoM11c11ja 3a caMospe):(HOBaH>e 11 yHyTpaii1H>e o6e36eljeH>e KBaJII1TeTa AKa):(eMI1je CTPYKOBHI1X 
cTy ):(11ja Jy)I(Ha Cp611ja, Ha ocMoM, eJieKTpOHCKOM cacTaHKY o):(p)KaHOM 31.0 1.2022., y 6pojy qJiaHosa ):(OBOJI:.HOM 
3a 3ace):(aH>e 11 O):(Jiyqi1BaH>e, .noHeJia cJie):(etm: 

IIPE,ll;JIOr O,ll;JIYKE 

1. Y csaja ce IbseUJTaj o pa):(y KoM11c11je ca caMospe):(HOBaH>e 11 yHyTpaUJH>e o6e36eljeH>e KBaJII1TeTa 
AKa):(eMI1je CTpyKOBHI1X cTy ):(11ja Jy)I(Ha Cp611ja 3a KaJieH):(apcKy (6p.135/2022-4 O):( 27.0 1.2022.) 

2. Ihseli1Taj 113 TaqKe 1. q11H11 cacTaBHI1 ):(eo ose O.nnyKe. 
3. ITpe):(Jior 0):(JiyKe ce ynyhyje HacTaBHO-cTpyqHoM Beny AKa):(eMI1je cTpyKoBHI1X CTY):(I1ja Jy)I(Ha Cp611ja. 

06pa3JIO)KeH>e 

KoM11c11ja ca caMospe):(HOBaFbe 11 yHyTpaillH>e o6e36eljeH>e KBaJII1TeTa AKa):(eMI1je CTPYKOBHI1x CTY .n11ja Jy)I(Ha 
Cp611ja je y CKJia):(y ca O):(pe):(6aMa TipaBI1JIHI1Ka KOjl1 peryJII1IllY 06JiaCT o6e36eljeH>a KBaJII1TeTa (flpaBHI1JIHI1K 0 
cTaH):(ap):(11Ma 11 nocTynu;I1Ma 3a caMospe):(HOBaH>e, ITpaBI1JIHI1K o o6e36eljeH>y, KOHTpOJII1 11 yHanpeljeH>y 
KBaJII1TeTa, ITpaBI1JIHI1K o cTy):(eHTCKOM spe):(HOBaH>y KBaJII1TeTa cTy):(l1ja, HacTaBe 11 ne):(aroli1Kor pa):(a 
HacTaBHI1Ka), CTaTyTa AKa):(eMI1je CTPYKOBHI1X CTY):(I1ja, CTpaTemje o6e36eljeH>a KBaJII1TeTa 11 AKu;l1oHor nJiaHa 
3a cnposoljeH>e cTpaTerHje o6e36eljeH>a 3a 202l.ro):(. (6p.12/2021 O):( 12.01.2021.), je caqi1H11Jia je):(I1HCTBeHI1 
¥hBeli1Taj o pa):(y KoM11c11je ca caMospe):(HOBaH>e 11 yHyTpaillH>e o6e36eljeH>e KBaJII1TeTa 3a KaJieH):(apcKy 
2021.ro):(. Y csajaH>e osor ¥bseli1Taja npe):(BI1ljeHo je 11 AKQ110HI1M nnaHoM 3a 2022.ro):(. 

,Z:(OCTaBI1TI1: 
HacTaBHO-cTpyqHoM Behy AKa):(eMI1je 
ApX11BI1 

Y JleCKOBQY, 
02.02.2022.ro):(. 

flpe):(Ce):(HI1K KOMI1CI1je 3a CaMOBpe):(HOBai-be 
11 yHyTpaillH>e o6e36eljeH>e KBaJII1TeTa 
AKa):(eMI1je Jy)I(Ha Cp611ja 
MaCTep <lJI1JIOJIOr, 

llsaHa JosaHr;;;:_onnh 
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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЈУЖНА СРБИЈА  
Бр. 753/2020 
Лесковац, 15.12.2020. 

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

одржаног дана 14.12.2020. год. са почетком у 15 часова 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије Јужна Србија, 
Мsc. Ивана Јовановић, је за 14.12.2020. год. Обавештењем бр. 746/2020 од 14.12.2020. године заказала 
други (електронски) састанак Комисије са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија, на којој су се чланови изјашњавали путем електронске 
поште у времену од 15.00 до 20.00 

Дневни ред је садржао 4 тачке: 

1. Усвајање записника са претходног (првог) састанка Комисије за самовредновање Академије Јужна
Србија 

2 Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2019/2020 год. 

3. Предлог анкетних упитника за спровођење поступка студентског вредновања на Академији Јужна
Србија  

4. Предлог израде плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и
Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 2020/2021 год. 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

Уз тачку 1. 

1. Усваја се записник са првог састанка Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета
Академије струковних студија Јужна Србија (бр. 688/2020) од 24.11.2020. 

Саставни део ове одлуке чини записник са првог састанка Комисије. 

Уз тачку 2. 

На основу члана 199. Статута Академије струковних студија Јужна Србија број 582/2020 од 
30.10.2020. године са припадајућим изменама и допунама од 27.10.2020. и члана 20. Правилника о 
стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (број 387/2020) од 
17.09.2020., Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних 
студија Јужна Србија сачинила је јединствени годишњи Извештај о самовредновању за школску 
2019/2020 годину. Јединствени извештај о самовредновању Академије Јужна Србија за школску 
2019/2020 год припремљен је на основу извештаја о самовредновању свих пет (5) одсека Академије 



Јужна Србија које су сачиниле раније именоване Подкомисије за вредновање квалитета студија, наставе 
и педагошког рада наставника при сваком одсеку.  

По тачки 2. члан Комисије мр Марија Мојовић Филиповић имала је примедбу на недовољну 
количину времена за детаљно упознавање са садржином предлога Извештаја.  Председник комисије за 
самовредновање Ивана Јовановић је истакла да постоји рок за предају материјала за акредитацију 
Установе и да је у складу са тим остављено мање времена члановима Комисије за разматрање извештаја 
али да ће све будуће активности Комисије за самовредновање бити постављене тако да сви чланови 
имају довољно времена за разматрање предлога одлука и гласање за доношење одлука. 

 На основу члана 199. Статута Академије струковних студија Јужна Србија број 582/2020 од 
30.10.2020. године са припадајућим изменама и допунама од 27.10.2020. и члана 20. Правилника о 
стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (број 387/2020) од 
17.09.2020., Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних 
студија Јужна Србија донела је одлуку о усвајању  

Предлога 

Извештаја о самовредновању и унутрашњем обезбеђењу квалитета Академије Јужна Србија за 
школску 2019/2020 

Саставни део ове одлуке чини извештај Извештај о самовредновању и унутрашњем обезбеђењу 
квалитета Академије Јужна Србија за школску 2019/2020. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета проследиће Одлуку о усвајању 
извештаја о самовредновању за школску 2019/2020 (бр. 746/2020) Наставно-стручном већу 
Академије Јужна Србија на даље усвајање.  

Извештај о самовредновању и унутрашњем обезбеђењу квалитета за школску 2019/2020 објавити 
на сајту Академије након његовог усвајања од стране Наставно-стручног већа Академиије. 

 

Уз тачку 3. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је у циљу поспешивања система 
самовредновања на Академији струковних студија Јужна Србија сачинила јединствене анкетне 
упитнике за спровођење поступка студентског вредновања на Академији струковних студија Јужна 
Србија. Упитници су сачињени у складу са одредбама Правилника о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и одредбама Правилника о студентском 
вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника (члан 5-10).  

 По тачки 3. члан Комисије за самовредновање мр Марија Мојовић Филиповић je изнела 
примедбу на обим упитника за процену квалитета наставника и квалитета установе наводећи да постоји 
сумња у степен информисаности студената по питању процеса избора натавника и самог система 
обезбеђења. Такође се поставља питање о постојању потребе да се квалитет наставника и сарадника 
оцењује и кроз упитник о раду установе и да ли су студенти упућени у изворе финансирања. Мр Марија 
Мојовић Филиповић је изнела размишљање да треба размислити о смањењу броја питања везаних за 
квалитет уџбеника, литературе тј. библиотечких и информатичких ресурса а такође треба размотрити тј. 
преформулисати питања питања везана за рад библиотека (радно време библиотека) као и питања о 
учешћу студената у самовредновању и провери квалитета. Мр Марија Мојовић Филиповић је навела да 
су чланови Подкомисије при одсеку Бујановац разматрали предлоге упитника који су послати свим 



члановима Комисије за самовредновање у току новембра месеца ове године али да своје предлоге није 
послала путем мејла сматрајући да ће то учинити на састанку Комисије. 

 Председник Комисије за самовредновање, Ивана Јовановић, је, а с обзиром на број гласова ЗА 
(већина гласова чланова Комисије) за усвајање предлога анкетних упитника, предложила да 
Подкомисија за вредновање квалитета студија, наставе и педагошког раа наставника при Одсеку за 
студије васпитача у Бујановцу, достави предлог упитника који ће бити уврштен у материјал за наредни 
састанак Комисије. На том састанку сви чланови Комисије ће још једном размотрити садржај свих 
упитника и изјаснити се о додатној измени упитника која је у складу са одредбама Правнилника о 
студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника (члан 6. овог 
Правнилника).  

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку  

о усвајању јединствених анкетних упитника за спровођење поступка студенског самовредновања 
на Академији струковних студија Јужна Србија. 

Саставни део ове одлуке чине иновирани анкетни упитници са спровођење поступка студентског 
вредновања на Академији Јужна Србија.  

Анкетни упитници ће бити достављени Подкомисијама за вредновање квалитета студија, наставе и 
педагошког рада наставника при свим одсецима након додатног разматрања њиховог садржаја и новог 
усвајања а по предлогу члана Комисије за самовредновање мр Марије Мојовић Филиповић.  

 

Уз тачку 4.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна 
Србија даје предлог за израду плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 2020/2021 год. 
као важних докумената у систему обезбеђења квалитета високошколске установе. План рада Комисије 
за самовредновање и Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 
2020/2021. биће сачињен од стране председника Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета Академије Јужна Србија, наставника страног језика Иване Јовановић. Комисија за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна Србија 
доноси  

Одлуку 

да се предложени документи (План рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 2020/2021 
год.) израде и доставе надлежним органима Академије на усвајање.  

 

Изјашњавање се вршило путем електронске поште, тако што су се чланови Комисије за самовредновање 
и унутрашње обезбеђење квалитета изјашњавали за сваку од предложених одлука и предлога, и то: 
„ЗА“, „ПРОТИВ,“ или „УЗДРЖАН“. Требало је гласати 14.12.2020. у периоду од 15.00 до 20.00 часова. 

Након завршеног гласања направљен је извештај о гласању па вас обавештавам о следећем: 

Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је 7. 



Гласало је 5 чланова, што је довољан број за одлучивање и то на следећи начин: 

1. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 5 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 чланова Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласало 0 чланова Комисије; 

 

2. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 5 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 чланова Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласало 0 чланова Комисије; 

 

3. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 4 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 члан Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласао 1 члан Комисије; 

 

4. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 5 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 чланова Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласало 0 чланова Комисије; 

 

Састанку није присуствовала чланица Комисије дил.правник Славица Миленковић из оправданих 
здравствених разлога и студент Анђела Голубовић.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је на 
другом састанку одржаном 14.12.2020. усвојила горе наведене одлуке. 

 

Извештај се доставља члановима Комисије за самовредновање и архиви.  

 

Записник сачинила         Председник Комисије за 
Ивана Јовановић                 самовредновање и унутрашње обезбеђење  

квалитета Академије Јужна Србија 

Ивана Јовановић 

________________________ 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЈУЖНА СРБИЈА  
Бр. 12/2021 
Лесковац, 12.01.2021. 
 

 

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

одржаног дана 08.01.2021.. год. са почетком у 11 часова 

 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије Јужна Србија, 
Мsc. Ивана Јовановић, је за 08.01.2021. год. Обавештењем бр. 853/2020 од 29.12.2020. године заказала 
трећи (електронски) састанак Комисије са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија. Састанак је одржан посредством Zoom платформе са 
почетком у 11:00 часова. Састанак је завршен у 13:46 часова. 

 

Дневни ред је садржао 4 тачке: 

1. Усвајање записника са претходног (другог) састанка Комисије за самовредновање Академије Јужна 
Србија 

2 Разматрање предлога за ревизију и допуну анкетних упитника за спровођење поступка студентског 
вредновања на Академији струковних студија Јужна Србија 

3. Разматрање предлога Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 2021.год.   

4. Разматрање предлога Плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија.  

 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

Уз тачку 1. 

1. Усваја се записник са другог састанка Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета Академије струковних студија Јужна Србија (бр. 753/2020) од 15.12.2020. Одлука је донета 
једногласно.  

Саставни део ове одлуке чини записник са другог састанка Комисије. 

 

Уз тачку 2. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је у циљу поспешивања система 
самовредновања на Академији струковних студија Јужна Србија, на састанку одржаном 14.12.2020. 
усвојила јединствене анкетне упитнике за спровођење поступка студенског самовредновања на 
Академији струковних студија Јужна Србија. Члан комисије мр Марија Мојовић Филиповић а на основу 
члана 6 Правнилника о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада 
наставника предложила додатно разматрање садржаја упитника за вредновање квалитета установе и 



вредновање педагошког рада наставника и сарадника и предмета. Мр Марија Мојовић Филиповић 
изнела је мишљење да је број од 70 питања за упитник вредновања квалитета установе изузетно висок те 
дала предлоге о ревизији самих питања, скале за оцењивање и самог изгледа упитника. Вођена је 
дискусија за сваку од области самовредновања и донет је закључак о потреби смањивања броја питања 
тј. њиховом преформулисању у циљу прикупљања репрезентативних података. Мр Марија Мојовић 
Филиповић даље је дала предлоге ревизије упитника за вредновање педагошког рада наставника и 
сарадника и предмета где је такође дошло до измене броја и садржине питања и формирања нових 
питања на основу већ постојећих и идеја за нова питања. Сви предлози су разматрани детаљно а сви 
присутни чланови Комисије дискутовали су на ову тему.  

Анкетни упитници за вредновање задовољства послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца и 
дипломираних студената нису мењани те остају у форми у којој су усвојени на састанку Комисије 
одржаном 14.12.2020.год. 

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку  

о усвајању коригованих јединствених анкетних упитника за спровођење поступка студенског 
самовредновања на Академији струковних студија Јужна Србија. 

Саставни део ове одлуке чине иновирани анкетни упитници са спровођење поступка студентског 
вредновања на Академији Јужна Србија.  

Одлука је донета једногласно. 

Анкетни упитници ће бити достављени Подкомисијама за вредновање квалитета студија, наставе и 
педагошког рада наставника при свим одсецима.  

 

Уз тачку 3. 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
излозио је детаљан Акциони план за 2021.год. Након излагања плана члан Комисије др Јелица Живић 
дала је предлог кориговања плана по тачки 6 (Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног 
рада) у смислу брисања активности давања Предлога плана наступа на научним скуповима. Остали 
чланови Комисије сложили су се са овим предлогом те је ова активност брисана из предлога Акционог 
плана. Разматрана је могућност сачињавања Акционог плана за трогодишњи период али су се сви 
чланови Комисије сложили да план може бити коригован у будућем периоду (уколико за то буде 
постојала потреба). Није било даљих примедби на садржај предлога Акционог плана. Одлука је донета 
једногласно. 

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академиије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку 

о усвајању предлога Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 2021.год. 
Саставни део ове одлуке чини Акциони план  за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 
2021.год.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета проследиће Одлуку о усвајању 
Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 2021.год. (бр. 12/2021) 
Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље усвајање.  



 

Уз тачку 4.  

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
излозио је детаљан предлог плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија за 2021.год. Након излагања плана нико од чланова 
Комисије није имао примедби на изложени план рада Комисије. Чланови Комије су у оквиру ове тачке 
разматрали и сачињавање Извештаја о одржаној настави као редовне активности Комисије за 
самовредновање а која предстоји у наредном периоду. Чланови Комисије постигли су договор о 
сачињавању предлога јединствене форме извештаја који ће користити сви Одсеци а члан Комисије мр 
Марија Мојовић Филиповић јавила се да, уз разматрање форме извештаја који су раније коришћени на 
Одсеку за пољопривредне-прехрамбене студије (некадашње Високе пољопривредно-прехрамбене 
школе) сачини нову форму извештаја.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академиије Јужна Србија је донела  

Одлуку 

о усвајању предлога Плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
за 2021.год. Саставни део ове одлуке чини План рада Комисије за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета за 2021.год. 

Одлука је донета једногласно.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета проследиће Одлуку о усвајању 
Плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета за 2021.год. (бр. 
12/2021) Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље усвајање.  

 

Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је 7. 

 

Састанку није присуствовала чланица Комисије дил.правник Славица Миленковић и студент Анђела 
Голубовић.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је на 
трећем састанку одржаном 08.01.2021. усвојила горе наведене одлуке. 

 

Извештај се доставља члановима Комисије за самовредновање и архиви.  

 

Записник сачинила         Председник Комисије за 
Ивана Јовановић                 самовредновање и унутрашње обезбеђење  

квалитета Академије Јужна Србија 

Ивана Јовановић 

________________________ 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЈУЖНА СРБИЈА  
Бр. 753/2020 
Лесковац, 15.12.2020. 
 

 

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

одржаног дана 14.12.2020. год. са почетком у 15 часова 

 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије Јужна Србија, 
Мsc. Ивана Јовановић, је за 14.12.2020. год. Обавештењем бр. 746/2020 од 14.12.2020. године заказала 
други (електронски) састанак Комисије са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија, на којој су се чланови изјашњавали путем електронске 
поште у времену од 15.00 до 20.00 

 

Дневни ред је садржао 4 тачке: 

1. Усвајање записника са претходног (првог) састанка Комисије за самовредновање Академије Јужна 
Србија 

2 Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2019/2020 год. 

3. Предлог анкетних упитника за спровођење поступка студентског вредновања на Академији Јужна 
Србија  

4. Предлог израде плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и 
Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 2020/2021 год. 

 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

Уз тачку 1. 

1. Усваја се записник са првог састанка Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија (бр. 688/2020) од 24.11.2020. 

Саставни део ове одлуке чини записник са првог састанка Комисије. 

 

Уз тачку 2. 

На основу члана 199. Статута Академије струковних студија Јужна Србија број 582/2020 од 
30.10.2020. године са припадајућим изменама и допунама од 27.10.2020. и члана 20. Правилника о 
стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (број 387/2020) од 
17.09.2020., Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних 
студија Јужна Србија сачинила је јединствени годишњи Извештај о самовредновању за школску 
2019/2020 годину. Јединствени извештај о самовредновању Академије Јужна Србија за школску 
2019/2020 год припремљен је на основу извештаја о самовредновању свих пет (5) одсека Академије 



Јужна Србија које су сачиниле раније именоване Подкомисије за вредновање квалитета студија, наставе 
и педагошког рада наставника при сваком одсеку.  

По тачки 2. члан Комисије мр Марија Мојовић Филиповић имала је примедбу на недовољну 
количину времена за детаљно упознавање са садржином предлога Извештаја.  Председник комисије за 
самовредновање Ивана Јовановић је истакла да постоји рок за предају материјала за акредитацију 
Установе и да је у складу са тим остављено мање времена члановима Комисије за разматрање извештаја 
али да ће све будуће активности Комисије за самовредновање бити постављене тако да сви чланови 
имају довољно времена за разматрање предлога одлука и гласање за доношење одлука. 

 На основу члана 199. Статута Академије струковних студија Јужна Србија број 582/2020 од 
30.10.2020. године са припадајућим изменама и допунама од 27.10.2020. и члана 20. Правилника о 
стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (број 387/2020) од 
17.09.2020., Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних 
студија Јужна Србија донела је одлуку о усвајању  

Предлога 

Извештаја о самовредновању и унутрашњем обезбеђењу квалитета Академије Јужна Србија за 
школску 2019/2020 

Саставни део ове одлуке чини извештај Извештај о самовредновању и унутрашњем обезбеђењу 
квалитета Академије Јужна Србија за школску 2019/2020. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета проследиће Одлуку о усвајању 
извештаја о самовредновању за школску 2019/2020 (бр. 746/2020) Наставно-стручном већу 
Академије Јужна Србија на даље усвајање.  

Извештај о самовредновању и унутрашњем обезбеђењу квалитета за школску 2019/2020 објавити 
на сајту Академије након његовог усвајања од стране Наставно-стручног већа Академиије. 

 

Уз тачку 3. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је у циљу поспешивања система 
самовредновања на Академији струковних студија Јужна Србија сачинила јединствене анкетне 
упитнике за спровођење поступка студентског вредновања на Академији струковних студија Јужна 
Србија. Упитници су сачињени у складу са одредбама Правилника о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета и одредбама Правилника о студентском 
вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника (члан 5-10).  

 По тачки 3. члан Комисије за самовредновање мр Марија Мојовић Филиповић je изнела 
примедбу на обим упитника за процену квалитета наставника и квалитета установе наводећи да постоји 
сумња у степен информисаности студената по питању процеса избора натавника и самог система 
обезбеђења. Такође се поставља питање о постојању потребе да се квалитет наставника и сарадника 
оцењује и кроз упитник о раду установе и да ли су студенти упућени у изворе финансирања. Мр Марија 
Мојовић Филиповић је изнела размишљање да треба размислити о смањењу броја питања везаних за 
квалитет уџбеника, литературе тј. библиотечких и информатичких ресурса а такође треба размотрити тј. 
преформулисати питања питања везана за рад библиотека (радно време библиотека) као и питања о 
учешћу студената у самовредновању и провери квалитета. Мр Марија Мојовић Филиповић је навела да 
су чланови Подкомисије при одсеку Бујановац разматрали предлоге упитника који су послати свим 



члановима Комисије за самовредновање у току новембра месеца ове године али да своје предлоге није 
послала путем мејла сматрајући да ће то учинити на састанку Комисије. 

 Председник Комисије за самовредновање, Ивана Јовановић, је, а с обзиром на број гласова ЗА 
(већина гласова чланова Комисије) за усвајање предлога анкетних упитника, предложила да 
Подкомисија за вредновање квалитета студија, наставе и педагошког раа наставника при Одсеку за 
студије васпитача у Бујановцу, достави предлог упитника који ће бити уврштен у материјал за наредни 
састанак Комисије. На том састанку сви чланови Комисије ће још једном размотрити садржај свих 
упитника и изјаснити се о додатној измени упитника која је у складу са одредбама Правнилника о 
студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника (члан 6. овог 
Правнилника).  

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку  

о усвајању јединствених анкетних упитника за спровођење поступка студенског самовредновања 
на Академији струковних студија Јужна Србија. 

Саставни део ове одлуке чине иновирани анкетни упитници са спровођење поступка студентског 
вредновања на Академији Јужна Србија.  

Анкетни упитници ће бити достављени Подкомисијама за вредновање квалитета студија, наставе и 
педагошког рада наставника при свим одсецима након додатног разматрања њиховог садржаја и новог 
усвајања а по предлогу члана Комисије за самовредновање мр Марије Мојовић Филиповић.  

 

Уз тачку 4.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна 
Србија даје предлог за израду плана рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 2020/2021 год. 
као важних докумената у систему обезбеђења квалитета високошколске установе. План рада Комисије 
за самовредновање и Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 
2020/2021. биће сачињен од стране председника Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета Академије Јужна Србија, наставника страног језика Иване Јовановић. Комисија за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна Србија 
доноси  

Одлуку 

да се предложени документи (План рада Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета и Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за школску 2020/2021 
год.) израде и доставе надлежним органима Академије на усвајање.  

 

Изјашњавање се вршило путем електронске поште, тако што су се чланови Комисије за самовредновање 
и унутрашње обезбеђење квалитета изјашњавали за сваку од предложених одлука и предлога, и то: 
„ЗА“, „ПРОТИВ,“ или „УЗДРЖАН“. Требало је гласати 14.12.2020. у периоду од 15.00 до 20.00 часова. 

Након завршеног гласања направљен је извештај о гласању па вас обавештавам о следећем: 

Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је 7. 



Гласало је 5 чланова, што је довољан број за одлучивање и то на следећи начин: 

1. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 5 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 чланова Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласало 0 чланова Комисије; 

 

2. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 5 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 чланова Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласало 0 чланова Комисије; 

 

3. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 4 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 члан Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласао 1 члан Комисије; 

 

4. тачка дневног реда: 

-„ЗА“ је гласало 5 члана Комисије; 

-„ПРОТИВ“ је гласало 0 чланова Комисије; 

-„УЗДРЖАН“ је гласало 0 чланова Комисије; 

 

Састанку није присуствовала чланица Комисије дил.правник Славица Миленковић из оправданих 
здравствених разлога и студент Анђела Голубовић.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је на 
другом састанку одржаном 14.12.2020. усвојила горе наведене одлуке. 

 

Извештај се доставља члановима Комисије за самовредновање и архиви.  

 

Записник сачинила         Председник Комисије за 
Ивана Јовановић                 самовредновање и унутрашње обезбеђење  

квалитета Академије Јужна Србија 

Ивана Јовановић 

________________________ 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЈУЖНА СРБИЈА  
Бр. 362/2021 
Лесковац, 15.03.2021. 
 

 

ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТОГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 
УНУТРАШЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА 

СРБИЈА одржаног дана 12.03.2021. год. са почетком у времену од 8:00 до 12:00 

 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије Јужна Србија, 
Мsc. Ивана Јовановић, је за 12.03. 2021. год. Обавештењем бр. 318/2021 од 10.03.2021. године заказала 
четврти (електронски) састанак Комисије са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија. Састанак је одржан посредством средстава онлајн 
комуникације (мејл). 

 

Дневни ред је садржао 2 тачке: 

1. Усвајање записника са претходног (трећег) састанка Комисије за самовредновање Академије Јужна 
Србија 

2 Разматрање предлога документације за организацију и реализацију наставног процеса на предмету 
Стручна пракса (сви нивои студија). 

 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

Уз тачку 1. 

1. Усваја се записник са трећег састанка Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета Академије струковних студија Јужна Србија (бр. 12/2021) од 12.01.2021. Одлука је донета 
једногласно.  

Саставни део ове одлуке чини записник са трећег састанка Комисије. 

 

Уз тачку 2. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је, услед исказане потребе за 
усаглашавањем документације а у оквиру делокруга својих активности и задатака, размотрила предлог 
документација неопходне за успешну организацију и реализацију наставног процеса на предмету 
Стручна пракса (сви нивои студија) а који постоји на свим Одсецима Академије Јужна Србија. 
Помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом, проф. др Ивана Нешић, доставила 
је Комисији следећу документацију везану за организацију и реализацију предмета стручна пракса:  

- Дневник стручне праксе, 
- Дневник друге стручне праксе (образац ППР-2), 
- Дневник друге стручне педагошке праксе (образац ППР-2) 



- Евалуација стручне праксе од стране студената 
- Захтев за признавање стручне праксе и Извештај о признавању стручне праксе на захтев студента 
- Изјава студента 
- Дневник пете стручне праксе (образац ППР-5) 
- Дневник пете методичко-педагошке праксе (образац ППР-5) 
- Потврда о обављеној стручној пракси 
- Потврда о обављеној стручној пракси (Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље) 
- Дневник прве стручне праксе (образац ППР-1) 
- Дневник прве педагошке праксе (образац ППР-1) 
- Дневник треће стручне праксе (ППР-3) 
- Дневник треће дидактичко-педагошке праксе (образац ППР-3) 
- Упут за обављање стручне праксе  
- Упут за обављање стручне праксе – мастер струковне студије (Одсек за пољопривредно-

прехрамбене студије Прокупље) 
- Упут за обављање стручне праксе – основне струковне студије (Одсек за пољопривредно-

прехрамбене студије Прокупље) 
- Дневник четврте стручне праксе (образац ППР-4) 
- Дневник четврте стручно-педагошке праксе 
- Дневник шесте стручне праксе (образац ППР-6) 
- Дневник шесте стручно педагошке праксе 

Комисија је након увида у приложену документацију констатовала да документација испуњава 
стандарде квалитета везане за квалитет уџбеника и литературе, као и стандарде везане за квалитет 
наставног процеса. Напомиње се да се Упут за стручну праксу за Одсек студија за васпитаче у 
Бујановцу разликује од упута осталих Одсека због специфичности стручне праксе. Поред тога, за Одсек 
за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу разликује се текст у упуту само у делу где је 
наведено да се стручна пракса обавља у сатима, а не у месецима јер је тако дефинисано курикулумима 
на основним и мастер студијама за тај Одсек. Комисија је даље констатовала да ће сваки Одсек имати 
другачије податке у меморандуму на документима (назив Одсека, адреса, број телефона итд.).  

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку  

о усвајању предлога документације за организацију и реализацију наставног процеса на предмету 
Стручна пракса (сви нивои студија). 

Саставни део ове одлуке чини 21 документ за организацију и реализацију наставног процеса на 
предмету Стручна пракса (сви нивои студија).  

Одлука је донета једногласно. 

Одлуку доставити: 

- Помоћнику председника Академије за развој и сарадњу са привредном 
- Координатору стручне праксе Академија Јужна Србија 
- Координаторима за стручну праксу на свим Одсецима 
- Архиви 

 



Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је 7. 

 

Састанку није присуствовала чланица Комисије дил.правник Славица Миленковић и студент Анђела 
Голубовић.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је на 
четвртом састанку одржаном 12.03.2021. усвојила горе наведене одлуке. 

 

Извештај се доставља члановима Комисије за самовредновање и архиви.  

 

Записник сачинила         Председник Комисије за 
Ивана Јовановић                 самовредновање и унутрашње обезбеђење  

квалитета Академије Јужна Србија 

Ивана Јовановић 

________________________ 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЈУЖНА СРБИЈА  
Бр. 475/2021 
Лесковац, 01.04.2021. 
 

 

ЗАПИСНИК СА ПЕТОГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

одржаног дана 31.03.2021. год. са почетком у времену од 8:00 до 14:00 

 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије Јужна Србија, 
Мsc. Ивана Јовановић, је за 31.03.2021. год. Обавештењем бр. 448/2021 од 29.03.2021. године заказала 
пети (електронски) састанак Комисије са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија. Састанак је одржан посредством средстава онлајн 
комуникације (мејл). 

 

Дневни ред је садржао 3 тачке: 

1. Усвајање записника са 4. састанка Комисије;   

2. Разматрање предлога Извештаја о одржаној настави у зимском семестру школске 2020/2021 на 
Академији струковних студија Јужна Србија 

3. Разматрање предлога извештаја о усклађености уџбеника „Ловна привреда и ловни туризам,“ 
аутора др Братислава Пешића, са наставним планом и програмом. 

 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

Уз тачку 1. 

1. Усваја се записник са четвртог састанка Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета Академије струковних студија Јужна Србија (бр. 362/2021) од 15.03..2021. Одлука је донета 
једногласно.  

Саставни део ове одлуке чини записник са четвртог састанка Комисије. 

 

Уз тачку 2. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је, а у складу са својим надлежностима 
те активностима и роковима за њихово извршење назначених у Акционом плану и Плану рада Комисије 
за самовредновање за 2021., сачинила јединствени Извештај о одржаној настави у зимском семестру 
школске 2020/2021 на Академији струковних студија Јужна Србија. Овај извештај садржи извештаје о 
одржаној настави на свим Одсецима Академије струковних студија Јужна Србија. Настава на свим 
Одсецима одржана је у складу са усвојеним распоредима наставе сваког Одсека понаособ, који су 
уредно истакнути на огласним таблама и интернет презентацијама сваког Одсека. Настава је одржана у 
прописаном трајању од 15 седмица. Према евиденцији из Дневника рада и увидом у системе за онлајн 
учење констатовано је да је настава је готово у потпуности остварена са малим одступањима због 



државних и верских празника односно нерадних дана. Узимајући у обзир пандемију COVID -19 вируса, 
а на основу опште препоруке Министарства просвете Републике Србије о организацији и спровођењу 
наставе (бр. 612-00-01397/2020-06) и Препорука Кризног штаба упућених Министарству Просвете 
Републике Србије (бр.612-00-01894/2020-06), настава се у већем обиму одвијала путем система за онлајн 
учење и различитих средстава онлајн комуникације (Зоом, електронска пошта, Гугл учионице, Вибер 
групе и тд.) 

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку  

о усвајању предлога Извештаја о одржаној настави у зимском семестру школске 2020/2021 на 
Академији струковних студија Јужна Србија. 

Саставни део ове одлуке чини Извештај о одржаној настави у зимском семестру школске 2020/2021 на 
Академији струковних студија Јужна Србија.   

Одлука је донета једногласно. 

Одлуку доставити: 

- Помоћнику председника Академије за наставу  
- Архиви 

 

Уз тачку 3.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је у складу са дефинисаном 
процедуром поступка квалитета уџбеника на Академији струковних студија Јужна Србија а који су 
дефинисани Правнилником о уџбеницима (бр. 386 од 17.09.2020.) (чланови 2-3) размотрила достављени 
предлог извештаја о усклађености уџбеника „Ловна привреда и ловни туризам“ аутора др Братислава 
Пешића (Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље) са наставним планом и програмом. 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је размотрила 
достављени уџбеник те извршила анализу његове усаглашености са достављеним наставним плановима 
и програмима (предмети Ловна привреда и Екологија дивљачи и ловни туризам).  На основу сопствених 
налаза добијених извршеном анализом усклађености и на основу Извештаја за одобрење и усклађеност 
са наставним планом и програмом који је доставила Подкомисија за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета на нивоу Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље а у коме се 
наводи да је поменути уџбеник написан у складу са наставним планом и програмом наставног предмета 
Ловна привреда на основним струковним студијама и програмом наставног плана предмета Екологија 
дивљачи и ловни туризам на мастер струковним студијама Академије Јужна Србија, те да је уџбеник 
написан стилом потпуно разумљивим за студенте основних и мастер студија Академије Јужна Србија, 
али и да су респектовани сви дидактичко методични принципи и коришћена релевантна и савремена 
литература, Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела 

 

Одлуку 

о усвајању предлога Извештаја о усклађености уџбеника „Ловна привреда и ловни туризам“, 
аутора др Братислава Пешића, на наставним планом и програмом предмета Ловна привреда 



(основне струковне студије) и предмета Екологија дивљачи и ловни туризам (мастер струковне 
студије). 

Саставни део ове одлуке чини Извештај о усклађености уџбеника „Ловна приврена и ловни туризам“, 
аутора др Братислава Пешића, на наставним планом и програмом предмета Ловна привреда (основне 
струковне студије) и предмета Екологија дивљачи и ловни туризам (мастер струковне студије). 

 

Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је 7. 

 

Састанку није присуствовала чланица Комисије дил.правник Славица Миленковић и студент Анђела 
Голубовић.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је на 
петом састанку одржаном 31.03.2021. усвојила горе наведене одлуке. 

 

Извештај се доставља члановима Комисије за самовредновање и архиви.  

 

Записник сачинила         Председник Комисије за 
Ивана Јовановић                 самовредновање и унутрашње обезбеђење  

квалитета Академије Јужна Србија 

Ивана Јовановић 

________________________ 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЈУЖНА СРБИЈА  
Бр. 1457/2021 
Лесковац, 09.07.2021. 
 

 

ЗАПИСНИК СА ШЕСТОГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

одржаног дана 09.07.2021. год. у времену од 10-10:30 

 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије Јужна Србија, 
Мsc. Ивана Јовановић, је за 09.07.2021. год. Обавештењем бр. 1380/2021 од 06.07.2021. године заказала 
шести (електронски) састанак Комисије са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија. Састанак је одржан посредством Zoom апликације. 

 

Дневни ред је садржао 4 тачке: 

1. Усвајање записника са 5. састанка Комисије;   

2. Разматрање предлога Извештаја о одржаној настави у летњем семестру школске 2020/2021 на 
Академији струковних студија Јужна Србија 

3. Разматрање предлога извештаја о резултатима студентског вредновања квалитета студија, наставе 
и педагошког рада наставника – зимски семестар 2020/2021. год. 

4. Разно 

 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

Уз тачку 1. 

1. Након корекције уочених словних грешака од стране чланова Комисије, усваја се записник са петог 
састанка Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија 
Јужна Србија (бр. 475/2021) од 01.04.2021. Одлука је донета једногласно.  

Саставни део ове одлуке чини записник са петог састанка Комисије. 

 

Уз тачку 2. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је, а у складу са својим надлежностима 
те активностима и роковима за њихово извршење назначених у Акционом плану и Плану рада Комисије 
за самовредновање за 2021., сачинила јединствени Извештај о одржаној настави у летњем семестру 
школске 2020/2021 на Академији струковних студија Јужна Србија. Овај извештај садржи извештаје о 
одржаној настави на свим Одсецима Академије струковних студија Јужна Србија. Настава на свим 
Одсецима одржана је у складу са усвојеним распоредима наставе сваког Одсека понаособ, који су уредно 
истакнути на огласним таблама и интернет презентацијама сваког Одсека. Настава је одржана у 
прописаном трајању од 15 седмица. Према евиденцији из Дневника рада и увидом у системе за онлајн 
учење констатовано је да је настава је готово у потпуности остварена са малим одступањима због 



државних и верских празника односно нерадних дана. Узимајући у обзир пандемију COVID -19 вируса, а 
на основу опште препоруке Министарства просвете Републике Србије о организацији и спровођењу 
наставе (бр. 612-00-01397/2020-06) и Препорука Кризног штаба упућених Министарству Просвете 
Републике Србије (бр.612-00-01894/2020-06), настава се у већем обиму одвијала путем система за онлајн 
учење и различитих средстава онлајн комуникације (Мудл платформа, Зум, електронска пошта, Гугл 
учионице, Вибер групе и тд.).  

 Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је 
донела  

Одлуку  

о усвајању предлога Извештаја о одржаној настави у летњем семестру школске 2020/2021 на 
Академији струковних студија Јужна Србија. 

Саставни део ове одлуке чини Извештај о одржаној настави у летњем семестру школске 2020/2021 на 
Академији струковних студија Јужна Србија.   

Одлука је донета једногласно. 

Одлуку доставити: 

- Помоћнику председника Академије за наставу  
- Архиви 

 

Уз тачку 3.  

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је у складу са одредбама Закона о 
високом образовању, члан 25. („Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. 
закони), члана 199. Статута Академије струковних студија Јужна Србија бр. 644/2021 од 16.04.2021. 
(пречишћен текст за изменама и допунама од 09.04.2021.год.) и чланова 20, 52, 81, 83, 124 ,129 и 140 
Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета бр. 
387/2020 од 17.09.2020., сачинила јединствени Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 
студија, наставе и педагошког рада наставника – зимски семестар 2020/2021. год. Извештај је сачињен од 
појединачних Извештаја свих одсека Академије Јужна Србија а уводни део Извештаја садржи сумарни 
приказ резултата свих извештаја. Анализа добијених резултата показала је да је 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). 

С обзиром да су Одсеци применили другачији технички приказ код својих извештаја, Комисија се 
усагласила да се у наредном периоду припреми јединствени образац Извештаја о резултатима студентског 
вредновања квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника који ће примењивати сви Одсеци. 
Члан комисије проф. Јелица Живић је указала на грешку у сумарном делу извештаја где је изостављен 
назив једног Одсека тј. назив једног Одсека је унешен два пута. Након корекције назначеног дела, 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је донела 

 

Одлуку 

о усвајању предлога Извештаја о резултатима студентског вредновања квалитета студија, наставе 
и педагошког рада наставника – зимски семестар 2020/2021. год. 



Саставни део ове одлуке чини Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета студија, наставе 
и педагошког рада наставника – зимски семестар 2020/2021. год. 

Извештај доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље разматрање и усвајање. 

 

Уз тачку 4.  

Под тачком разно, председник Комисије за самовредновање је обавестио чланове Комисије да је потребно 
спровести анкету о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца. Чланови су 
дискутовали о методологији спровођења процеса прикупљања и обраде података по овом и по питању 
анкете о дипломираним студентима. Постигнут је договор да се анкете о дипломираним студентима 
доставе студентским службама где ће бити дистрибуиране дипломцима на дан полагања завршног рада а 
анализа прикупљених података вршиће се једном годишње, а пре почетка наредне школске године. Исто 
ће важити и за анкету о задовољству послодаваца. Чланови Комисије ће о овоме обавестити надлежне 
Подкомисије при својим Одсецима.  

 

Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је 7. 

 

Састанку није присуствовала чланица Комисије дил.правник Славица Миленковић. Састанку је 
присуствовао нови члан Комисије за самовредновање из редова студента. Уместо досадашњег члана – 
Анђеле Голубовић са Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље, Комисији се, а након 
одржаних избора за Студентски Парламент Академије Јужна Србија придружила студент, Мирослава 
Митић са Одсека за технолошко-уметничке студије Лесковац.  

Проф. Предраг Ђорђевић је гласао путем електронске поште с обзиром на спреченост да и лично 
присуствује састанку.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија је на 
шестом састанку одржаном 09.07.2021. усвојила горе наведене одлуке. 

 

 

Записник сачинила         Председник Комисије за 
Ивана Јовановић                 самовредновање и унутрашње обезбеђење  

квалитета Академије Јужна Србија 

Ивана Јовановић 

________________________ 
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ЗАПИСНИК СА СЕДМОГ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 
УНУТРАШЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА одржаног дана 15.12.2021. год. у времену од 10-12:00 

 

Председник Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитата Академије 
Јужна Србија, Мsc. Ивана Јовановић Николић, је за 15.12.2021. год. обавештењем бр. 
2785/2021 од 09.12.2021. године заказала седми (електронски) састанак Комисије са 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна 
Србија. Састанак је одржан посредством Zoom апликације. 

 

Дневни ред је садржао 12 тачака: 

1. Усвајање записника са 6. састанка Комисије;   

2. Разматрање предлога извештаја о резултатима студентског вредновања квалитета 
студија, наставе и педагошког рада наставника – летњи семестар 2020/2021. год. 

3. 3. Разматрање предлога Извештаја о исправности и квалитету рачунарске и друге 
опреме и плана набавке и осавремењивања информатичке опреме и предлога за опис 
опреме 

4. Разматрање предлога Извештаја о анализи обима, оцени квалитета и провере 
резултата научно-истраживачког рада наставника и сарадника и њиховог укључивања 
у наставни процес 

5. Разматрање предлога Извештаја о анализи услова и инфраструктуре за редонво 
праћење и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања 

6. Разматрање предлога анкетног упитника за оцену рада управљачког и ненаставног 
особља од стране наставника и анкетног упитника за оцену рада управљачког и 
ненаставног особља од стране ненаставног особља  



7. Разматрање предлога Извештаја о резултатима анкетирања дипломираних студената 
у школској 2020/2021. 

8. Разматрање предлога Плана усавршавања ненаставног особља Академије 
струковних студија Јужна Србија за 2022. 

9. Разматрање предлога Извештаја о резултатима анкетирања послодаваца у школској 
2020/2021. 

10. Разматрање Предлога подстизајних мера за запослене да се активно баве научно-
истраживачким радом 

11. Разматрање предлога измена и допуна Стратегије обезбеђења квалитета Академије 
струковних студија Јужна Србија 

12. Разно. 

 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

 

Уз тачку 1. 

Усваја се записник са шестог састанка Комисије за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна Србија (бр. 1457/2021) од 
09.07.2021. Одлука је донета једногласно.  

Саставни део ове одлуке чини записник са шестог састанка Комисије. 

 
Уз тачку 2. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је у складу са одредбама 
Закона о високом образовању, члан 25. („Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19 и 6/20-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.) и чланова 8, 18, 20, 52, 81, 83, 124 ,129 и 140. Правилника о стандардима и 
поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета бр. 387/2020 од 
17.09.2020., сачинила јединствени Извештај о резултатима студентског вредновања 
квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника – летњи семестар 2020/2021. год. 
Извештај је сачињен од појединачних Извештаја свих одсека Академије Јужна Србија а 
уводни део Извештаја садржи сумарни приказ резултата свих извештаја. Анализа добијених 
резултата показала је да је 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). 

Члан Комисије, проф. Предраг Ђорђевић дао је предлог везан за реализацију процеса 
анкетирања у наредном периоду. Проф. Ђорђевић је мишљења, да уколико анкета буде 
спровођења путем информационом система (као што је и планирано), а који су сви одсеци 



корисници, у овом моменту, да је анкету потребно поставити као услов за електронску 
пријаву испита. Наиме, на тај начин студенти би, а пре пријаве испита, износили своје 
мишљење о квалитету студија, наставе и педагошког рада наставника, а обухват студената 
би свакако био знатно већи него што је то случај сада. Овакав начин прикупљања а потом 
и обраде података би члановима Подкомисија и Централне Комисије у многоме олакшао 
рад са великим бројем података који се овом анкетом прикупља.  

Члан Комисије, проф. Јелица Живић, је поставила питање везано за спровођење анкете 
путем информационом система, тј. истакла потребу да уколико дође до оваквог начина 
прикупљања и обраде података, да је потребно организовати обуку за чланове Подкомисија 
како би исте, што боље одговориле на сам задатак. 

Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

 

Одлуку 

о усвајању предлога Извештаја о резултатима студентског вредновања квалитета 
студија, наставе и педагошког рада наставника – летњи семестар 2020/2021. год. 

Саставни део ове одлуке чини Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 
студија, наставе и педагошког рада наставника – летњи семестар 2020/2021. год. (бр. 
2785/2021-1). 

Извештај доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље разматрање 
и усвајање 

 
 
 
Уз тачку 3. 

На основу чланова 145, 148, 149 и 150. Правника о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (бр. 387/2020) од 17.09.2020. а у складу 
са одредбама Акционом плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 2021. год. 
(бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 21.01.2021.)., Комисија за 
самовредновање је упутила захтев Руководиоцу послова информационих система и 
технологија Академије струковних студија Јужна Србија, за сачињавање Извештаја о 
исправности и квалитету рачунарске и друге опреме као и План набавке и осавремењавања 
информатичке опреме (уз предог за отпис опреме) (бр. 11/2021-1 од 18.11.2021.). Комисија 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је размотрила поднети Извештај и 
констатовала да је квалитет рачунарске и друге опреме на одговарајућем нивоу те да се 
уочени недостаци отклањају благовремено како не би дошло до већег застоја у раду. По 
утврђеном плану јавних набавки, набавка нове рачунарске опреме предвиђена је за 4. 



квартал 2021. године, а израђен је и предлог набавке нове информатичке опреме са 
финансијским оквиром за наредну календарску годину.  
 
Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању предлога Извештаја о исправности и квалитету рачунарске и друге опреме 
и плана набавке и осавремењивања информатичке опреме и предлога за отпис опреме. 
Саставни део ове одлуке чини Извештај о исправности и квалитету рачунарске и друге 
опреме као и План набавке и осавремењавања информатичке опреме (уз предог за отпис 
опреме) (бр. 11/2021-1 од 18.11.2021.). 

 

Уз тачку 4. 

На основу члана 201. Статута Академије струковних студија Јужна Србија (бр.2037/2021 од 
04.10.2021. (пречишћен текст са изменама и допунама од 24.09.2021.год.), чланова 10., 20., 
59., 64., 66., 81. Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета (бр. 387/2020 од 17.09.2020.год.) као и чланова 6., 24. и 30. 
Правилника о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета (бр. 692/2020 од 
25.11.2020.год.), Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија сачинила је јединствени предлог Извештаја о 
анализи обима, оцени квалитета и провери резултата научно-истраживачког рада 
наставника и сарадника за календарску 2021.годину.  
Чланови Комисије су дискутовали о форми Извештаја наводећи да би свеобухватни 
Извештај требао садржати табеларни приказ укупног броја остварених резултата научно-
истраживачког рада, а да би Подкомисије на нивоу сваког од Одсека требале сакупљати и 
вршити проверу валидности остварених резултата научно-истраживачког рада за сваког 
наставника понаособ. С обзиром да је Подкомисија са Одсека за пословне студије Блаце 
сачинила полугодишњи извештај, члан Комисије др. Александра Јевтовић предложила је 
одлагање усвајања овог Извештаја за јануар 2022. године до када би Подкомисија са Одсека 
за пословне студије Блаце доставила и други полугодишњи извештај. Овај предлог је 
подржан од стране и свих осталих чланова Комисије.  
Чланови Комисије су дали предлог да у наредном периоду овај извештај садржи искључиво 
резултате научно-истраживачког рада а да резултати стручног ангажовања наставника (рад 
на акредитацији, пројекти, едукације, награде....) у једној календарској години буду предмет 
засебног извештаја. Овај извештај би потом служио као основ за награђивање оних 
наставника а по основу засебног Правилника о награђивању (који би могао бити усвојен од 
стране Наставно-стручног Већа Академије) или Правнилика о стручном и научном 
усавршавању наставника и сарадника (тј. допунама истог које би се односиле на 
награђивање наставника по овом основу). Чланови Комисије су такође дошли до закључка 
да је анализу обима, оцени квалитета и провери резултата научно-истраживачког рада 



наставника и сарадника потребно вршити једном годишње (крај децембра) када би било 
могуће обухватати све остварене резултате у току једне календарске године. 
 
Уз тачку 5.  
 
На основу члана 161. Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета (бр. 387/2020 од 17.09.2020.год.) и члана 55. Правилника 
о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета (бр.692/2020 од 25.11.2020.), Комисија за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета је сачинила предлог Извештаја о 
анализи услова и инфраструктуре за редовно праћење и обраду података потребних за оцену 
квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.  
Ова активност предвиђена је и Акционим планом за спровођење стратегије обезбеђења 
квалитета за 2021. год. (бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 
21.01.2021.). Предлог Извештаја изводи закључак да постоји адекватна инфраструктура за 
редовно праћење и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања (на свим одсецима) те да се са увођењем нове базе података 
Fakultis (чији је аутор Stankovic Soft) бити убрзан и олакшан процес анкетирања студената 
и обраде прикупљених података.  
Чланови Комисије су у оквиру ове тачке дискутовали о потреби формирања електронске 
базе података о библиотеци која би студентима била на располагању на интернет 
презентацијама одсека a чланица Комисије мр. Марија Мојовић Филиповић је нагласила да 
је Одсек за студије васпитача већ започела са израдом ове базе. Чланови Комисије дали су 
препоруку да исто буде урађено и на осталим Одсецима Академије Јужна Србија.  
 
Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању предлога Извештаја о анализи услова и инфраструктуре за редовно 
праћење и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. Саставни део ове одлуке чини Извештај о анализи услова и 
инфраструктуре за редовно праћење и обраду података потребних за оцену квалитета у свим 
областима које су предмет самовредновања (бр.2785/2021-2 од 09.12.2021.) 
 
Извештај доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље 
разматрање и усвајање 

 
 
Уз тачку 6.  
 
На основу члана 140. Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета (бр. 387/2020 од 17.09.2020.) и члана 46. Правилника о 
обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета (бр.692/2020 од 25.11.2020.), Комисија за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних студија Јужна 



Србија, сачинила је предлог анкетног упитника за оцену рада управљачког и ненаставног 
особља од стране наставника и анкетног упитника за оцену рада управљачког и ненаставног 
особља од стране ненаставног особља. Оваква врста контроле квалитета управљања 
високошколском установом и квалитета ненаставне подршке предвиђена је и предлогом 
мера за унапређење стандарда 10 Извештаја о самовредновању и оцени квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија 2019/2020 (бр.746/2020 од 14.12.2020.).  
Ова активност предвиђена је и Акционим планом за спровођење стратегије обезбеђења 
квалитета за 2021. год. (бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 
21.01.2021.). 
Чланови Комисије за самовредновање су дискутовали садржај предлога анкетних упитника 
(образац У-2 и образац У-2-1) као и динамику спровођења анкете и обраде података. У 
складу са Акционим планом тј. временским оквиром предвиђеним за спровођење 
активности за стандард 10, ова активност ће бити спровођена једном годишње.  
 
Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању предлога анкетног упитника за оцену рада управљачког и ненаставног 
особља од стране наставника (образац У-1) и анкетног упитника за оцену рада 
управљачког и ненаставног особља од стране ненаставног особља (образац У-1-2). 
Саставни део ове одлуке чине анкетни упитници за оцену рада управљачког и ненаставног 
особља од стране наставника (образац У-1) и анкетног упитника за оцену рада управљачког 
и ненаставног особља од стране ненаставног особља (образац У-1-2).  
 
 
Уз тачку 7.  
 
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), Статута Академије струковних 
студија Јужна Србија бр. 2037/2021 од 04.10.2021. (пречишћен текст за изменама и 
допунама од 24.09.2021.) и чланова 8., 18. и 65. 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 анкетирања дипломираних студената за 
школску 2020/21.годину. 
Извештај о резултатима анкетирања дипломираних студената активност је која је 
предвиђена Акционом планом за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 
2021.годину (бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 21.01.2021.). На 
основу резултата анкетирања добијају се важне информације о квалитету сваког студијског 
програма – квалитет наставног процеса (организација студија (простор, опрема, 
литература), квалитет наставног кадра, квалитет дефинисаних циљева и садржаја наставног 
програма, актуелност наставног програма и исходи учења. 



 
Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању предлога Извештаја о резултатима анкетирања дипломираних студената у 
школској 2020/2021. Саставни део ове одлуке чини Извештај о резултатима анкетирања 
дипломираних студената у школској 2020/2021 (бр. 2785/2021-3 од 09.12.2021.) 
 
Извештај доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље 
разматрање и усвајање 

 
 
Уз тачку 8.  
На основу члана 26 и члана 134. Правилника о стандардима и поступцима за 
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (бр.387/2020 од 17.09.2020.) и члана 
48. Правилника о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета (бр.692/2020 од 
25.11.2020.), Секретар Академије струковних студија Јужна Србија сачинио је и доставио 
Предлог плана усавршавања ненаставног особља Академије струковних студија Јужна 
Србија.  
Ова активност предвиђена је и Акционом планом за спровођење стратегије обезбеђења 
квалитета за 2021.годину (бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 
21.01.2021.) и чини део Финансијског плана Академије струковних студија Јужна Србија. 
Чланови Комисије за самовредновање су, након разматрања садржаја предлога Плана 
усавршавања, а у складу са предлогом мера за унапређење квалитета стандарда 1, стандарда 
2, стандарда 3, стандарда 10 и стандарда 14. Извештаја о самовредновању и оцени квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија 2019/2020 (бр.746/2020 од 14.12.2020.), 
извршили допуну Предлога плана усавршавања ненаставног особља у делу „Технике 
управљања подацима у Excel-у“ (допуна: прикупљање и обрада података у процесу 
самовредновања). Комисија је потом приступила усвајању Предлога Плана усавршавања 
ненаставног особља. 
 
Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању допуњеног предлога Плана усавршавања ненаставног особља Академије 
струковних студија Јужна Србија. Саставни део ове одлуке чини План усавршавања 
ненаставног особља Академије струковних студија Јужна Србија.  
 
Извештај доставити Председнику Академије на разматрање и даље одлучивање. 



 
Уз тачку 9.  
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), Статута Академије струковних 
студија Јужна Србија бр. 2037/2021 од 04.10.2021. (пречишћен текст заизменама и допунама 
од 24.09.2021.) и чланова 8., 18. и 65. 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 анкетирања послодаваца за школску 
2020/21.годину. Извештај о резултатима анкетирања послодаваца, активност је која је 
предвиђена Акционом планом за спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 
2021.годину (бр.12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 21.01.2021.).  
Чланови Комисије нису имали замерке на сам Извештај, али су дошли до закључка да је 
потребно ревидирати садржај упитника „Задовољство послодаваца стеченим 
квалификацијама дипломаца“ у делу „Име и презиме руководиоца који попуњава анкету“ и 
„Име и презиме дипломца.“  
 
Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању предлога Извештаја о резултатима анкетирања послодаваца у школској 
2020/2021. год. Саставни део ове одлуке чини Извештај о резултатима анкетирања 
послодаваца за школску 2020/21.годину (бр.2785/2021-5 од 09.12.2021.).  
 
Извештај доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље 
разматрање и усвајање. 

 

Уз тачку 10. 

На основу члана 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 88/17, 27/2018, 73/2018 и 67/2019, члана 11. и члана 83. Правилника о стандардима и 
поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (бр. 387/2020 од 
17.09.2020.), члана 28., члана 30., и члана 31. Правилника о обезбеђењу, контроли и 
унапређењу квалитета (бр. 692/2020 од 25.11.2020.) као и члана 1. и члана 2. Правнилника 
о стручном и научном усавршавању наставника и сарадника Академије струковних студија 
Јужна Србија (бр.2640/2021-10 од 30.11.2021.), Комисија за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета је сачинила Предлог подстицајних мера за запослене да се активно 
баве научно-истраживачким радом.  

Ова активност предвиђена је Акционим планом за спровођење стратегије обезбеђења 
квалитета за 2021.годину (бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 



21.01.2021.). Ова активност такође је у складу са предлогом мера за унапређење стандарда 
7. Извештаја о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Јужна 
Србија 2019/2020 (бр.746/2020 од 14.12.2020.). 

Комисија није имала замерки на садржај Предлога подстицајних мера за запослене да се 
активно баве научно-истраживачким радом. Комисија је извела закључак да би било 
пожељно доношење Правилника о награђивању запослених којим би се креирао систем 
награђивања запослених кроз плате, стимулације, накнаде, признања и друге вредности. На 
тај начин, а кроз појединачне и сумарне извештаје о активностима чланова наставног и 
ненаставног особља свих одсека, Руководиоци одсека би имали бољи увид у активности 
својих упошљеника а који се односе на њихова ангажовања у радним телима и органима 
Академије струковних студија Јужна Србија.  

Одлука је донета једногласно. 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању Предлога подстицајних мера за запослене да се активно баве научно-
истраживачким радом. Саставни део ове Одлуке је Предлог подстицајних мера да се 
запослени активно баве научно-истраживачким радом (бр. 2785/2021-6 од 09.12.2021.). 

Предлог доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље 
разматрање и усвајање. 

 

Уз тачку 11. 
У складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 88/17, 27/2018, 73/2018 и 67/2019, члана 199 до 201. Статута Академије 
струковних студија Јужна Србија (бр. 2037/2021 од 04.10.2021.) (пречишћен текст са 
изменама и допунама од 24.09.2021.) и члана 2. 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 струковних студија 
Јужна Србија, извршила је измену и допуну Стратегије обезбеђења квалитета Академије 
струковних студија Јужна Србија. Чланови Комисије за самовредновање су у претходном 
периоду имали прилику да, путем Google Docs платформе дају предлоге измене и допуне 
Предлога измене и допуне Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних студија 
Јужна Србија, што су и чинили. 
Ова активност предвиђена је Акционом планом за спровођење стратегије обезбеђења 
квалитета за 2021.годину (бр. 12/2021 од 12.01.2021, одлука о усвајању бр. 57/2021-2 од 
21.01.2021.). 
 
Одлука је донета једногласно. 



Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
је донела 

Одлуку  

о усвајању Предлога измена и допуна Стратегије обезбеђења квалитета Академије 
струковних студија Јужна Србија. Саставни део ове одлуке је Предлог измена и допуна 
Стратегије обезбеђења квалитета Академије струковних студија Јужна Србија 
(бр.2785/2021-7 од 09.12.2021.). 
 
Предлог доставити Наставно-стручном већу Академије Јужна Србија на даље 
разматрање и усвајање. 

 
Уз тачку 12. 
Под тачком разно, чланица Комисије мр. Марија Мојовић Филиповић је поставила питање 
везано за удаљени приступ COBISS/KOBSON систему на нивоу Академије, тј. свих њених 
одсека. Председник Комисије је информисао чланове Комисије за самовреднвоање, да 
особље Одсека за пословне студије Лесковац има приступ овим системима од 2014. године 
и преузео задужење да прикупи информације о начину тј. процедури добијања приступа 
наведеним системима, које ће потом проследити свим члановима ове Комисије.  
 

Број чланова Комисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 
Академије Јужна Србија је 7. 

 

Сви чланови Комисије присуствовали су састанку. Састанку је присуствовао нови члан 
Комисије за самовредновање из редова ненаставног особља. Уместо досадашњег члана,  
дил.правник Славица Миленковић, Комисији се придружила дипл. правник Милица 
Стојановић, библиотекар Одсека за технолошко-уметничке студије Лесковац.  

 

Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна 
Србија је на шестом састанку одржаном 15.12.2021. усвојила горе наведене одлуке. 

 

 

Записник сачинила   
Ивана Јовановић Николић           

                         
Председник Комисије за самовредновање и  

унутрашње обезбеђење квалитета Академије Јужна Србија 
мастер филолог,  

Ивана Јовановић Николић 

________________________ 



PEIIYJiJIHKA CPJiHJA 

AK�EMHJA CTPYKOBHHX CTY,ZJ;HJA JY:IKHA CPJiHJA 

Jipoj: 26112022-9 

14.02. 2022.ro�. 

JleCKOBaQ, llapTH38HCKa fip. 7 

Ha OCHOBY qJiaHa 25. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30Balby (,CJI rnacHHK PC" 6p. 88117, ... 6/721), qJiaHa, 
81. H 199. CTazyra AKa,z:(eMHje cTpyKOBHHX CTY.llHja Jyxma Cp6Hja 6p. 2037/2021 O.ll 04.10.2021. ro,ll., qnaHa 

20. fipaBHJIHHKa 0 CTaH,llap,llHMa H ITOCTYJI�HMa 3a CaMOBpe,llHOBalbe H yHyTpaiiilbe o6e36eljelbe KBaJIHTeTa 
6p. 387/2020 O.ll17.09.2020., H O.llJIYKe KoMHCHje 3a caMoBpe.n;HoBalbe H YHYTPaiiilbe o6e36eljelbe KBaJIHTeTa 
ACCJC 6poj 177/2022-4, O.ll 02.02.2022.ro,ll., HacTaBHO-cTpyqHo Bene AKa,z:(eMHje, Ha cBojoj ce,llHHUH 
O.llPJKaHoj ,llaHa 14.02. 2022. ro,n;HHe .n;oHeno je cne.n;eny: 

O,ZJ;JIY K Y  
Y CBaja ce HJBemTaj o pa�y KoMucuje Ja caMoBpe�noBalbe H YJIYfpamiLe o6eJ6eljelbe 

KBaJIHTeTa ACCJC Ja 2021. ro�. 
CacTaBHH �eo oBe o.r.JiyKe je HJBemTaj o pa.r.y KoMucuje Ja caMoBpe.r.noBaiLe u yuyypamiLe 

o6eJ6eljelbe KBaJIHTeTa ACCJC Ja 2021. ro�. 

06pa3JIO>Kelhe 

KoMHCHja 3a CaMOBpe.n;HoBalbe H yHyTparnlbe o6e36eljelbe KBaJIHTeTa AKa,z:(eMHje JyJKHa Cp6Hja je 
,llOCTaBHJia HCB AKa,z:(eMHje npe,llnor O,llJiyKe o ycBajalby I13BeiiiTaj o pa,z:(y KoMHCHje 3a CaMOBpe,llHOBalbe H 
YHYTpaiiilbe o6e16eljelbe KBaJIHTeTa ACCJC 3a 2021. ro,ll. HCB AKa,z:(eMHje je pa3MOTPHJIO H ycBojHno 
Tipe.n;nor KoMHCHje Ja caMoBpe,llHOBalbe H .llOHeno O.llJIYKY Kao y ,llHCIT03HTHBy. 

�OCTaBHTH: 

- Tipe,llCe,llHHKY KoMHCHje 3a caMoBpe,llHOBalbe 
H yHyTpaiiilbe o6e36eljelbe KBaJIHTeTa 

- ApxHBa 

06pa.r.uo: 

Tipe,llce,llaBajyl'iH HCB 

Tipe,llce,llHHK AKa,z:(eMHje 
.llP 3BOHKO 3 aTaHOBHn, rrpO<p. 
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