
PETIYEJIIIKA CPEIIJA 

AKA)J;EMIIJA CTPYKOBH HX CTY)J;HJA JY)I{HA CPEIIJA 

Epoj: 83/2023-3 

19. 01. 2023.ro,n:. 

JiecKoBa�, IlapnnaHcKa 6p. 7 

Ha OCHOBY qnana 25. 3aKOHa 0 BMCOKOM o6pa30Bar-ny (,CJiy)K6eHH rnaCHHK PC" 6p. 88/2017 
... 67/2021 - ,n:p.3aKmm), qJiaHa 66. H 153. CTaTyTa AKa,n:eMHje cTpyKoBHHX cTy,n:Hja Jy)l(Ha Cp6Hja 

6p. 955/2022 O,U 26.05.2022., qJiaHOBa 52, 81, 124, 129 H qJiai-Ia 140 IlpaBHJIHHKa 0 CTaH,n:ap,UHMa H 
IIOCTYII�HMa 3a caMOBpe,n:HOBafue H yHyTpalllfue o6e36el)er-ne KBaJIHTeTa 6p. 980/2022-14 O,U 
01.06.2022., O,n:nyKe KoMHCHje 3a caMoBpe,n:HOBafue H yHyTpalllfue o6e36el)er-ne KBaJIHTeTa 
AKa,n:eMHje CTPYKOBHHX CTY.UHja Jy:>Ima Cp6Hja, 6poj 2393/2022-1 o,n: 26.12.2022., HacTaBHO
CTpyqHo Bene AKa,n:eMHje, Ha cBojoj ce,n:HH�H o,n:p)KaHoj ,n:ana 19.01. 2023. ro,n:Hne ,n:oneno je cne,n:eny 

O)J;JIY KY 

1. Y CBaja ce je,UMHCTBeHM l13BelliTaj 0 pe3yJITaTMMa CTy,UeHTCKOr Bpe,UHOBai-ba KBaJIMTeTa 

cTy,n:Mja, nacTaBe M rre,n:arolliKor pa,n:a nacTaBHMKa- neTI-hM ceMecTap 2021 /2022.ro,n:. 

2. CaCTaBHM ,n:eo OBe O,UJiyKe qmm l13BelliTaj 6p. 2364/2022-1 O,U 21.12.2022. M3 TaqKe 1 OBe 
O,UJiyKe. 

06pa3JIO)KeJbe 

3aKOHOM 0 BMCOKOM o6pa30Bai-bY rrpe,UBMl)eHO je ,n:a ce IIOCTyrraK CaMOBpe,UHOBal-ba M 
O�efuMBai-ha KBaJIMTeTa CTy,UMjCKMX rrporpaMa, 1-IaCTaBe M yCJIOBa pa,n:a CIIpOBO,UM Ha Ha"<J:MI-I M 
IIOCTYIIKOM KOjM je ,n:e¢MHMCaH aKTOM ycTaHOBe 0 CaMOBpe,UHOBafuy M O�efuMBafuy KBaJIMTeTa Y3 
rrpM6aBJDafue o�ene cTy,n:enaTa. 

Y cKna,n:y ca rrporrMCMMa, l13BelliTaj je ,n:ocTaBJDei-I HacTaBHO-cTpy-qnoM neny AKa,n:eMMje 
cTpyKOBI-IMX cTy,n:Mja Jy)l(Ha Cp6Mja. HaKon pa3MaTpar-ba ,n:m-reTa je o,n:nyKa Kao y ,UMCII03MTMBy. 

,lJ;OCTaBMTM: 
KoMMCMjM Ja caMoBpe,n:noBai-be 
M ynyTpalllfue o6e36el)efue KBaJIMTeTa 
ApxHBa 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ 
ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА СТУДИЈА, НАСТАВЕ И 

ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА – ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 
2021/2022. 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 153. Статута Академије 
струковних студија Јужна Србија бр. 955/2022 од 26.05.2022., чланова 20. 52, 81, 124, 129 и 
члана 140 Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње 
обезбеђење квалитета бр. 980/2022-14 од 01.06.2022., 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 2021/2022. 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 раније дефинисаним планом анкетирања.  

Укупно је анкетирано 520 студента Академије струковних студија Јужна Србија и то:, 223 
– Одсек за технолошко-уметничке студије Лесковац, 70 – Одсек Висока школа за васпитаче
Бујановац,  227 - Одсек Висока пословна школа Лесковац. 

На основу усвојених Извештаја о резултатим студентског вредновања квалитета студија, 
наставе и педагошког рада наставника за летњи семестар 21/22. који су сачинили и усвојили 
сви Одсеци изводе се следећи закључци:   

- 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. 



- на Одсеку Висока школа за васпитаче, оцене рада наставника и сарадника креће се у 
распону од 3,35 до 4.81. По питању квалитета установе просечне оцене крећу се у 
распону од 3.87 до 4.57, а укупна оцена квалитета установе износи 4.30. 

- на Одсеку Висока пословна школа Лесковац, оцене рада наставника и сарадника 
креће се у распону од 4.16 до 5,00, оцена предмета у целини од 4,00 до 5.00, оцена 
препоручене литературе од 3.03 до 5,00 а укупна оцена квалитета установе износи 
4,69 (основне струковне студије). На мастер струковним студијама рад наставника и 
сарадника оцењен је просечном оценом 4,89, оцена предмета у целини је 4,83, оцена 
препоручене литературе је 4,87,  а укупна оцена квалитета установе износи 4.90. 

Анализа прикупљених података показује да је: 
- квалитет студија, наставе и педагошког рада наставника – позитивно оцењен што се 

види из приложених просечних оцена; 
- квалитет установе - позитивно оцењен што се види из приложених просечних оцена 

(анкетни упитник процене квалитета установе обухватио је све области обезбеђења 
квалитета).  

Упоредна анализа добијених резултата из зимског семестра школске 2021/2022 год. и 
летњег семестра школске 2021/2022 указује на конзистентност вредности просечних оцена 
наставника и сарадника на свим одсецима (зимски семестар – 3,6 до 5,00 и летњи семестар 
3,35 до 5,00). С обзиром да ниједан наставник, на ниједном од одсека Академије није 
остварио просечну оцену испод 2,5  Комисија констатује да не постоји потреба за 
изричањем корективних и дисциплинских мера. По питању оцена предмета у целини 
просечне оцене, на свим одсецима крећу се у распону од 4,00 до 5,00 (зимски и летњи 
семестар) а по питању препоручене литературе оцене се крећу у распону од 4,00 до 5,00 
(зимски семестар) и од 3,03 до 5,00 (летњи семестар). На свим одсецима је у претходном 
периоду вршена набавка нове литературе (спроведен поступак јавних набавки), па су 
очекивања да просечна оцена препоручене литературе буде нешто боља у наредном 
периоду. Такође су, а у склопу процеса реакредитације постојећих и акредитације нових 
студијских програма и задовољења захтева стандарда за акредитацију, вршене промене у 
препорученој литератури на појединим предметима, тј. препоручена је новија литература 
којом ће се на адекватнији начин одговорити на захтеве у оквиру области квалитета 
уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса. По питању квалитета 
установе просечне оцене (по областима обезбеђења квалитета) у зимском семестру крећу 
се у распону од 3.85 до 4.84 а у летњем од 3.99 до 4.97, при чему је најнижа оцена забележена 
за област квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса).   

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. 



  
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 
Одсек Висока школа за васпитаче 
Бујановац 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ПОДКОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНУТРАШЊЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ МЕЂУ 
СТУДЕНТИМА ОДСЕКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ У БУЈАНОВЦУ У 

ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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 2021/2022. године Подкомисија 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета на Одсеку Висока школа за 
васпитаче у Бујановцу је спровела анонимну анкету са студентима основних и 
специјалистичких струковних студија, на свим годинама студија. 

АНАЛИЗА ПОДАТАКА АНКЕТЕ СТУДЕНАТА ОДСЕКА ВИСОКА ШКОЛА 
ЗА ВАСПИТАЧЕ У БУЈАНОВЦУ, У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ 
 

 
 

Пол испитаника 
Фрекфенција Проценти 

 Женски 64 91.4 
 Мушки 6 8.6 
 Укупно 70 100 

 
Од 70 испитаника, на питање о полу, одговорило је 70 (100%) испитаника.  
64 (91.4%) су женског пола, док су 6 (8.6%) испитаника мушког пола. 

 
 
 

Начин студирања Фрекфенција Проценти 
 На буџету 50 71.4 
Самофинансирајући 
Недостаје 

20 
- 
 

28.6 
- 

Укупно 70 100 
    

   
 

На питање о начину студирања њих 50 (71.4%) је одговорило да су на буџету, а 20 
 (28.6%) испитаника су самофинансирајући студенти. 

 

 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Година студија Фрекфенција Проценти 
у
к
у
п
н
о 

Прва година 
Друга година 
Трећа година 
Четврта година 
 
Укупно 
Недостаје 
 
 
 

20 
16 
19 
15 
 

70 
- 

28.6 
22.9 
27.1 
21.4 

Укупно 70 100 
    

   
 
 
 

Ниво студија 
Фрекфенција Проценти 

Основне студије 
Специјалистичке студије 
Недостаје 
 
 

 52 74.3 
 18 25.7 
 -  
  

 
 
 

    
Укупно 70 100 



  
 

 

 
 
 

 

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 3 0 9 17 38 2 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских 
програма 1 1 6 21 38 3 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 1 2 7 15 43 2 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир 
садржину предмета на самом студијском програму  1 0 4 19 45 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму 
који похађам 3 1 5 17 43 1 

 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 2 1 8 22 36 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за 
рад са студентима  2 0 6 21 38 2 

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 2 2 7 24 33 1 
Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 3 1 7 21 34 4 
Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 3 1 9 19 34 3 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 1 2 3 4 5 Не могу да 
проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 2 0 8 12 46 2 
Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 1 1 7 14 45 2 
Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, 
националност и др.) 2 2 6 14 44 1 

Образац У-2 

 



  
 

 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 2 0 8 18 42 0 
Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на 
финалном испиту су у доброј пропорцији 2 0 7 20 41 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, 
деловања и учешћа у процесу одлучивања 1 3 9 19 38 0 

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 4 5 14 19 27 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4 2 13 16 34 1 
Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом 
за рад 4 4 13 16 29 3 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4 1 15 15 32 3 
Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4 3 13 15 33 2 
 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ 
ПОДРШКЕ 1 2 3 4 5 Не могу да 

проценим 
Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 1 2 7 17 41 1 
Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 0 2 8 19 38 1 
Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  0 2 6 19 41 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 0 0 6 17 45 1 
Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф 
канцеларије Одсека) 0 3 9 18 42 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 1 2 6 17 43 1 
Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  1 2 7 19 38 2 
Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 3 2 8 19 33 4 
Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 3 2 8 19 35 2 
Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 2 0 6 20 40 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 0 2 19 16 31 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за 
квалитетно извођење наставе 0 2 17 17 29 4 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском 
облику како би се те информације користиле у образовне сврхе 1 3 11 18 34 2 

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 0 1 8 12 47 1 
Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и 
њених одсека 1 0 9 22 36 1 

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 0 3 12 14 38 1 
Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 
самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  1 2 9 13 41 2 

 
 
У анкети за процену квалитета рада установе учествовало је 70 студента 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 управљања школом и квалитета 
ненаставне подршке (Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека). Аритметичка 
средина на овој твдрњи је 4,57. 

 Најлошије оцењена тврдња је у оквиру Квалитета уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса (Одсек обезбеђује студентима уџбенике и 
другу литературу неопходну за савлађивање градива у потребној количини и на 
време). Аритметичка средина на овој тврдњи је 3,87.  

 Укупна аритметичка средина за процену рада установе је 4,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
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 ВИСОКА 
ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ У БУЈАНОВЦУ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕТРУ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ 
 
 

Година студија Фрекфенција Проценти 
Прва година 
Друга година 
Трећа година 
Четврта година 
 
Укупно 

19 
27 
22 
15 

 
83 

22.89 
32.53 
26.51 
18.07 

 
100 

 
Пол Фрекфенција Проценти 

Женски 
Мушки 
 
Укупно 
Недостаје 
 
Укупно 

76 
6 
 

82 
1 
 

83 

91.57 
7.23 

 
98.80 
1.20 

 
100 

 
Начин студирања Фрекфенција Проценти 

На буџету 
Самофинансирање 
 
Укупно 
Недостаје 
 
Укупно 

61 
21 

 
82 
1 
 

83 

73.49 
25.30 

 
98.80 
1.20 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

На основу добијених резултата и свођења аритметичке средине, код свих наставника и сарадника, 
њене вредности се крећу од 3.35 до 4.81. 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).  
 
На основу добијених резултата закључује се да нема потребе за предлагањем корективних мера.  
 
 
 
 

      др Јасмина Јовић, проф. с. с. 
     председник Подкомисије за самовредновање и  

унутрашње обезбеђење квалитета 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

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 И САРАДНИКА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 

2021/2022. ГОДИНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесковац, септембар 2022. 
 
 



 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА СТУДИЈА, 
НАСТАВЕ И ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анкетирање студената по завршетку летњег семестра школске 2021/2022. године на Одсеку за технолошко 
уметничке студије Лесковац, Академије Јужна Србија, спроведено је у периоду 01.06-31.08.2022. 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 2022. 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 , 10 Мастер студијском програму Заштита животне средине и 8 студената на Мастер 
студијском програму Дигитални дизајн одеће. Укупан број студената који су уписали текућу школску 
2021/2022. 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 

5,0 5,0 

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

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

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

 
Просек: 5,0 5,0 

 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 5,0 5,0 

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

5,0 
 

 
Пеосек: 5,0 5,0 



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 5,0 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 

 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 



 
 

Дигитални дизајн одеће( мастер) 
 
 
На Мастер студијском програму вреднован је рад 6 наставника и сарадника (прва година 4, друга година 2,), 
као и квалитет 9 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 5, друга година4,). У вредновању 
је учествовало укупно 10 студената (прва година 8, друга година 2,). Структуру анкетираних студената чини 
100% самофинансирајућих студената, као и 100% студената женског 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 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 

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 

5,0 5,0 

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

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

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

Просек: 5,0 5,0 

 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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.   
 

 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 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 2021/2022. 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 -  2 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  2/ самофинансирање  - Пол          - М/ 2Ж 

 

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 

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: 5,00 - 
 

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: 5,0 - 
 

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 

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 5,0 - 

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 5,0 - 

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 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 - 17 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  17 / самофинансирање  - Пол         8 М/ 9Ж 

 

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 5,0 - 

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: 5,0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,0 - 
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 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 4,88 - 

Просек: 4,94 - 
 

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 5,0  

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: 5,0  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,0  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,88  

6. Сарадник 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 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 4,88  

Просек: 4,94  
 

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 4.76 - 

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 5,0 - 

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 4,94 - 

Просек: 4,96 - 
 

 



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 -  20 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  20/ самофинансирање  - Пол          - 4М/ 16Ж 

 

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 4,9 - 

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: 4,75 - 
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 4,75 - 

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

Просек: 4,79 - 
 

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 4,95 - 

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: 4,91 - 
 

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

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 4,9 - 

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 -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  - Пол          М/ 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 

5,0 
- 

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 5,0 - 

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 

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       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 

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 5,0 - 

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 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  - Пол          - М/ 4Ж 

 

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: 5 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,8 - 
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: 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 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 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 5 - 

Просек: 4,93 - 

 



 
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       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 

5,0 
- 

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 5,0 - 

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 
МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 

Подаци о студентима - 5 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  - Пол          - М/ 5Ж 

 

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 5,0 - 

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 

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 -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет 10 / самофинансирање  Пол           М/ 10Ж 

 

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 

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 - 

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 5,0 - 

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 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  10анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  10/ самофинансирање  - Пол           М/ 10Ж 

 

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 5,0 - 

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 - 

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 5,0 - 

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 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  7 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  7 / самофинансирање  Пол           М/ 7Ж 

 

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 

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 - 

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 5,0 - 

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 

 МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима -  7 анонимно анкетираних 
Година студија      III  Начин студирања               буџет  7 / самофинансирање   Пол          3М/ 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 5,0 - 

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 

МОДНИ ДИЗАЈН (основне струковне студије) 
Подаци о студентима - 5анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  5 / самофинансирање  - Пол           М/ 5Ж 

 

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 

5,0 
- 

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 5,0 - 

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 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 5,0 - 

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 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 -  15 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  9 / самофинансирање 1 Пол           6 М/ 9Ж 

 

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 4,98 - 

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: 4,84 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,84 - 
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 4,89 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,89 - 

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 4,89 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,93 - 

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: 4,92 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,98 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 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 4,98 - 

Просек: 4,95 - 
 

 



 
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 -  15 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  14 / самофинансирање 1  Пол           6 М/ 7Ж 

 

Име и презиме наставника       др Драгана Марковић Николић        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 4,89 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,96 - 

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 4,86 - 

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 4,88 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4.91 - 

Просек: 4,93 - 
 

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 4,91 - 

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: 4,97 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,91 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,88 - 
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 4,88 - 

Просек: 4,89 - 
 

 



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 -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање  Пол          - М/ 4Ж 

 

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 5,00 - 

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: 4,98 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,98 - 
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  4,98 - 

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: 4,99 - 
 

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 4,98 - 

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 4,98 - 

Просек: 4,99 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,98 - 

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: 4,99 - 
 

 

 



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 -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  4 / самофинансирање - Пол           3 М/ 1 Ж 

 

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 4,83 - 

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: 4,92 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,79 - 

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 4,83 - 

Просек: 4,86 - 
 

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 4,86  

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: 4,91  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,79  
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  4,79  

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 4,86 - 

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 4,77 - 

Просек: 4,80 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,77 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 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 4,86 - 

Просек: 4,83 - 
 



 
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 - 10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  9 / самофинансирање 1 Пол           6 М/ 4 Ж 

 

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 4,82 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,77 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,77 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,97 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,89 - 

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 4,87 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,79 - 

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 4,77 - 

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 4,77 - 

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 4,87 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,79 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,87 - 

Просек: 4,84 - 

 



 
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 4,81 - 

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 4,77 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,77 - 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,81 - 

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 4,81 - 

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 4,79 - 

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 4,79 - 

Просек: 4,80 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,77 - 

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 4,85 - 

Просек: 4,78 - 
 

 



 
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 -  14 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  13 / самофинансирање 1  Пол           6 М/ 8 Ж 

 

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 4,92 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,72 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,88 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92 - 
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  4,92 - 

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 4,88 - 

Просек: 4,88 - 
 

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 4,84 - 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 4,72 - 

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 4,88 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,98 - 
3. 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: 4,91 - 
 

 



 
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 -  12 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање 0  Пол           6 М/ 6 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 4,83 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,78 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,79 - 
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  4,88 - 

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 4,72 - 

Просек: 4,83 - 
 

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 4,88  

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: 5,00  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 5,00  

6. Сарадник 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 сарадника 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 сараднику 4,88  

Просек: 4,93  
 

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 4,69 - 

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 4,77 - 

Просек: 4,78 - 
 

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

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 - 
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 4,71 - 

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 -  13 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање 1 Пол           6 М/ 7 Ж 

 

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 4,92 - 

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: 4,95 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,89 - 
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  4,85 - 

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 4,79 - 

Просек: 4,87 - 
 

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 4,77 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,91 - 

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: 4,85 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,91 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,82 - 
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: 4,87 - 
 

 



 
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           7 М/ 8 Ж 

 

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 4,91 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,72 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 - 
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  4,79 - 

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 4,72 - 

Просек: 4,80 - 
 

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 4,91 - 

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 4,91 - 

Просек: 4,90 - 
 

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

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,88 - 
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 4,88 - 

Просек: 4,88 - 

 



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 -  14 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  14 / самофинансирање  Пол           7 М/ 7 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 4,89 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,89 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,90 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,77 - 
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  4,77 - 

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 4,77 - 

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 4,91 - 

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 4,91 - 

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 4,91 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 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 4,91 - 

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 -  11 анонимно анкетираних 
Година студија      III Начин студирања               буџет  11 / самофинансирање  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 5,0 - 

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 5,0 - 

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, - 

Просек: 5,0 - 

 



 

 
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/ 9 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 Александар Здравковић 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 4,88 - 

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 4,77 - 
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  4,77 - 

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 4,88 - 

Просек: 4,84 - 
 

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 4,78  

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: 4,65  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,88  

6. Сарадник 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 сарадника 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 4,88  

Просек: 4,78  
 

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 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 4,77 - 

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 4,77 - 

Просек: 4,85 - 

 



 
 

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 -  1 анонимно анкетираних 
Година студија      I Начин студирања               буџет  1 / самофинансирање  Пол           - М/ 1 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 

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 5,0 - 

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 
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/ 9 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 -  16 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  15 / самофинансирање 1 Пол           9 М/ 7 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 4,79 - 

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: 4,84 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,84 - 
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  4,95 - 

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 4,88 - 

Просек: 4,84 - 
 

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 4,79 - 

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 4,92 - 

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 4,88 - 

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 4,75 - 

Просек: 4,79 - 

 



 
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 -  16 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  16 / самофинансирање - Пол           9 М/ 7 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 4,95 - 

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: 4,79 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,81 - 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,77 - 

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 4,88 - 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 4,92 - 

Просек: 4,87 - 
 

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 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 5,00  

Просек: 4,93  
 

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 5,00  

Просек: 5,00  
 

 



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 4,71 - 

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: 4,67 - 
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  4,76 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,44 - 

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: 4,64 - 
 

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 5,0 - 

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 
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (основне струковне студије) 

Подаци о студентима -  13 анонимно анкетираних 
Година студија      I I Начин студирања               буџет  12 / самофинансирање 1 Пол           6 М/ 7 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 4,88 - 

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: 4,78 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,91 - 
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  4,78 - 

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 4,88 - 

Просек: 4,87 - 
 

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 4,82 - 

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

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 5,0 - 

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 
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 4,88 - 

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: 4,64 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92 - 
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  4,92 - 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника 4,66 - 

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: 4,81 - 
 

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 5,00 - 

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 4,76 - 

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 4,78 - 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 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 4,92 - 

Просек: 4,86 - 
 

 



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 -  11 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  11 / самофинансирање Пол           5 М/ 6 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 4,75 - 

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: 4,75 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92 - 
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  4,58 - 

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 4,77 - 

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 4,85 - 

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 4,82 - 

Просек: 4,80 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,58 - 

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 4,72 - 

Просек: 4,66 - 
 
 

 



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 4,84 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,78 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,84 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,69 - 
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  4,91 - 

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 4,84 - 

Просек: 4,83 - 
 

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 4,91  

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: 4,84  
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,84  
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 
наставе 4,78  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 
према студентима придржава се принципа пристојности  4,78  

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 4,84  

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 4,89 - 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила 
је активно учешће студената у настави 4,91 - 

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: 4,86 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,96 - 

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 4,96 - 

Просек: 4,94 - 
 

 

 



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 4,84 - 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима  4,77 - 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 - 
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  4,69 - 

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 4,89 - 

Просек: 4,79 - 
 

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 4,87 - 

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 5,00 - 

Просек: 4,93 - 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена не могу да проценим 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,92 - 

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 5,00 - 

Просек: 4,95 - 
 
 

 



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 -  10 анонимно анкетираних 
Година студија      I I I Начин студирања               буџет  10 / самофинансирање  Пол           5 М/ 5 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 4,87 - 

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: 5,00 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,87 - 
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  4,87 - 

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 4,87 - 

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 4,94 - 

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 5,00 - 

Просек: 4,94 - 
 

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 4,87 - 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,94 - 

Просек: 4,89 - 
 

 



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 

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 5,0 - 

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 -  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 5,0 - 

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 -  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 -  11 анонимно анкетираних 
Година студија     I Начин студирања               буџет  11/ самофинансирање   Пол          М3/ Ж8 

 

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: 5,0 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4.9 - 
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  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: 4.93 - 
 

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 5,0 - 

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 5,0 - 

Просек: 4,93 - 
 

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 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 5,0 - 

Просек: 4,93 - 
 
 

 



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 -  8 анонимно анкетираних 
Година студија      II Начин студирања               буџет  8 / самофинансирање  -- Пол          - М4/ Ж4 

 

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 5,0 - 

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: 4,9 - 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,0 - 
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 

5,0 - 

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: 4,95 - 
 

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 -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      III  Начин студирања               буџет  4/ самофинансирање  Пол          - М/ Ж4 

 

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: 4.97 - 
 

Име и презиме сарадника/асистента   Александеа 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: 5,00  
 

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 5.0 - 

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: 4.97 - 
 

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 5,0  

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: 4,9  
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 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 5,0  

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: 5,00 - 
 

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 5.0 - 

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  - 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: 5,00 - 
 

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 5.0 - 

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   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: 5,00 - 
 

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 5.0 - 

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 

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 5,0 - 

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: 5,00 - 

 



 
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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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: 5,00 - 

 



 
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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0  

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: 5,00  
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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: 5,00 - 
 

 



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 5,0 - 
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  

5,0 
- 

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: 4,95 - 
 

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 

5,0 
- 

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 
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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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: 5,00 - 
 

 



 
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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 
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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 - 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 
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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 

5,0 
- 

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: 5,00 - 
 

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 (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 5,0 - 

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 (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  4 анонимно анкетираних 
Година студија      I 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 5,0 - 

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 (мастер струковне студије) 
Подаци о студентима -  1анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -1 Пол          - М1/ Ж 

 

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 5,0 - 

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 (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 5,0 - 

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 - 
   

 



 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  6 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  6 Пол          - М/ Ж6 

 

Име и презиме наставника        Предраг Ђорђевић Предме Дигитални дизајн одевних 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 5,0 - 

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 - 



 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (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 Александра Јевтовић Предме Историја модерне уметности 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 5.0 - 

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 5,0 - 

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 - 



 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима - 6анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -5 Пол          - М/ Ж6 

 

Име и презиме наставника       Предраг Ђорђевић Предме   Дигитални дизајн плетенине 
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 5,0 - 

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 - 



 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  1 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -1 Пол          - М/ Ж1 

 

Име и презиме наставника        Наташа Благојевић 
Предме Модни додаци од функције до 
експеримента 

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 5,0 - 

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 - 
 



 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  2 анонимно анкетираних 
Година студија      I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -2 Пол          - М/ Ж2 

 

Име и презиме наставника        Наташа Благојевић Предме Стајлинг и планирање колекције 
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     Милена Савић 
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 - 
 



 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  2 анонимно анкетираних 
Година студија      I I  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -4 Пол          - М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника        др Небојша Ристић Предме Дигитална штампа 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 5.0 - 

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 - 
 



 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  2 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  -4 Пол          - М/ Ж4 

 

Име и презиме наставника  Милена Савић Предмет  Дигитални дизајн 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 5,0 - 

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 - 
 



 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима -  2 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  2 Пол          - М/ Ж2 

 

Име и презиме наставника        др Сузана Ђорђевић Предме Паметан текстил у модном дизајну 
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 5,0 - 

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 - 
 



 

 
ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 
 ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ (мастер струковне студије) 

Подаци о студентима - 1 анонимно анкетираних 
Година студија      II  Начин студирања               буџет  0 / самофинансирање  1 Пол          - М/ Ж1 

 

Име и презиме наставника        др Александра Јевтовић Предме Српска уметност хх века 
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 5,0 - 

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 - 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2: 
 

Просечне оцене наставника и сарадника 

Летњи семестар школске 2021/2022. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 

 
Подаци о студентима - 2 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 

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: 5,00 
 
 

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 5,0 

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 2021/2022 (летњи семестар) 

Подаци о студентима -  7анонимно 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 

5,0 

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: 5,00 

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 5,0 

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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима -  7  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 

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: 5,00 
 
 

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 5,0 

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 

 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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима - 28 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 4,9 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,96 

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 4,86 
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 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 4,96 

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 4,96 

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 4,96 

Просек: 4,97 
 

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

Просек: 4,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима - 4  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 5,0 

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 4,8 
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: 4,97 
 
 

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 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 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 5,0 

Просек: 4,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима -  27 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 

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: 5,00 
 
 

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 5,0 

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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 25 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 5,0 

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 5,0 
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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –18  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 5,0 

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 4,93 
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: 4,99 
 
 

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 5,0 

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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  10  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 5,0 

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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –28  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 4,95 

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 4,77 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,95 

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: 4,86 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,95 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,95 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 4,99 

Просек: 4,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  83  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 4,85 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,77 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,77 
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: 4,79 
 
 

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 4,82 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 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 4,8 

Просек: 4,81 
 

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 4,87 
3. 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: 4,88 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима –  10 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 5,0 

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 5,0 
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 2021/2022 (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 2021/2022 (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 2021/2022 (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 2021/2022 (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 2021/2022 (летњи семестар) 

 
 
 
 

Подаци о студентима – 34 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 4,98 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима  4,98 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,98 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,98 
5.Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,98 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности  4,98 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили 
реалност оцењивања наставника 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 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 4,96 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно 
учешће студената у настави 4,94 

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: 4,95 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 
Питања Просечна оцена 
1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,96 
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 4,96 

Просек: 4,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Одсек за технолошко уметничке студије- Лесковац 
 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА  НАСТАВНИКА / САРАДНИКА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022 (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 2021/2022 (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 2021/2022 (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 4.7 
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 2021/2022 (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 2021/2022 (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 2021/2022 (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 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 3. 
 

 

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  
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ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	НАСТАВНИКА/САРАДНИКА	И	ПРЕДМЕТА	

ОДСЕК	ВИСОКА	ПОСЛОВНА	ШКОЛА	ЛЕСКОВАЦ	
ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2021/2022.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 92 студента прве године, 48 студената друге године и 59 
студената треће године, односно у укупном броју од 199 студената, чиме је 
обезбеђена репрезентативност узорка већинским изјашњавањем од укупно 
уписаних студената. Студентима је пунуђена могућност изјашњавања на постављена 
питања оценама од 1-5, са квалификованим ставом „уопште се не слажем“ (оцена 1), 
„не слажем се“ (2), „неутралан сам“ (3), „слажем се“ (4) и „у потпуности се слажем“ 
(оцена 5). 

 
Након детаљне статистичке обраде података, добијени резултати анкете јавно 

ће бити доступни наставницима и сарадницима, као и самим студентима преко 
званичних гласила Одсека Висока пословна школа 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 2021/2022 године. 

 
 
 



Студијски	програм:	Пословна	информатика	и	е‐бизнис	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (4,37-4,99); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,77); 

- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру распона „потпуно се 
слажем“ (4,64-4,91); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,79); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,40-4,95); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,76); 

- процене препоручене литературе крећу се у оквиру распона „потпуно се 
слажем“ (4,38-4,98); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,75); 

	
Студијски	програм:	Финансије,	рачуноводство	и	банкарство	
   
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (4,37-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,80); 

- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру распона „потпуно се 
слажем“ (4,64-4,97); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,82); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,40-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,81); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „неутралан/на сам“ 
до „потпуно се слажем“ (3,03-5,00); просечна процена је „потпуно се 
слажем“ (4,74);  

 
Студијски	програм:	Менаџмент	бизниса	и	логистике	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (4,37-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,78); 

- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру распона „потпуно се 
слажем“ (4,64-4,91); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,75); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,40-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,78); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,38-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,77); 

 
Студијски	програ:	Туризам	и	угоститељство	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (4,16-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,74); 

- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру распона „потпуно се 
слажем“ (4,64 -5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,77); 



- 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“ (4,33-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,74); 
 
 

Студијски	програм:	Менаџмент	технологије	хране	и	гастрономија	
 
- процене наставника на предметима крећу се у распону од „слажем се“ до 

„потпуно се слажем“ (4,37-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,79); 

- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру распона „потпуно се 
слажем“ (4,64 -4,81); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,72); 

- процене предмета у целини крећу се у распону од „слажем се“ до „потпуно 
се слажем“ (4,40-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,78); 

- процене препоручене литературе крећу се у распону од „слажем се“ до 
„потпуно се слажем“ (4,38-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ 
(4,79). 

 
Укупна процена Одсека Висока пословна школа Лесковац, Академија 

струковних студија Јужна Србија, у летњем семестру школске 2021/2022 године, од 
стране студената по свим анкетираним основама и студијским програмима у просеку 
је квалификована са „потпуно	 се	 слажем“ (просечна оцена 4,77), као и по сваком 
појединачном предмету процене: наставника на предметима (4,77), сарадника на 
предметима (4,77), предмета у целини (4,77) и препоручене литературе (4,76). 

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 2021/2022 године. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС 

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 

проценим Н 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 2,17 1,09 5,43 15,22 76,09 0,00 8 4,62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,09 4,35 4,35 20,65 69,57 0,00 8 4,53 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,09 0,00 7,61 17,39 73,91 0,00 8 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,15 0,00 6,45 16,13 75,27 0,00 8 4,62 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,17 2,17 6,52 15,22 73,91 0,00 8 4,57 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,17 0,00 4,35 20,65 72,83 0,00 8 4,62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,09 1,09 7,61 10,87 78,26 1,09 8 4,66 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 1,09 1,09 5,43 16,30 76,09 0,00 8 4,65 

            8 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 ПросекПитања 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 1,09 1,09 6,52 17,39 73,91 0,00 8 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,09 0,00 6,52 13,04 79,35 0,00 8 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 1,09 0,00 5,43 18,48 75,00 0,00 8 4,66 

              4,66 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,15 1,08 6,45 10,75 78,49 1,08 8 4,64 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,15 1,08 4,30 18,28 73,12 1,08 8 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 1,08 1,08 4,30 12,90 79,57 1,08 8 4,71 

              4,65 

                
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 5,80 1,45 11,59 11,59 69,57 0,00 6 4,38 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,86 5,71 14,29 14,29 62,86 0,00 6 4,29 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,35 7,25 13,04 11,59 63,77 0,00 6 4,23 



4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,45 5,80 10,14 13,04 69,57 0,00 6 4,43 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,90 7,25 13,04 7,25 69,57 0,00 6 4,33 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,35 4,35 11,59 13,04 66,67 0,00 6 4,33 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 4,35 10,14 20,29 65,22 0,00 6 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 0,00 4,35 11,59 17,39 66,67 0,00 6 4,46 

            6 4,37 
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                 
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 ПросекПитања 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 4,41 2,94 11,76 14,71 66,18 0,00 6 4,35 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,94 7,35 8,82 11,76 69,12 0,00 6 4,37 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 1,47 4,41 8,82 14,71 70,59 0,00 6 4,49 

              4,40 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 5,88 1,47 7,35 13,24 72,06 0,00 6 4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 5,88 1,47 8,82 16,18 67,65 0,00 6 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 5,88 1,47 14,71 10,29 67,65 0,00 6 4,32 

              4,38 

                
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 

проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 0,00 2,99 16,42 79,10 1,49 6 4,77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,49 2,99 14,93 80,60 0,00 6 4,75 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 4,48 8,96 86,57 0,00 6 4,82 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,99 16,42 79,10 1,49 6 4,77 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 4,48 8,96 85,07 1,49 6 4,82 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 1,49 17,91 79,10 1,49 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 2,99 13,43 82,09 1,49 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 наставнику 0,00 1,49 1,49 10,45 85,07 1,49 6 4,82 

            6 4,79 

Име и презиме сарадника/асистента:  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                 
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 ПросекПитања 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 2,99 13,43 83,58 0,00 6 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 1,49 13,43 85,07 0,00 6 4,84 

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 13,43 86,57 0,00 6 4,87 

              4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 1,49 11,94 86,57 0,00 6 4,85 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 11,94 88,06 0,00 6 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 11,94 88,06 0,00 6 4,88 

              4,87 

                

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 0,00 0,00 3,39 10,17 86,44 0,00 7 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 10,17 86,44 0,00 7 4,83 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,69 0,00 3,39 6,78 88,14 0,00 7 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 11,86 84,75 0,00 7 4,81 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 3,39 8,47 88,14 0,00 7 4,85 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 3,39 6,78 89,83 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 1,69 5,08 93,22 0,00 7 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 1,69 5,08 93,22 0,00 7 4,92 

            7 4,85 

Име и презиме сарадника/асистента:    
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. 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 ПросекПитања 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 1,69 3,39 11,86 83,05 0,00 7 4,76 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,39 11,86 84,75 0,00 7 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 1,69 1,69 13,56 83,05 0,00 7 4,78 

              4,79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 5,08 11,86 83,05 0,00 7 4,78 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 1,69 1,69 6,78 89,83 0,00 7 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 0,00 0,00 3,39 8,47 88,14 0,00 7 4,85 

              4,82 

                

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 0,00 9,68 6,45 83,87 0,00 7 4,74 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 6,45 9,68 83,87 0,00 7 4,77 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 6,45 6,45 87,10 0,00 7 4,81 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 9,68 9,68 80,65 0,00 7 4,71 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 9,68 9,68 80,65 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 9,68 0,00 90,32 0,00 7 4,81 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 3,23 9,68 0,00 87,10 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 9,68 6,45 83,87 0,00 7 4,74 

            7 4,75 

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 ПросекПитања 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 3,23 9,68 87,10 0,00 7 4,84 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,23 0,00 96,77 0,00 7 4,94 

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 3,23 0,00 3,23 93,55 0,00 7 4,87 

              4,88 

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 6,45 93,55 0,00 7 4,94 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 3,23 6,45 90,32 0,00 7 4,87 

3. 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 3,23 0,00 6,45 90,32 0,00 7 4,84 

              4,88 

                
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 0,00 13,16 86,84 0,00 11 4,87 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 11 4,89 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 11 4,89 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 0,00 11 4,92 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 2,63 10,53 86,84 0,00 11 4,84 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 15,79 84,21 0,00 11 4,84 
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 10,53 89,47 0,00 11 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 наставнику 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 11 4,89 

            11 4,88 
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 0,00 10,53 89,47 0,00 11 4,89 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 2,63 5,26 92,11 0,00 11 4,89 



3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 11 4,89 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 0,00 11 4,92 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 2,63 2,63 94,74 0,00 11 4,92 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 0,00 11 4,92 
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 10,53 89,47 0,00 11 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 5,26 94,74 0,00 11 4,95 

              4,91 

                
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н ПросекПитања 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 5,26 94,74 0,0 11 4,95 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 0,0 11 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 0,00 0,00 5,26 94,74 0,0 11 4,95 

              4,94 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 5,26 94,74 0,0 11 4,95 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 13,16 86,84 0,0 11 4,87 

3. 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 5,26 94,74 0,0 11 4,95 

              4,92 

  

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 

проценим 



1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 1,56 1,56 1,56 12,50 82,81 0,0 18 4,73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,56 0,00 7,81 7,81 82,81 0,0 18 4,70 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 3,13 1,56 1,56 9,38 84,38 0,0 18 4,70 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,56 0,00 3,13 9,38 85,94 0,0 18 4,78 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 1,56 3,13 3,13 9,38 82,81 0,0 18 4,69 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  1,56 0,00 3,13 9,38 85,94 0,0 18 4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,56 1,56 4,69 6,25 85,94 0,0 18 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 1,56 1,56 1,56 14,06 81,25 0,0 18 4,72 

            18 4,73 

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 ПросекПитања 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 1,56 3,13 6,25 87,50 0,00 18 4,77 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,54 0,00 3,08 9,23 86,15 0,00 18 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 1,56 0,00 6,25 6,25 85,94 0,00 18 4,75 

              4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,56 1,56 3,13 9,38 84,38 0,00 18 4,73 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,56 1,56 1,56 7,81 87,50 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 1,56 1,56 1,56 6,25 89,06 0,00 18 4,80 

              4,77 

ДРУГА ГОДИНА                  

                

Име и презиме наставника: Тома Дашић 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 5 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,08 0,00 8,33 10,42 79,17 0,00 5 4,65 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 2,08 4,17 8,33 12,50 72,92 0,00 5 4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,00 5 4,69 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 8,33 12,50 77,08 0,00 5 4,63 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 5 4,65 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,00 5 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 5 4,65 

            5 4,64 
Име и презиме сарадника/асистента: Катарина 
Ђорђевић   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 4,17 0,00 8,33 6,25 79,17 2,08 5 4,60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 5 4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 2,08 6,25 12,50 79,17 0,00 5 4,69 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00 8,33 14,58 75,00 0,00 5 4,60 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 4,17 16,67 77,08 0,00 5 4,67 
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 2,08 0,00 6,25 12,50 79,17 0,00 5 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 сараднику 0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 5 4,67 

              4,64 

                
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н ПросекПитања 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 2,08 10,42 12,50 75,00 0,00 5 4,60 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,17 0,00 10,42 12,50 72,92 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 5 4,65 

              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 2,08 0,00 8,33 16,67 72,92 0,00 5 4,58 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 2,08 8,33 16,67 72,92 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 4,17 6,25 14,58 75,00 0,00 5 4,60 

              4,60 

                

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 0,00 0,00 5,00 7,50 87,50 0,00 5 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 5 4,78 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 5 4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,50 10,00 87,50 0,00 5 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 5 4,80 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 2,50 12,50 85,00 0,00 5 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 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 5 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 2,50 17,50 80,00 0,00 5 4,78 

            3 4,82 

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 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 5 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,50 0,00 22,50 75,00 0,00 5 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 5,00 12,50 82,50 0,00 5 4,78 

              4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 5,00 17,50 77,50 0,00 5 4,73 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 7,50 12,50 80,00 0,00 5 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 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 0,00 5 4,88 

              4,78 

                

Име и презиме наставника: спец.Милица Илић 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 0,00 10,00 90,00 0,00 4 4,90 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 15,00 85,00 0,00 4 4,85 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 4 4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 15,00 85,00 0,00 4 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,00 5,00 90,00 0,00 4 4,85 

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 4 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 5,00 10,00 85,00 0,00 4 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 5,00 15,00 80,00 0,00 4 4,75 

            4 4,83 

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 5,0 10,0 85,0 0,0 4 4,80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,0 5,0 5,0 15,0 75,0 0,0 4 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 0,0 5,0 5,0 0,0 90,0 0,0 4 4,75 

              4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 5,00 5,00 10,00 80,00 0,00 4 4,65 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 5,00 5,00 15,00 75,00 0,00 4 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 5,00 5,00 10,00 80,00 0,00 4 4,65 

              4,63 

                

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 0,00 0,00 5,41 12,00 86,49 0,00 4 4,81 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,41 16,00 83,78 0,00 4 4,78 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 5,41 2,70 8,00 86,49 0,00 4 4,73 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,70 24,00 81,08 0,00 4 4,78 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,41 12,00 86,49 0,00 4 4,81 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,41 16,00 83,78 0,00 4 4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,70 5,41 16,00 81,08 0,00 4 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 2,70 20,00 83,78 0,00 4 4,81 



            4 4,78 

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 ПросекПитања 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 5,41 8,11 86,49 0,00 4 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 2,70 13,51 83,78 0,00 4 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 5,41 18,92 75,68 0,00 4 4,70 

              4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 8,11 16,22 75,68 0,00 4 4,68 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 2,70 10,81 86,49 0,00 4 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 0,00 2,70 16,22 81,08 0,00 4 4,78 

              4,77 

                

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 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 11,11 11,11 77,78 0,00 9 4,67 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 9 4,78 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 9 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 11,11 11,11 77,78 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

            9 4,78 

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 ПросекПитања 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 22,22 77,78 0,00 9 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 9 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 0,00 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 9 4,78 

              4,81 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 22,22 11,11 66,67 0,00 9 4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 11,11 11,11 77,78 0,00 9 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 0,00 0,00 11,11 22,22 66,67 0,00 9 4,56 

              4,56 

                

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 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 
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 4,99 

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 ПросекПитања 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 22,22 77,78 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 11,11 0,00 88,89 0,00 9 4,78 

              4,81 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

                

                

              4,93 

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 0,00 1,69 0,00 16,95 81,36 0,00 5 4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 16,95 79,66 0,00 5 4,76 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 22,03 76,27 0,00 5 4,75 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 13,56 83,05 0,00 5 4,80 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 1,69 20,34 77,97 0,00 5 4,76 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 6,78 16,95 76,27 0,00 5 4,69 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 1,69 1,69 16,95 79,66 0,00 5 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 1,69 15,25 83,05 0,00 5 4,81 

            5 4,76 
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 0,00 0,00 1,69 18,64 79,66 0,00 5 4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 16,95 83,05 0,00 5 4,83 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 11,86 84,75 1,69 5 4,84 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 1,69 0,00 13,56 84,75 0,00 5 4,81 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 5 4,81 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 5 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 1,69 1,69 15,25 81,36 0,00 5 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 0,00 0,00 1,69 13,56 84,75 0,00 5 4,83 

              4,81 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н ПросекПитања 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 1,69 1,69 3,39 13,56 79,66 0,00 5 4,68 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,69 0,00 5,08 8,47 84,75 0,00 5 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 1,61 0,00 6,45 8,06 83,87 0,00 5 4,73 

              4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,69 0,00 3,39 11,86 83,05 0,00 5 4,75 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,69 0,00 5,08 13,56 79,66 0,00 5 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 1,69 0,00 1,69 15,25 81,36 0,00 5 4,75 



4,73 

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 2,04 0,00 6,12 14,29 75,51 2,04 5 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,08 0,00 8,16 12,24 75,51 0,00 5 4,55 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 4,08 4,08 16,33 75,51 0,00 5 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,04 0,00 8,16 8,16 81,63 0,00 5 4,67 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 2,04 6,12 16,33 75,51 0,00 5 4,65 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,08 0,00 4,08 14,29 77,55 0,00 5 4,61 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,04 8,16 8,16 81,63 0,00 5 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 0,00 2,04 8,16 12,24 77,55 0,00 5 4,65 

            5 4,64 

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 ПросекПитања 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 2,04 0,00 4,08 20,41 69,39 4,08 5 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,04 0,00 6,12 12,24 75,51 4,08 5 4,66 

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 8,16 14,29 75,51 2,04 5 4,69 

              4,65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не могу 
да 

проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,04 0,00 8,16 10,20 75,51 4,08 5 4,64 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,04 0,00 10,20 12,24 71,43 4,08 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 2,04 4,08 14,29 75,51 4,08 5 4,70 

              4,64 

                

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 14,29 85,71 0,00 7 4,86 
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 0,00 14,29 85,71 0,00 7 4,86 

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 0,00 14,29 85,71 0,00 7 4,86 



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 0,00 14,29 85,71 0,00 7 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 0,00 14,29 85,71 0,00 3 4,86 

            7 4,86 

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 ПросекПитања 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 14,29 85,71 0,00 7 4,86 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 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 предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 14,29 85,71 0,00 7 4,86 



              4,86 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 14,29 85,71 0,00 7 4,86 

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 0,00 14,29 85,71 0,00 7 4,86 

              4,86 

                

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 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 5,26 94,74 0,00 9 4,95 

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 5,26 94,74 0,00 9 4,95 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 9 4,89 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 9 4,95 
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 5,26 94,74 0,00 9 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 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 9 4,95 

            9 4,95 

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 ПросекПитања 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 5,26 94,74 0,00 9 4,95 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 9 4,95 

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 5,26 94,74 0,00 9 4,95 

              4,95 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 9 5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 9 4,95 

3. 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 

              4,98 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО 

ПРВА ГОДИНА 

Име и презиме наставника: мр Валентина 
Станковић   Предмет: Математика 

Прос
ек 

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 2,17 1,09  5,43  15,22 76,09  0,00  9 4,62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,09 4,35  4,35  20,65 69,57  0,00  9 4,53 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,09 0,00  7,61  17,39 73,91  0,00  9 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,15 0,00  6,45  16,13 75,27  0,00  9 4,62 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,17 2,17  6,52  15,22 73,91  0,00  9 4,57 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,17 0,00  4,35  20,65 72,83  0,00  9 4,62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,09 1,09  7,61  10,87 78,26  1,09  9 4,66 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 1,09 1,09  5,43  16,30 76,09  0,00  9 4,65 

                  9 4,61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 1,09 1,09  6,52  17,39 73,91  0,00  9 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,09 0,00  6,52  13,04 79,35  0,00  9 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 1,09 0,00  5,43  18,48 75,00  0,00  9 4,66 

                    4,66 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,15 1,08  6,45  10,75 78,49  1,08  9 4,64 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,15 1,08  4,30  18,28 73,12  1,08  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 1,08 1,08  4,30  12,90 79,57  1,08  9 4,71 

                    4,65 

Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н 

Прос
ек 

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 5,80 1,45  11,59 11,59 69,57  0,00  7 4,38 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,86 5,71  14,29 14,29 62,86  0,00  7 4,29 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,35 7,25  13,04 11,59 63,77  0,00  7 4,23 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,45 5,80  10,14 13,04 69,57  0,00  7 4,43 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,90 7,25  13,04 7,25  69,57  0,00  7 4,33 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,35 4,35  11,59 13,04 66,67  0,00  7 4,33 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 4,35  10,14 20,29 65,22  0,00  7 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 0,00 4,35  11,59 17,39 66,67  0,00  7 4,46 

                  7 4,37 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет: Пословна економија 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 4,41 2,94  11,76 14,71 66,18  0,00  7 4,35 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,94 7,35  8,82  11,76 69,12  0,00  7 4,37 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 1,47 4,41  8,82  14,71 70,59  0,00  7 4,49 

                    4,40 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 5,88 1,47  7,35  13,24 72,06  0,00  7 4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 5,88 1,47  8,82  16,18 67,65  0,00  7 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 5,88 1,47  14,71 10,29 67,65  0,00  7 4,32 

                    4,38 

                      
Име и презиме наставника: проф.др Миле 
Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н 

Прос
ек 

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  2,99  16,42 79,10  1,49  7 4,77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,49  2,99  14,93 80,60  0,00  7 4,75 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  4,48  8,96  86,57  0,00  7 4,82 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  2,99  16,42 79,10  1,49  7 4,77 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  4,48  8,96  85,07  1,49  7 4,82 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  1,49  17,91 79,10  1,49  7 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  2,99  13,43 82,09  1,49  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 наставнику 0,00 1,49  1,49  10,45 85,07  1,49  7 4,82 

                  7 4,79 



Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет: Пословна економија 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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  2,99  13,43 83,58  0,00  7 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  1,49  13,43 85,07  0,00  7 4,84 
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  13,43 86,57  0,00  7 4,87 

                    4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  1,49  11,94 86,57  0,00  7 4,85 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 0,00 0,00  0,00  11,94 88,06  0,00  7 4,88 



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 0,00 0,00  0,00  11,94 88,06  0,00  7 4,88 

                    4,87 

                      

Име и презиме наставника: мр Јовица Цветковић Предмет: Основи економије 

Н 

Прос
ек 

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  3,39  10,17 86,44  0,00  8 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  3,39  10,17 86,44  0,00  8 4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,69 0,00  3,39  6,78  88,14  0,00  8 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  3,39  11,86 84,75  0,00  8 4,81 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  3,39  8,47  88,14  0,00  8 4,85 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  3,39  6,78  89,83  0,00  8 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  1,69  5,08  93,22  0,00  8 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  1,69  5,08  93,22  0,00  8 4,92 

                  8 4,85 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет: Основи економије 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 1,69  3,39  11,86 83,05  0,00  8 4,76 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  3,39  11,86 84,75  0,00  8 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 1,69  1,69  13,56 83,05  0,00  8 4,78 

                    4,79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  5,08  11,86 83,05  0,00  8 4,78 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 1,69  1,69  6,78  89,83  0,00  8 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 0,00 0,00  3,39  8,47  88,14  0,00  8 4,85 

                    4,82 

                      

Име и презиме наставника: др Милан Звездановић Предмет: Основи економије 

Н 

Прос
ек 

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  9,68  6,45  83,87  0,00  8 4,74 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 0,00 0,00  6,45  9,68  83,87  0,00  8 4,77 



задацима  

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  6,45  6,45  87,10  0,00  8 4,81 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  9,68  9,68  80,65  0,00  8 4,71 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  9,68  9,68  80,65  0,00  8 4,71 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  9,68  0,00  90,32  0,00  8 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 3,23  9,68  0,00  87,10  0,00  8 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  9,68  6,45  83,87  0,00  8 4,74 

                  8 4,75 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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  3,23  9,68  87,10  0,0  8 4,84 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  3,23  0,00  96,77  0,0  8 4,94 
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 3,23  0,00  3,23  93,55  0,0  8 4,87 

                    4,88 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  6,45  93,55  0,0  8 4,94 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  3,23  6,45  90,32  0,0  8 4,87 
3. 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 3,23  0,00  6,45  90,32  0,0  8 4,84 

                    4,88 

  
Име и презиме наставника: проф.др Предраг 
Радовановић Предмет: Увод у финансије 

Н 

Прос
ек 

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 13,16 86,84 0,00 13  4,87 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 13  4,89 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 13  4,89 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 0,00 13  4,92 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 2,63 10,53 86,84 0,00 13  4,84 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 15,79 84,21 0,00 13  4,84 
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 10,53 89,47 0,00 13  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 наставнику 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 13  4,89 

13  4,88 

Име и презиме сарадника/асистента: Огњен Предмет: Увод у финансије Н Прос



Димитријевић ек 

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 

Прос
ек 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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 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 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 13  4,95 

4,94 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 13,16 86,84 0,00 13  4,87 



3. 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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 

4,92 

  

Име и презиме наставника: Ивана Јовановић Предмет: Пословни енглески језик1 

Н 

Прос
ек 

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 1,56 1,56 1,56 12,50 82,81 0,00 24  4,73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,56 0,00 7,81 7,81 82,81 0,00 24  4,70 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 3,13 1,56 1,56 9,38 84,38 0,00 24  4,70 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,56 0,00 3,13 9,38 85,94 0,00 24  4,78 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 1,56 3,13 3,13 9,38 82,81 0,00 24  4,69 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  1,56 0,00 3,13 9,38 85,94 0,00 24  4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,56 1,56 4,69 6,25 85,94 0,00 24  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 1,56 1,56 1,56 14,06 81,25 0,00 24  4,72 

4,73 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 1,56 3,13 6,25 87,50 0,00 24  4,77 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,54 0,00 3,08 9,23 86,15 0,00 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 1,56 0,00 6,25 6,25 85,94 0,00 24  4,75 

4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,56 1,56 3,13 9,38 84,38 0,00 24  4,73 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,56 1,56 1,56 7,81 87,50 0,00 24  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 1,56 1,56 1,56 6,25 89,06 0,00 24  4,80 

4,77 

  

Име и презиме наставника: Сузана Недељковић Предмет: Пословни француски језик1 

Н 

Прос
ек 

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 1 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 1 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 1 5,00 



5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 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 1 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 1 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 1 5,00 

1 5,00 

    

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 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 

Прос
ек 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 1 5,00 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 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 препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 5,00 

5,00

ДРУГА ГОДИНА                        

      

Име и презиме наставника: Тома Дашић Предмет:Основе маркетинга 

Н 

Прос
ек 

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 2,08 0,00  6,25  14,58 77,08  0,0  10 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,08 0,00  8,33  10,42 79,17  0,0  10 4,65 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 2,08 4,17  8,33  12,50 72,92  0,0  10 4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00  6,25  10,42 81,25  0,0  10 4,69 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00  8,33  12,50 77,08  0,0  10 4,63 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,08 0,00  6,25  14,58 77,08  0,0  10 4,65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 2,08 0,00  6,25  10,42 81,25  0,0  10 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 2,08 0,00  6,25  14,58 77,08  0,0  10 4,65 

                  10 4,64 
Име и презиме сарадника/асистента: Катарина 
Ђорђевић Предмет: Основе маркетинга 

Н 

Прос
ек 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 4,17 0,00  8,33  6,25  79,17  2,08  10 4,60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 2,08  6,25  14,58 77,08  0,00  10 4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 2,08  6,25  12,50 79,17  0,00  10 4,69 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00  8,33  14,58 75,00  0,00  10 4,60 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00  4,17  16,67 77,08  0,00  10 4,67 
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  10 4,58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,08 0,00  6,25  12,50 79,17  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 сараднику 0,00 2,08  6,25  14,58 77,08  0,00  10 4,67 

                    4,64 

                      
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Прос
ек 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 2,08  10,42 12,50 75,00  0,00  10 4,60 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,17 0,00  10,42 12,50 72,92  0,00  10 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 2,08 0,00  6,25  14,58 77,08  0,00  10 4,65 

                    4,58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,08 0,00  8,33  16,67 72,92  0,00  10 4,58 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 2,08  8,33  16,67 72,92  0,00  10 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 4,17  6,25  14,58 75,00  0,00  10 4,60 



                    4,60 

                      

Име и презиме наставника: спец. Љубица Јањић Предмет: Основе маркетинга 

Н 

Прос
ек 

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  5,00  7,50  87,50  0,00  10 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  5,00  12,50 82,50  0,00  10 4,78 
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  2,50  10,00 87,50  0,00  10 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  10 4,80 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  2,50  12,50 85,00  0,00  10 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 0,00  5,00  12,50 82,50  0,00  10 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  2,50  17,50 80,00  0,00  10 4,78 

                  10 4,82 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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  5,00  12,50 82,50  0,00  10 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,50  0,00  22,50 75,00  0,00  10 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  5,00  12,50 82,50  0,00  10 4,78 

                    4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  5,00  17,50 77,50  0,00  10 4,73 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  7,50  12,50 80,00  0,00  10 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 0,00 0,00  0,00  12,50 87,50  0,00  10 4,88 

                    4,78 

  

Име и презиме наставника: Милица Илић Предмет:Послоно право 

Н 

Прос
ек 

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 10,00 90,00 0,00 8  4,90 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 15,00 85,00 0,00 8  4,85 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 8  4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 15,00 85,00 0,00 8  4,85 



5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,00 5,00 90,00 0,00 8  4,85 
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 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 5,00 10,00 85,00 0,00 8  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 5,00 15,00 80,00 0,00 8  4,75 

8  4,83 

  

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 5,00 10,00 85,00 0,00 8  4,80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 5,00 5,00 15,00 75,00 0,00 8  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 5,00 5,00 0,00 90,00 0,00 8  4,75 

4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 5,00 5,00 10,00 80,00 0,00 8  4,65 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 5,00 5,00 15,00 75,00 0,00 8  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 5,00 5,00 10,00 80,00 0,00 8  4,65 

4,63

Име и презиме наставника:Жаклина Анђелковић Предмет: Основи организације 

Н 

Прос
ек 

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  5,41  8,11  86,49  0,00  5 4,81 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  5,41  10,81 83,78  0,00  5 4,78 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 5,41  2,70  5,41  86,49  0,00  5 4,73 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  2,70  16,22 81,08  0,00  5 4,78 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  5,41  8,11  86,49  0,00  5 4,81 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  5,41  10,81 83,78  0,00  5 4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,70  5,41  10,81 81,08  0,00  5 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  2,70  13,51 83,78  0,00  5 4,81 

                  5 4,78 

                      

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н 

Прос
ек 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 

Прос
ек 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  5,41  8,11  86,49  0,00  5 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  2,70  13,51 83,78  0,00  5 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  5,41  18,92 75,68  0,00  5 4,70 

                    4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  8,11  16,22 75,68  0,00  5 4,68 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  2,70  10,81 86,49  0,00  5 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 0,00  2,70  16,22 81,08  0,00  5 4,78 

                      



                    4,77 

Име и презиме наставника:Марко Јанаћковић Предмет: Основи организације 

Н 

Прос
ек 

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 2,56  7,69  10,26 79,49  0,00  5 4,67 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 2,56  5,13  15,38 76,92  0,00  5 4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 2,56  7,69  12,82 76,92  0,00  5 4,64 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 2,56  2,56  20,51 74,36  0,00  5 4,67 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  7,69  17,95 74,36  0,00  5 4,67 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 2,56  7,69  20,51 69,23  0,00  5 4,56 
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  5,13  17,95 76,92  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 2,56  2,56  15,38 79,49  0,00  5 4,72 

                  5 4,66 

                      

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 2,56  5,13  12,82 79,49  0,00  5 4,69 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,56  7,69  12,82 76,92  0,00  5 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 5,13  5,13  15,38 74,36  0,00  5 4,59 

                    4,64 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 2,56  5,13  10,26 82,05  0,00  5 4,72 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 5,13  10,26 12,82 71,79  0,00  5 4,51 
3. 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 2,56  12,82 10,26 74,36  0,00  5 4,56 

3,03 

  

Име и презиме наставника: др Тања Јанаћковић Предмет: Финансијско рачунодство и биланс 

Н 

Прос
ек 

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 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 8,33 0,00 91,67 0,00 12 4,83 

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 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
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 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 0,00 100,00 0,00 12 5,00 

12 4,93 

  
Име и презиме сарадника/асистента: Маша 
Георгиев Предмет: Финансијско рачуноводство и биланс 

Н 

Прос
ек 

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 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
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 8,33 0,00 91,67 0,00 12 4,83 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
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 8,33 0,00 91,67 0,00 12 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 сараднику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 12 5,00 

4,91 

  
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Прос
ек 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 8,33 91,67 0,00 12 4,92 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 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 предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 12 5,00 

4,94 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 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 

4,97

Име и презиме наставника:мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословно планирање 

Н 

Прос
ек 

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  20,00 0,00  80,00  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  20,00 80,00  0,00  5 4,80 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  20,00 0,00  80,00  0,00  5 4,60 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 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  20,00 80,00  0,00  5 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  20,00 0,00  80,00  0,00  5 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 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 4,80 

                  5 4,73 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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  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 

                    4,93 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  20,00 80,00  0,00  5 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  20,00 0,00  80,00  0,00  5 4,60 



                    4,73 

Име и презиме наставника: др Миле Богдановић Предмет: Управљање породичним бизнисом 

Н 

Прос
ек 

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  5 5,00 
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  5 4,80 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  5 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  5 5,00 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 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  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  0,00  100,00  0,00  5 5,00 

                  5 4,93 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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  0,0  100,0  0,0  5 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  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 0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  5 5,00 

                    5,00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  5 5,00 
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 

5,00 

ТРЕЋА ГОДИНА                       

      

Име и презиме наставника: др Иван Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н 

Прос
ек 

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 1,69 0,00 16,95 81,36 0,00 9  4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 16,95 79,66 0,00 9  4,76 



3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 22,03 76,27 0,00 9  4,75 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 13,56 83,05 0,00 9  4,80 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 1,69 20,34 77,97 0,00 9  4,76 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 6,78 16,95 76,27 0,00 9  4,69 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 1,69 1,69 16,95 79,66 0,00 9  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 1,69 15,25 83,05 0,00 9  4,81 

9 4,76 
Име и презиме сарадника/асистента: Огњен 
Димитријевић   

Н 

Прос
ек 

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 1,69 18,64 79,66 0,00 9  4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 16,95 83,05 0,00 9  4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 11,86 84,75 1,69 9  4,84 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 1,69 0,00 13,56 84,75 0,00 9  4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 9  4,81 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 9  4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 0,00 1,69 1,69 15,25 81,36 0,00 9  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 1,69 13,56 84,75 0,00 9  4,83 

4,81 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Прос
ек 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 1,69 1,69 3,39 13,56 79,66 0,00 9  4,68 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 1,69 0,00 5,08 8,47 84,75 0,00 9  4,75 



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 1,61 0,00 6,45 8,06 83,87 0,00 9  4,73 

4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,69 0,00 3,39 11,86 83,05 0,00 9  4,75 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,69 0,00 5,08 13,56 79,66 0,00 9  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 1,69 0,00 1,69 15,25 81,36 0,00 9  4,75 

4,73

  
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н 

Прос
ек 

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 0,00 6,12 14,29 75,51 2,04 9  4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,08 0,00 8,16 12,24 75,51 0,00 9  4,55 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 4,08 4,08 16,33 75,51 0,00 9  4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,04 0,00 8,16 8,16 81,63 0,00 9  4,67 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 2,04 6,12 16,33 75,51 0,00 9  4,65 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,08 0,00 4,08 14,29 77,55 0,00 9  4,61 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,04 8,16 8,16 81,63 0,00 9  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 0,00 2,04 8,16 12,24 77,55 0,00 9  4,65 

9 4,64 

Име и презиме сарадника/асистента: Огњен Димитријевић 

Н 

Прос
ек 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 4,08 0,00 6,12 12,24 77,55 0,00 9  4,59 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,00 0,00 6,00 4,00 84,00 2,00 9  4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,00 0,00 4,00 12,00 78,00 2,00 9  4,63 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

4,08 0,00 8,16 8,16 77,55 2,04 9  4,58 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,04 2,04 6,12 8,16 79,59 2,04 9  4,65 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,04 2,04 6,12 10,20 77,55 2,04 9  4,63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,08 0,00 6,25 8,33 81,25 2,08 9  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 сараднику 2,08 0,00 6,25 6,25 83,33 2,08 9  4,72 

4,65 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Прос
ек 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 2,04 0,00 4,08 20,41 69,39 4,08 9  4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,04 0,00 6,12 12,24 75,51 4,08 9  4,66 
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 8,16 14,29 75,51 2,04 9  4,69 

4,65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,04 0,00 8,16 10,20 75,51 4,08 9  4,64 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,04 0,00 10,20 12,24 71,43 4,08 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 2,04 4,08 14,29 75,51 4,08 9  4,70 



4,64

Име и презиме наставника: мр Јовица Цветковић Предмет: Анализа пословања 

Н 

Прос
ек 

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  20,00 80,00  0,00  5 4,80 
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  5 4,80 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 4,80 

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  20,00 80,00  0,00  5 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  20,00 80,00  0,00  5 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  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 4,80

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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  5 4,80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 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 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,00  5 4,80 

                    4,80 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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  20,00 80,00  0,00  5 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  0,00  20,00 80,00  0,00  5 4,80 

4,80

  
Име и презиме наставника: др Јелена Крстић-
Ранђић Предмет: Менамент знања 

Н 

Прос
ек 

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 10,00 90,00 0,00 10  4,90 
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 10  4,80 
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 20,00 80,00 0,00 10  4,80 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10  4,90 



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 10,00 90,00 0,00 10  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 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10  5,00 

10  4,89 

  

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 10,00 90,00 0,00 10  4,90 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10  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 0,00 10,00 90,00 0,00 10  4,90 



4,90 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 10,00 90,00 0,00 10  4,90 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10  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 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10  5,00 

4,93 

Име и презиме наставника: Тања Јанаћковић Предмет: Анализа финансијских извештаја 

Н 

Прос
ек 

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 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10  5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 10  4,89 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
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 5,26 94,74 0,00 10  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 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 

10  4,95 
Име и презиме сарадника/асистента: Маша 
Георгиев Предмет: Финансијска контрола и ревизија 

Н 

Прос
ек 

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 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 



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 15,79 84,21 0,00 10  4,84 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 0,00 0,00 15,79 84,21 0,00 10  4,84 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
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 10  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 5,26 94,74 0,00 10  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 сараднику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10  5,00 

4,93 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Прос
ек 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 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
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 5,26 94,74 0,00 10  4,95 

4,95 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 5,26 94,74 0,00 10  4,95 
3. 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 10  5,00 

4,98 

Име и презиме наставника: др Тања Јанаћковић Предмет: Финансијска контрола и ревизија 

Н 

Прос
ек 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 9  5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 9  4,89 
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 11,11 88,89 0,00 9  4,89 
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 

4,97 
Име и презиме сарадника/асистента: Маша 
Георгиев Предмет: Финансијска контрола и ревизија 

Н 

Прос
ек 

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 0,00 100,00 0,00    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    5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00    4,89 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00    4,89 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00    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    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 0,00 100,00 0,00    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    5,00 

4,97 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И Н Прос



САРАДНИКА) ек 

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 

Прос
ек 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 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: др Предраг 
Радовановић Предмет: Финансијска тржишта 

Н 

Прос
ек 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8  5,00 



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 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8  5,00 

8  5,00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 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 

Прос
ек 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 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: др Предраг 
Радовановић 

Предмет: Електронско банкарство и платни 
промет 

Н 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 

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 

Прос
ек 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 9,09 90,91 0,00 11  4,91 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 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 предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 9,09 90,91 0,00 11  4,91 

4,91 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Прос
ек 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 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 

4,91 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
проц
еним Н 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 2,17 1,09  5,43  15,22 76,09  0,00  9 4,62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,09 4,35  4,35  20,65 69,57  0,00  9 4,53 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,09 0,00  7,61  17,39 73,91  0,00  9 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,15 0,00  6,45  16,13 75,27  0,00  9 4,62 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,17 2,17  6,52  15,22 73,91  0,00  9 4,57 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,17 0,00  4,35  20,65 72,83  0,00  9 4,62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,09 1,09  7,61  10,87 78,26  1,09  9 4,66 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 1,09 1,09  5,43  16,30 76,09  0,00  9 4,65 

                    4,61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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 1,09 1,09  6,52  17,39 73,91  0,00  9 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,09 0,00  6,52  13,04 79,35  0,00  9 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 1,09 0,00  5,43  18,48 75,00  0,00  9 4,66 

                    4,66 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,15 1,08  6,45  10,75 78,49  1,08  9 4,64 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,15 1,08  4,30  18,28 73,12  1,08  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 1,08 1,08  4,30  12,90 79,57  1,08  9 4,71 

                    4,65 

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 
проц



еним 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 5,80 1,45  11,59 11,59 69,57  0,00  7 4,38 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,86 5,71  14,29 14,29 62,86  0,00  7 4,29 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,35 7,25  13,04 11,59 63,77  0,00  7 4,23 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,45 5,80  10,14 13,04 69,57  0,00  7 4,43 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,90 7,25  13,04 7,25  69,57  0,00  7 4,33 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,35 4,35  11,59 13,04 66,67  0,00  7 4,33 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 4,35  10,14 20,29 65,22  0,00  7 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 0,00 4,35  11,59 17,39 66,67  0,00  7 4,46 

                    4,37 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет: Пословна економија  

Н Просек 

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 Просек 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 4,41 2,94  11,76 14,71 66,18  0,00  7 4,35 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,94 7,35  8,82  11,76 69,12  0,00  7 4,37 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 1,47 4,41  8,82  14,71 70,59  0,00  7 4,49 

                    4,40 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 5,88 1,47  7,35  13,24 72,06  0,00  7 4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 5,88 1,47  8,82  16,18 67,65  0,00  7 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 5,88 1,47  14,71 10,29 67,65  0,00  7 4,32 

                    4,38 

                      
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 
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  2,99  16,42 79,10  1,49  7 4,77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,49  2,99  14,93 80,60  0,00  7 4,75 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  4,48  8,96  86,57  0,00  7 4,82 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  2,99  16,42 79,10  1,49  7 4,77 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  4,48  8,96  85,07  1,49  7 4,82 



6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  1,49  17,91 79,10  1,49  7 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  2,99  13,43 82,09  1,49  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 наставнику 0,00 1,49  1,49  10,45 85,07  1,49  7 4,82 

                    4,79 

Име и презиме сарадника/асистента:  

Н Просек 

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 Просек 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  2,99  13,43 83,58  0,00  7 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  1,49  13,43 85,07  0,00  7 4,84 
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  13,43 86,57  0,00  7 4,87 



                    4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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  1,49  11,94 86,57  0,00  7 4,85 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  0,00  11,94 88,06  0,00  7 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  11,94 88,06  0,00  7 4,88 

                    4,87 

                      

Име и презиме наставника: Јовица Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек 

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  3,39  10,17 86,44  0,00  8 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  3,39  10,17 86,44  0,00  8 4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,69 0,00  3,39  6,78  88,14  0,00  8 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  3,39  11,86 84,75  0,00  8 4,81 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  3,39  8,47  88,14  0,00  8 4,85 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  3,39  6,78  89,83  0,00  8 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  1,69  5,08  93,22  0,00  8 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  1,69  5,08  93,22  0,00  8 4,92 

                  8 4,85 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет: Основи економије 

Н Просек 

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 Просек 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 1,69  3,39  11,86 83,05  0,00  8 4,76 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  3,39  11,86 84,75  0,00  8 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 1,69  1,69  13,56 83,05  0,00  8 4,78 

                    4,79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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  5,08  11,86 83,05  0,00  8 4,78 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 1,69  1,69  6,78  89,83  0,00  8 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 0,00 0,00  3,39  8,47  88,14  0,00  8 4,85 

                    4,82 

                      

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 
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  9,68  6,45  83,87  0,00  8 4,74 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  6,45  9,68  83,87  0,00  8 4,77 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  6,45  6,45  87,10  0,00  8 4,81 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  9,68  9,68  80,65  0,00  8 4,71 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  9,68  9,68  80,65  0,00  8 4,71 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  9,68  0,00  90,32  0,00  8 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 3,23  9,68  0,00  87,10  0,00  8 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  9,68  6,45  83,87  0,00  8 4,74 

                    4,75 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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  3,23  9,68  87,10  0,0  8 4,84 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  3,23  0,00  96,77  0,0  8 4,94 
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 3,23  0,00  3,23  93,55  0,0  8 4,87 

                    4,88 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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  6,45  93,55  0,0  8 4,94 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  3,23  6,45  90,32  0,0  8 4,87 

3. 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 3,23  0,00  6,45  90,32  0,0  8 4,84 

                    4,88 

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 
проц
еним 



1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0 0,00 0,00 13,16 86,84 0 13  4,87 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0 0,00 0,00 10,53 89,47 0 13  4,89 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0 0,00 0,00 10,53 89,47 0 13  4,89 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0 0,00 0,00 7,89 92,11 0 13  4,92 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0 0,00 2,63 10,53 86,84 0 13  4,84 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0 0,00 0,00 15,79 84,21 0 13  4,84 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0 0,00 0,00 10,53 89,47 0 13  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 наставнику 0 0,00 0,00 10,53 89,47 0 13  4,89 

4,88 
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 
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 10,53 89,47 0,00 13  4,89 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 2,63 5,26 92,11 0,00 13  4,89 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 13  4,89 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 0,00 13  4,92 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 2,63 2,63 94,74 0,00 13  4,92 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 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 сарадника 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 13  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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 

4,91 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек 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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 7,89 92,11 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 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 13  4,95 

4,94 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 13,16 86,84 0,00 13  4,87 

3. 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 5,26 94,74 0,00 13  4,95 

4,92 

  

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 
проц
еним 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 1,56 1,56 1,56 12,50 82,81 0,00 22  4,73 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,56 0,00 7,81 7,81 82,81 0,00 22  4,70 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 3,13 1,56 1,56 9,38 84,38 0,00 22  4,70 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,56 0,00 3,13 9,38 85,94 0,00 22  4,78 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 1,56 3,13 3,13 9,38 82,81 0,00 22  4,69 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  1,56 0,00 3,13 9,38 85,94 0,00 22  4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,56 1,56 4,69 6,25 85,94 0,00 22  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 1,56 1,56 1,56 14,06 81,25 0,00 22  4,72 



4,73 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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 1,56 1,56 3,13 6,25 87,50 0,00 22  4,77 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,54 0,00 3,08 9,23 86,15 0,00 22  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 1,56 0,00 6,25 6,25 85,94 0,00 22  4,75 

4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,56 1,56 3,13 9,38 84,38 0,00 22  4,73 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 1,56 1,56 1,56 7,81 87,50 0,00 22  4,78 



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 1,56 1,56 1,56 6,25 89,06 0,00 22  4,80 

4,77 

ДРУГА GODINA 

  

Име и презиме наставника:Тома Дашић Предмет:Основе маркетинга 

Н Просек 

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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 9  4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,08 0,00 8,33 10,42 79,17 0,00 9  4,65 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 2,08 4,17 8,33 12,50 72,92 0,00 9  4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,00 9  4,69 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 8,33 12,50 77,08 0,00 9  4,63 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 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 наставника 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,00 9  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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 9  4,65 

4,64 

    
Име и презиме сарадника/асистента: Катарина 
Ђорђевић Предмет. Основе маркетинга 

Н Просек 

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 4,17 0,00 8,33 6,25 79,17 2,08 9  4,60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 9  4,67 



3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 2,08 6,25 12,50 79,17 0,00 9  4,69 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

2,08 0,00 8,33 14,58 75,00 0,00 9  4,60 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 4,17 16,67 77,08 0,00 9  4,67 
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 9  4,58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,08 0,00 6,25 12,50 79,17 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 сараднику 0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 9  4,67 

4,64 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек 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 2,08 10,42 12,50 75,00 0,00 9  4,60 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,17 0,00 10,42 12,50 72,92 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 9  4,65 

4,58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,08 0,00 8,33 16,67 72,92 0,00 9  4,58 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 2,08 8,33 16,67 72,92 0,00 9  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 4,17 6,25 14,58 75,00 0,00 9  4,60 

4,60

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 
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  5,00  7,50  87,50  0,0  9 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  5,00  12,50 82,50  0,0  9 4,78 
3. На постављена питања наставник одговора стручно
и спремно: 0,00 0,00  0,00  10,00 90,00  0,0  9 4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  2,50  10,00 87,50  0,0  9 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  0,00  20,00 80,00  0,0  9 4,80 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  2,50  12,50 85,00  0,0  9 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 0,00  5,00  12,50 82,50  0,0  9 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  2,50  17,50 80,00  0,0  9 4,78 

4,82 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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  5,00  12,50 82,50  0,00  9 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,50  0,00  22,50 75,00  0,00  9 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  5,00  12,50 82,50  0,00  9 4,78 

                    4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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  5,00  17,50 77,50  0,00  9 4,73 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  7,50  12,50 80,00  0,00  9 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 0,00 0,00  0,00  12,50 87,50  0,00  9 4,88 

                    4,78 

                      

Име и презиме наставника: спец.Милица Илић Предмет:Пословно право 

Н Просек 

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  10,00 90,00  0,00  8 4,90 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  0,00  15,00 85,00  0,00  8 4,85 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  0,00  10,00 90,00  0,00  8 4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  0,00  15,00 85,00  0,00  8 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  5,00  5,00  90,00  0,00  8 4,85 
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  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  5,00  10,00 85,00  0,00  8 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  5,00  15,00 80,00  0,00  8 4,75 

                    4,83 



Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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  5,00  10,00 85,00  0,00  8 4,80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 5,00  5,00  15,00 75,00  0,00  8 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 5,00  5,00  0,00  90,00  0,00  8 4,75 

                    4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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 5,00  5,00  10,00 80,00  0,00  8 4,65 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 5,00  5,00  15,00 75,00  0,00  8 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 5,00  5,00  10,00 80,00  0,00  8 4,65 

                    4,63 

Име и презиме наставника:Жаклина Анђелковић Предмет: Основи организације 

Н Просек 

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  5,41  8,11  86,49  0,00  5 4,81 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  5,41  10,81 83,78  0,00  5 4,78 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 5,41  2,70  5,41  86,49  0,00  5 4,73 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  2,70  16,22 81,08  0,00  5 4,78 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  5,41  8,11  86,49  0,00  5 4,81 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  5,41  10,81 83,78  0,00  5 4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,70  5,41  10,81 81,08  0,00  5 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  2,70  13,51 83,78  0,00  5 4,81 

                    4,78 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Н 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  5,41  8,11  86,49  0,00  5 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  2,70  13,51 83,78  0,00  5 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  5,41  18,92 75,68  0,00  5 4,70 

                    4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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  8,11  16,22 75,68  0,00  5 4,68 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  2,70  10,81 86,49  0,00  5 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 0,00  2,70  16,22 81,08  0,00  5 4,78 

                    4,77 

  

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 
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 20,00 80,00 0,00 10  4,80 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 10,00 20,00 70,00 0,00 10  4,60 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 10,00 10,00 80,00 0,00 10  4,70 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 10,00 10,00 80,00 0,00 10  4,70 



5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 30,00 70,00 0,00 10  4,70 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 10,00 30,00 60,00 0,00 10  4,50 
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 10  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 30,00 60,00 0,00 10  4,50 

4,65 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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 10,00 10,00 80,00 0,00 10  4,70 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 10,00 20,00 70,00 0,00 10  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 10,00 10,00 80,00 0,00 10  4,70 



4,67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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 10,00 10,00 80,00 0,00 10  4,70 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 10,00 10,00 80,00 0,00 10  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 10,00 10,00 80,00 0,00 10  4,70 

4,70

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 
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 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 6,67 13,33 80,00 0,00 15  4,73 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 6,67 13,33 80,00 0,00 15  4,73 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 15  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 26,67 73,33 0,00 15  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 0,00 13,33 86,67 0,00 15  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 20,00 80,00 0,00 15  4,80 

4,81 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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 13,33 86,67 0,00 15  4,87 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 15  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 0,00 0,00 0,00 13,33 86,67 0,00 15  4,87 

4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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 6,67 0,00 13,33 80,00 0,00 15  4,67 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 6,67 13,33 80,00 0,00 15  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 0,00 0,00 6,67 20,00 73,33 0,00 15  4,67 

4,69 

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 
проц
еним 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 1,69 0,00 16,95 81,36 0,00 8  4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 16,95 79,66 0,00 8  4,76 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 22,03 76,27 0,00 8  4,75 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 13,56 83,05 0,00 8  4,80 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 1,69 20,34 77,97 0,00 8  4,76 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 6,78 16,95 76,27 0,00 8  4,69 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 1,69 1,69 16,95 79,66 0,00 8  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 1,69 15,25 83,05 0,00 8  4,81 

4,76 

    
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 
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 1,69 18,64 79,66 0,00 8  4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 16,95 83,05 0,00 8  4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 11,86 84,75 1,69 8  4,84 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 1,69 0,00 13,56 84,75 0,00 8  4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 8  4,81 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 8  4,81 



7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 0,00 1,69 1,69 15,25 81,36 0,00 8  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 1,69 13,56 84,75 0,00 8  4,83 

4,81 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек 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 1,69 1,69 3,39 13,56 79,66 0,00 8  4,68 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,69 0,00 5,08 8,47 84,75 0,00 8  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 1,61 0,00 6,45 8,06 83,87 0,00 8  4,73 

4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,69 0,00 3,39 11,86 83,05 0,00 8  4,75 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,69 0,00 5,08 13,56 79,66 0,00 8  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 1,69 0,00 1,69 15,25 81,36 0,00 8  4,75 

4,73

      
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 
проц
еним 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 2,04 0,00  6,12  14,29 75,51  2,04  8 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,08 0,00  8,16  12,24 75,51  0,00  8 4,55 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 0,00 4,08  4,08  16,33 75,51  0,00  8 4,63 



и спремно: 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,04 0,00  8,16  8,16  81,63  0,00  8 4,67 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 2,04  6,12  16,33 75,51  0,00  8 4,65 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,08 0,00  4,08  14,29 77,55  0,00  8 4,61 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,04  8,16  8,16  81,63  0,00  8 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 0,00 2,04  8,16  12,24 77,55  0,00  8 4,65 

                    4,64 
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 
проц
еним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 4,08 0,00 6,12 12,24 77,55 0,00 8  4,59 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,00 0,00 6,00 4,00 84,00 2,00 8  4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,00 0,00 4,00 12,00 78,00 2,00 8  4,63 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

4,08 0,00 8,16 8,16 77,55 2,04 8  4,58 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,04 2,04 6,12 8,16 79,59 2,04 8  4,65 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,04 2,04 6,12 10,20 77,55 2,04 8  4,63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,08 0,00 6,25 8,33 81,25 2,08 8  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 сараднику 2,08 0,00 6,25 6,25 83,33 2,08 8  4,72 

                    4,65 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н Просек 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 2,04 0,00  4,08  20,41 69,39  4,08  8 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,04 0,00  6,12  12,24 75,51  4,08  8 4,66 



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  8,16  14,29 75,51  2,04  8 4,69 

                    4,65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,04 0,00  8,16  10,20 75,51  4,08  8 4,64 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,04 0,00  10,20 12,24 71,43  4,08  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 2,04  4,08  14,29 75,51  4,08  8 4,70 

                    4,64 

Име и презиме наставника: др Немаџа 
Глигоријевић Предмет: Пројектни менаџмент - Case Study 

Н Просек 

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  20,00 0,00  80,00  0,00  10 4,60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00  10,00 10,00 80,00  0,00  10 4,70 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  20,00 0,00  80,00  0,00  10 4,60 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 10,00 10,00 0,00  80,00  0,00  10 4,50 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  10,00 10,00 80,00  0,00  10 4,70 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00  10,00 10,00 80,00  0,00  10 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 10,00 0,00  10,00 80,00  0,00  10 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 0,00  10,00 10,00 80,00  0,00  10 4,70 

                    4,64 

Име и презиме сарадника/асистента:  

Н Просек 

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 Просек 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  10,00 10,00 80,00  0,00  10 4,70 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00  20,00 0,00  80,00  0,00  10 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  10,00 10,00 80,00  0,00  10 4,70 

                    4,67 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н Просек 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 10,00 10,00 0,00  80,00  0,00  10 4,50 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00  10,00 10,00 80,00  0,00  10 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  20,00 0,00  80,00  0,00  10 4,60 

4,60



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 
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  5 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  5 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  5 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  5 5,00 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  5 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  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  0,00  100,00  0,00  5 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  5 5,00 

                    5,00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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  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  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  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 
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  5 5,00 
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 

                    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 
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  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 

                    5,00 

Име и презиме сарадника/асистента:  
Предмет: Економика међународног транспорта 
и шпедиције 

Н Просек 

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 Просек 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  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 
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  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: др Марко Јанаћковић 
Предмет: Економика међународног транспорта 
и шпедиције 

Н Просек 

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  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 

                    5,00 

Име и презиме сарадника/асистента:  
Предмет: Економика међународног транспорта 
и шпедиције 

Н Просек 

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 Просек 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  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 
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  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: др Валентина 
Вукосављевић Павловић Предмет: Организационо понашање 

Н Просек 

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 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 

5,00 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 Просек 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 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 
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 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: мр Јовица Цветковић Предмет: Локални економски развој 

Н Просек 

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 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 7  5,00 

5,00 

Име и презиме сарадника/асистента: Марко Јанаћковић Н Просек 



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 Просек 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 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 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

ПРВА ГОДИНА 

Име и презиме наставника: мр Валентина 
Станковић   Предмет: Математика 

Про
сек 

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 2,17 1,09 5,43 15,22 76,09 0,00 27 4,62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,09 4,35 4,35 20,65 69,57 0,00 27 4,53 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,09 0,00 7,61 17,39 73,91 0,00 27 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,15 0,00 6,45 16,13 75,27 0,00 27 4,62 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,17 2,17 6,52 15,22 73,91 0,00 27 4,57 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,17 0,00 4,35 20,65 72,83 0,00 27 4,62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,09 1,09 7,61 10,87 78,26 1,09 27 4,66 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 1,09 1,09 5,43 16,30 76,09 0,00 27 4,65 

              4,61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Прос
ек 

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 

Про
сек 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 1,09 1,09 6,52 17,39 73,91 0,00 27 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,09 0,00 6,52 13,04 79,35 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 1,09 0,00 5,43 18,48 75,00 0,00 27 4,66 

              4,66 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,15 1,08 6,45 10,75 78,49 1,08 27 4,64 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,15 1,08 4,30 18,28 73,12 1,08 27 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 1,08 1,08 4,30 12,90 79,57 1,08 27 4,71 

              4,65 

Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић Предмет: Пословна економија 

Н 

Про
сек 

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 5,80 1,45 

11,5
9 11,59 69,57 0,00 20 4,38 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,86 5,71 

14,2
9 14,29 62,86 0,00 20 4,29 

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,35 7,25 

13,0
4 11,59 63,77 0,00 20 4,23 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,45 5,80 
10,1

4 13,04 69,57 0,00 20 4,43 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,90 7,25 

13,0
4 7,25 69,57 0,00 20 4,33 

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

11,5
9 13,04 66,67 0,00 20 4,33 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 4,35 

10,1
4 20,29 65,22 0,00 20 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 0,00 4,35 

11,5
9 17,39 66,67 0,00 20 4,46 

            20 4,37 
Име и презиме сарадника/асистента: Марко 
Јанаћковић Предмет: Пословна економија 

Н 

Про
сек 

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                 

              0,00 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 4,41 2,94 

11,7
6 14,71 66,18 0,00 20 4,35 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,94 7,35 8,82 11,76 69,12 0,00 20 4,37 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 1,47 4,41 8,82 14,71 70,59 0,00 20 4,49 

              4,40 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 5,88 1,47 7,35 13,24 72,06 0,00 20 4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 5,88 1,47 8,82 16,18 67,65 0,00 20 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 5,88 1,47 

14,7
1 10,29 67,65 0,00 20 4,32 

              4,38 

                
Име и презиме наставника: проф.др Миле 
Богдановић Предмет: Пословна економија 

Н 

Про
сек 

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 2,99 16,42 79,10 1,49 20 4,77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,49 2,99 14,93 80,60 0,00 20 4,75 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 4,48 8,96 86,57 0,00 20 4,82 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,99 16,42 79,10 1,49 20 4,77 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 4,48 8,96 85,07 1,49 20 4,82 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 1,49 17,91 79,10 1,49 20 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 2,99 13,43 82,09 1,49 20 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 1,49 1,49 10,45 85,07 1,49 20 4,82 

            20 4,79 



Име и презиме сарадника/асистента: Марко 
Јаначковић Предмет: Пословна економија 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 2,99 13,43 83,58 0,00 20 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 1,49 13,43 85,07 0,00 20 4,84 
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 13,43 86,57 0,00 20 4,87 

              4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 1,49 11,94 86,57 0,00 20 4,85 



2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 11,94 88,06 0,00 20 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 11,94 88,06 0,00 20 4,88 

              4,87 

                

Име и презиме наставника: мр Јовица Цветковић Предмет: Основи економије 

Н 

Про
сек 

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 3,39 10,17 86,44 0,00 22 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 10,17 86,44 0,00 22 4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,69 0,00 3,39 6,78 88,14 0,00 22 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 11,86 84,75 0,00 22 4,81 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 3,39 8,47 88,14 0,00 22 4,85 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 3,39 6,78 89,83 0,00 22 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 1,69 5,08 93,22 0,00 22 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 1,69 5,08 93,22 0,00 22 4,92 

            22 4,85 
Име и презиме сарадника/асистента: Славица 
Поповић Предмет: Основи економије 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 1,69 3,39 11,86 83,05 0,00 22 4,76 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,39 11,86 84,75 0,00 22 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 1,69 1,69 13,56 83,05 0,00 22 4,78 

              4,79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 5,08 11,86 83,05 0,00 22 4,78 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 1,69 1,69 6,78 89,83 0,00 22 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 0,00 0,00 3,39 8,47 88,14 0,00 22 4,85 

              4,82 

                

Име и презиме наставника: др Милан Звездановић Предмет: Основи економије 

Н 

Про
сек 

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 9,68 6,45 83,87 0,00 22 4,74 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 6,45 9,68 83,87 0,00 22 4,77 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 6,45 6,45 87,10 0,00 22 4,81 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 9,68 9,68 80,65 0,00 22 4,71 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 9,68 9,68 80,65 0,00 22 4,71 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 9,68 0,00 90,32 0,00 22 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 3,23 9,68 0,00 87,10 0,00 22 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 9,68 6,45 83,87 0,00 22 4,74 

            22 4,75 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 3,23 9,68 87,10 0,0 22 4,84 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,23 0,00 96,77 0,0 22 4,94 
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 3,23 0,00 3,23 93,55 0,0 22 4,87 

              4,88 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 6,45 93,55 0,0 22 4,94 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 3,23 6,45 90,32 0,0 22 4,87 

3. 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 3,23 0,00 6,45 90,32 0,0 22 4,84 

              4,88 

  

Име и презиме наставника: Драгана Илић Предмет: Основе туризма 

Н 

Про
сек 

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 8,00 0,00 12,00 80,00 0,00 25 4,64 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 8,00 20,00 72,00 0,00 25 4,64 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 4,00 20,00 76,00 0,00 25 4,72 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 4,00 0,00 16,00 80,00 0,00 25 4,72 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 12,00 8,00 80,00 0,00 25 4,68 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 4,00 8,00 88,00 0,00 25 4,84 
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 4,00 12,00 84,00 0,00 25 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 4,00 12,00 84,00 0,00 25 4,80 

25 4,73 
Име и презиме сарадника/асистента: Јован 
Китановић Предмет: Основе туризма Н Про



ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ сек 

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 4,00  4,00  16,00 72,00  4,00  25 4,63  
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима   0,00  0,00 4,00  16,00  76,00  4,00 

25 

 4,75 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно:  0,00  0,00 4,00  16,00  72,00  8,00 

25 
 4,74 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 
 0,00  0,00 0,00  16,00  76,00  8,00 25  4,83 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе  0,00  0,00  8,00 8,00   76,00  8,00 

25 
 4,74 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности   0,00  0,00  4,00 12,00  76,00  8,00 

25 

 4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника  0,00 4,00  0,00 16,00 72,00   8,00 

25 

 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 сараднику  0,00  0,00  4,00  16,00  72,00  8,00 

25 

 4,74 

 4,74 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 8,00 16,00 72,00 4,00 25 4,67 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 4,00 24,00 68,00 4,00 25 4,67 
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 16,00 80,00 4,00 25 4,83 

4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 8,00 84,00 4,00 25 4,83 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 28,00 68,00 4,00 25 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 0,00 0,00 4,00 12,00 80,00 4,00 25 4,79 

4,78 

  
Име и презиме наставника: Миљана Стојковић 
Трајковић 

Предмет: Страни језик - Енглески 2 у туризму и 
угоститељству 

Н 

Про
сек 

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 

53,5 4,71 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 

Про
сек 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: Тома Дашић Предмет:Основе маркетинга 

Н 

Про
сек 

  

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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 31 4,65 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 2,08 0,00 8,33 10,42 79,17 0,00 31 4,65 



задацима  

3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 2,08 4,17 8,33 12,50 72,92 0,00 31 4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,00 31 4,69 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 8,33 12,50 77,08 0,00 31 4,63 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 31 4,65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,00 31 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 31 4,65 

31 4,64 

    
Име и презиме сарадника/асистента: Катарина 
Ђорђевић Предмет: Основе маркетинга 

Н 

Про
сек 

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 

4,17 0,00 8,33 6,25 79,17 2,08 31 4,60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 31 4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 2,08 6,25 12,50 79,17 0,00 31 4,69 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

2,08 0,00 8,33 14,58 75,00 0,00 31 4,60 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 4,17 16,67 77,08 0,00 31 4,67 
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 31 4,58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,08 0,00 6,25 12,50 79,17 0,00 31 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 сараднику 0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 31 4,67 

4,64 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 2,08 10,42 12,50 75,00 0,00 31 4,60 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,17 0,00 10,42 12,50 72,92 0,00 31 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 31 4,65 

4,58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,08 0,00 8,33 16,67 72,92 0,00 31 4,58 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 2,08 8,33 16,67 72,92 0,00 31 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 4,17 6,25 14,58 75,00 0,00 31 4,60 

4,60

                

Име и презиме наставника: спец. Љубица Јањић Предмет: Основе маркетинга 

Н 

Про
сек 

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 5,00 7,50 87,50 0,00 31 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 31 4,78 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 31 4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,50 10,00 87,50 0,00 31 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 31 4,80 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 2,50 12,50 85,00 0,00 31 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 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 31 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 2,50 17,50 80,00 0,00 31 4,78 

            31 4,82 



Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 5,00 12,50 82,50 0,00 31 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,50 0,00 22,50 75,00 0,00 31 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 5,00 12,50 82,50 0,00 31 4,78 

              4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 5,00 17,50 77,50 0,00 31 4,73 



2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 7,50 12,50 80,00 0,00 31 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 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 0,00 31 4,88 

              4,78 

                

                

ДРУГА ГОДИНА 
  

Име и презиме наставника: спец.Милица Илић Предмет: Трговинско право 

Н 

Про
сек 

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 4,00 8,00 88,00 0,00 50 4,84 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 4,00 10,00 86,00 0,00 50 4,82 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 14,00 86,00 0,00 50 4,86 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 4,00 16,00 80,00 0,00 50 4,76 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 10,00 2,00 88,00 0,00 50 4,78 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 24,00 76,00 0,00 50 4,76 
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 4,00 8,00 88,00 0,00 50 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 0,00 0,00 0,00 22,00 78,00 0,00 50 4,78 

50 4,81 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 14,00 86,00 0,00 50 4,86 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 4,00 10,00 86,00 0,00 50 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 14,00 86,00 0,00 50 4,86 

4,85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 6,00 14,00 80,00 0,00 50 4,74 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 50 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 2,00 12,00 86,00 0,00 50 4,84 

4,79

Име и презиме наставника: др Татјана Ђекић 
Предмет: Менаџмент квалитета у туризму и 
угоститељству 

Н 

Про
сек 

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 3,70 96,30 0,00 27 4,96 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 7,41 92,59 0,00 27 4,93 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 27 4,89 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,70 7,41 88,89 0,00 27 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 3,70 11,11 85,19 0,00 27 4,81 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 7,41 7,41 85,19 0,00 27 4,78 
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 7,41 92,59 0,00 27 4,93 
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 7,41 92,59 0,00 27 4,93 

            27 4,88 

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н 

Про
сек 

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 Про



Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

сек 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 0,00 7,41 7,41 85,19 0,00 27 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 14,81 85,19 0,00 27 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 7,41 92,59 0,00 27 4,93 

              4,85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 11,11 88,89 0,00 27 4,89 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 3,70 11,11 85,19 0,00 27 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 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 27 4,89 

              4,86 

  

Име и презиме наставника:спец. Љубица Јањић Предмет: Истраживање тржишта у туризму 

Н 

Про
сек 

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 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 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 5,00
Име и презиме сарадника/асистента: Катарина 
Ђорђевић   

Н 

Про
сек 

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 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 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. 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 3 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 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 сараднику 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3 5,00 

5,00 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 

Про
сек 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 Валентина 
Вукосављевић Павловић Предмет: Организационо понашање 

Н 

Про
сек 

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 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 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 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 

Про
сек 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 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: спец. Марија Крстић Предмет: Информациони системи у туризму 

Н 

Про
сек 

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 15,38 84,62 0,00 13 4,85 
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 7,69 92,31 0,00 13 4,92 

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 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 
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 15,38 84,62 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 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 

            13 4,89 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 15,4 84,6 0,0 13 4,85 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,0 0,0 0,0 7,7 92,3 0,0 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 0,0 0,0 0,0 15,4 84,6 0,0 13 4,85 

              4,87 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 7,69 92,31 0,00 13 4,92 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 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 препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 

4,90 

      

Име и презиме наставника: спец. Лазар Крстић Предмет: Информациони системи у туризму 

Н 

Про
сек 

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 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
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 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
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 7,69 92,31 0,00 13 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 7,69 92,31 0,00 13 4,92 

13 4,90 

Име и презиме сарадника/асистента:    

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 7,69 0,00 7,69 84,62 0,00 13 4,69 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 7,69 0,00 7,69 84,62 0,00 13 4,69 
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 0,00 7,69 84,62 0,00 13 4,69 

4,69 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 7,69 7,69 84,62 0,00 13 4,77 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 7,69 7,69 84,62 0,00 13 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 7,69 7,69 84,62 0,00 13 4,77 

4,77 

  

ТРЕЋА ГОДИНА 

Име и презиме наставника: др Иван Михаиловић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н 

Про
сек 

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 1,69 0,00 16,95 81,36 0,00 15 4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 16,95 79,66 0,00 15 4,76 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 22,03 76,27 0,00 15 4,75 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 13,56 83,05 0,00 15 4,80 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 1,69 20,34 77,97 0,00 15 4,76 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 6,78 16,95 76,27 0,00 15 4,69 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 1,69 1,69 16,95 79,66 0,00 15 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 1,69 15,25 83,05 0,00 15 4,81 

15 4,76 

  
Име и презиме сарадника/асистента: Огњен 
Димитријевић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н 

Про
сек 

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 1,69 18,64 79,66 0,00 15 4,78 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 16,95 83,05 0,00 15 4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 1,69 11,86 84,75 1,69 15 4,84 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 1,69 0,00 13,56 84,75 0,00 15 4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 15 4,81 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 15 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 0,00 1,69 1,69 15,25 81,36 0,00 15 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 1,69 13,56 84,75 0,00 15 4,83 

4,81 

  
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 1,69 1,69 3,39 13,56 79,66 0,00 15 4,68 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,69 0,00 5,08 8,47 84,75 0,00 15 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 1,61 0,00 6,45 8,06 83,87 0,00 15 4,73 

4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,69 0,00 3,39 11,86 83,05 0,00 15 4,75 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,69 0,00 5,08 13,56 79,66 0,00 15 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 1,69 0,00 1,69 15,25 81,36 0,00 15 4,75 

4,73

  
Име и презиме наставника: др Милена 
Марјановић Предмет: Стратегијски менаџмент 

Н 

Про
сек 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 0,00 6,12 14,29 75,51 2,04 15 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,08 0,00 8,16 12,24 75,51 0,00 15 4,55 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 4,08 4,08 16,33 75,51 0,00 15 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,04 0,00 8,16 8,16 81,63 0,00 15 4,67 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 2,04 6,12 16,33 75,51 0,00 15 4,65 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,08 0,00 4,08 14,29 77,55 0,00 15 4,61 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,04 8,16 8,16 81,63 0,00 15 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 0,00 2,04 8,16 12,24 77,55 0,00 15 4,65 

            15 4,64

Име и презиме сарадника/асистента: Огњен Димитријевић 

Н 

Про
сек 

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 4,26 0,00 6,38 12,77 80,85 0,00   4,59 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,26 0,00 6,38 4,26 89,36 2,13   4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 4,26 0,00 4,26 12,77 82,98 2,13   4,63 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,26 0,00 8,51 8,51 80,85 2,13   4,58 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,13 2,13 6,38 8,51 82,98 2,13   4,65 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,13 2,13 6,38 10,64 80,85 2,13   4,63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,13 0,00 6,38 8,51 82,98 2,13   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 сараднику 2,13 0,00 6,38 6,38 85,11 2,13   4,72 

              4,65 



                
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 2,04 0,00 4,08 20,41 69,39 4,08 15 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,04 0,00 6,12 12,24 75,51 4,08 15 4,66 
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 8,16 14,29 75,51 2,04 15 4,69 

              4,65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,04 0,00 8,16 10,20 75,51 4,08 15 4,64 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,04 0,00 

10,2
0 12,24 71,43 4,08 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 2,04 4,08 14,29 75,51 4,08 15 4,70 

4,64

  
Име и презиме наставника: др Предраг 
Стаменковић Предмет: Менаџмент туристичких дестинација 

Н 

Про
сек 

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 8,82 5,88 85,29 0,00 34 4,76 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 23,53 76,47 0,00 34 4,76 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 5,88 11,76 82,35 0,00 34 4,76 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 2,94 2,94 11,76 82,35 0,00 34 4,74 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,88 11,76 82,35 0,00 34 4,76 



6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 14,71 85,29 0,00 34 4,85 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,94 8,82 2,94 85,29 0,00 34 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 2,94 14,71 82,35 0,00 34 4,79 

34 4,77 

Име и презиме сарадника/асистента: Јован Китановић 

Н 

Про
сек 

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 2,94   2,94 11,76  82,35  0,00   34  4,74 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима   0,00 0,00  2,94  17,65  79,41  0,00   34  4,76 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно:  0,00 0,00  3,23  93,55    0,00   34  4,90 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00   0,00  8,82 17,65  73,53   0,00  34  4,65 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00   0,00  8,82 8,82  82,35   0,00  34  4,74 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00   0,00 5,88   11,76 82,35   0,00  34  4,76 
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  8,82  5,88  85,29  0,00  34  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  5,88  8,82  85,29  0,00  34  4,79 

 4,76 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н 

Про
сек 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 2,94 14,71 82,35 0,00 34 4,79 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 2,94 11,76 85,29 0,00 34 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 8,82 11,76 79,41 0,00 34 4,71 

4,77 



ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 8,82 8,82 82,35 0,00 34 4,74 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 5,88 8,82 85,29 0,00 34 4,79 

3. 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 11,76 88,24 0,00 34 4,88 

4,80 

  

Име и презиме наставника: мр Јасмина Јовић Предмет: Промотивне активости у туризму 

Н 

Про
сек 

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 5,56 11,11 8,33 22,22 52,78 0,00 36 4,06 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  5,56 2,78 16,67 19,44 55,56 0,00 36 4,17 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 11,11 0,00 25,00 13,89 50,00 0,00 36 3,92 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,78 2,78 5,56 33,33 55,56 0,00 36 4,36 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,78 5,56 16,67 22,22 52,78 0,00 36 4,17 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  5,56 0,00 11,11 30,56 52,78 0,00 36 4,25 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 2,78 8,33 11,11 30,56 47,22 0,00 36 4,11 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику 2,78 2,78 11,11 30,56 52,78 0,00 36 4,28 

36 4,16 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 2,78 5,56 11,11 11,11 66,67 2,78 36 4,37 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 8,33 5,56 19,44 63,89 2,78 36 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 2,78 2,78 11,11 16,67 63,89 2,78 36 4,40 

4,40 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 5,56 0,00 8,33 25,00 61,11 0,00 36 4,36 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 2,78 2,78 11,11 22,22 61,11 0,00 36 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 2,78 0,00 16,67 16,67 63,89 0,00 36 4,39 

4,37

Име и презиме наставника: Момчило Цонић Предмет: Креативна гастрономија Н Про



ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  сек 

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 5,17 1,72 93,10 0,00 58 4,88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,17 5,17 87,93 1,72 58 4,84 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 1,72 3,45 0,00 93,10 1,72 58 4,88 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 5,17 1,72 91,38 1,72 58 4,88 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,17 3,45 89,66 1,72 58 4,86 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,17 5,17 87,93 1,72 58 4,84 
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 5,17 3,45 89,66 1,72 58 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 1,72 3,45 0,00 93,10 1,72 58 4,88 

4,86 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 1,72 5,17 3,45 86,21 3,45 58 4,80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 6,90 5,17 84,48 3,45 58 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 0,00 0,00 6,90 5,17 84,48 3,45 58 4,80 

4,80 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 1,72 5,17 6,90 81,03 5,17 58 4,76 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 6,90 6,90 81,03 5,17 58 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 1,72 5,17 5,17 82,76 5,17 58 4,78 

4,78 

Име и презиме наставника:  
Предмет: Технологија животних намирница са 
исхраном 

Н 

Про
сек 

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 12,00 88,00 0,00 25 4,88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 12,00 88,00 0,00 25 4,88 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 0,00 0,00 0,00 4,00 96,00 0,00 25 4,96 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 8,00 92,00 0,00 25 4,92 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 4,00 12,00 84,00 0,00 25 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 12,00 88,00 0,00 25 4,88 
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 8,00 92,00 0,00 25 4,92 

25 4,90 
Име и презиме сарадника/асистента: Маша 
Георгиев Предмет: Финансијска контрола и ревизија 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 4,00 4,00 92,00 0,00 25 4,88 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 16,00 84,00 0,00 25 4,84 
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 8,00 92,00 0,00 25 4,92 

4,88 



ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 12,00 88,00 0,00 25 4,88 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0,00 0,00 4,00 12,00 84,00 0,00 25 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 0,00 8,00 92,00 0,00 25 4,92 

4,87 

  

Име и презиме наставника: Татјана Ђекић 
Предмет: Еколошки менаџмент и одрживи 
развој 

Н 

Про
сек 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 4,41 10,29 83,82 1,47 68 4,81 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,47 2,94 8,82 85,29 1,47 68 4,81 
3. На постављена питања наставник одговора стручно 
и спремно: 1,47 0,00 4,41 8,82 85,29 0,00 68 4,76 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,47 0,00 2,94 13,24 82,35 0,00 68 4,75 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 1,47 1,47 4,41 8,82 83,82 0,00 68 4,72 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  1,47 0,00 5,88 10,29 82,35 0,00 68 4,72 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,47 0,00 2,94 8,82 86,76 0,00 68 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 1,47 0,00 4,41 8,82 85,29 0,00 68 4,76 

68 4,77 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 1,47 2,94 8,82 86,76 0,00 68 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,94 5,88 7,35 83,82 0,00 68 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 1,47 0,00 8,82 5,88 83,82 0,00 68 4,71 

4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек Питања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проце
ним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,47 2,94 1,47 8,82 85,29 0,00 68 4,74 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 1,47 2,94 4,41 8,82 82,35 0,00 68 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 1,47 1,47 2,94 8,82 85,29 0,00 68 4,75 

4,72 

  

Име и презиме наставника: Тома Дашић Предмет: Пословне комуникације у туризму 

Н 

Про
сек 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 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 
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 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 
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 33,33 0,00 66,67 0,00 3 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 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 

3 4,33 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н 

Про
сек 

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 

Про
сек 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 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 
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 33,33 0,00 66,67 0,00 3 4,33 

4,33 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н 

Про
сек 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 

33,33
3333 0 

66,6666
67 0 3 4,33 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе 
је примерен предмету 0 0 

33,33
3333 0 

66,6666
67 0 3 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 0 

33,33
3333 0 

66,6666
67 0 3 4,33 

4,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
проц
еним Н 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 2,17 1,09 5,43 15,22 76,09 0,00 39 4,62 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  1,09 4,35 4,35 20,65 69,57 0,00 39 4,53 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 1,09 0,00 7,61 17,39 73,91 0,00 39 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,15 0,00 6,45 16,13 75,27 0,00 39 4,62 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,17 2,17 6,52 15,22 73,91 0,00 39 4,57 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,17 0,00 4,35 20,65 72,83 0,00 39 4,62 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,09 1,09 7,61 10,87 78,26 1,09 39 4,66 
8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета наставника) коју бисте општу 
оцену дали овом наставнику 1,09 1,09 5,43 16,30 76,09 0,00 39 4,65 

              4,61 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек 

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 ПросекПитања 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 1,09 1,09 6,52 17,39 73,91 0,00 39 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,09 0,00 6,52 13,04 79,35 0,00 39 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 1,09 0,00 5,43 18,48 75,00 0,00 39 4,66 

              4,66 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,15 1,08 6,45 10,75 78,49 1,08 39 4,64 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 2,15 1,08 4,30 18,28 73,12 1,08 39 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 1,08 1,08 4,30 12,90 79,57 1,08 39 4,71 

              4,65 

              

Име и презиме наставника: мр Жаклина 
Анђелковић 

Пред
мет: 
Посл
овна 
еконо
мија           Н Просек

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 5,80 1,45 11,59 11,59 69,57 0,00 29 4,38 



2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,90 5,80 14,49 14,49 63,77 0,00 29 4,29 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 4,35 7,25 13,04 11,59 63,77 0,00 29 4,23 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,45 5,80 10,14 13,04 69,57 0,00 29 4,43 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,90 7,25 13,04 7,25 69,57 0,00 29 4,33 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,35 4,35 11,59 13,04 66,67 0,00 29 4,33 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 4,35 10,14 20,29 65,22 0,00 29 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 0,00 4,35 11,59 17,39 66,67 0,0 29 4,46 

4,37 
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 
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 ПросекПитања 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 4,41 2,94 11,76 14,71 66,18 0,00 29 4,35 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,94 7,35 8,82 11,76 69,12 0,00 29 4,37 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 1,47 4,41 8,82 14,71 70,59 0,00 29 4,49 

              4,40 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 5,88 1,47 7,35 13,24 72,06 0,00 29 4,44 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 5,88 1,47 8,82 16,18 67,65 0,00 29 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 5,88 1,47 14,71 10,29 67,65 0,00 29 4,32 

              4,38 

                
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 
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 2,99 16,42 79,10 1,49 29 4,77 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,49 2,99 14,93 80,60 0,00 29 4,75 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 4,48 8,96 86,57 0,00 29 4,82 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,99 16,42 79,10 1,49 29 4,77 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 4,48 8,96 85,07 1,49 29 4,82 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 1,49 17,91 79,10 1,49 29 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 2,99 13,43 82,09 1,49 29 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 1,49 1,49 10,45 85,07 1,49 29 4,82 

            29 4,79 
Име и презиме сарадника/асистента: Марко 
Јаначковић Предмет: Пословна економија 

Н ПросекПРОЦЕНА 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 ПросекПитања 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 2,99 13,43 83,58 0,00 29 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 1,49 13,43 85,07 0,00 29 4,84 
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 13,43 86,57 0,00 29 4,87 

              4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 1,49 11,94 86,57 0,00 29 4,85 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 0,00 11,94 88,06 0,00 29 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 11,94 88,06 0,00 29 4,88 

              4,87 



                
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 
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 5,41 8,11 86,49 0,00 25 4,81 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,41 10,81 83,78 0,00 25 4,78 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 5,41 2,70 5,41 86,49 0,00 25 4,73 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,70 16,22 81,08 0,00 25 4,78 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,41 8,11 86,49 0,00 25 4,81 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,41 10,81 83,78 0,00 25 4,78 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,70 5,41 10,81 81,08 0,00 25 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 2,70 13,51 83,78 0,00 25 4,81 

            25 4,78 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет: Основи организације 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 5,41 8,11 86,49 0,00 25 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 2,70 13,51 83,78 0,00 25 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 5,41 18,92 75,68 0,00 25 4,70 

              4,77 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 8,11 16,22 75,68 0,00 25 4,68 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 2,70 10,81 86,49 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 0,00 2,70 16,22 81,08 0,00 25 4,78 

              4,77 

                

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 
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 14,81 14,81 70,37 0,00 27 4,56 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 14,81 14,81 70,37 0,00 27 4,56 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 7,41 0,00 29,63 62,96 0,00 27 4,48 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 7,41 14,81 77,78 0,00 27 4,70 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 7,41 0,00 7,41 14,81 70,37 0,00 27 4,41 



6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 7,41 22,22 70,37 0,00 27 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 7,41 22,22 70,37 0,00 27 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 0,00 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 27 4,78 

            27 4,59 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 7,41 0,00 7,41 14,81 70,37 0,0 27 4,41 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 7,41 22,22 70,37 0,0 27 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 0,00 7,41 14,81 77,78 0,0 27 4,70 

              4,58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ Н Просек



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 7,41 29,63 62,96 0,0 27 4,56 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 0,00 29,63 70,37 0,0 27 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 7,41 25,93 66,67 0,0 27 4,59 

                

              4,62 

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 
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 5,26 94,74 0,00 19 4,95 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 19 4,95 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 19 4,89 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 15,79 84,21 0,00 19 4,84 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 19 4,89 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 19 4,95 
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 5,26 94,74 0,00 19 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 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 0,00 19 4,89 

            19 4,91 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 10,53 89,47 0,0 19 4,89 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 5,26 10,53 84,21 0,0 19 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 0,00 0,00 5,26 5,26 89,47 0,0 19 4,84 

              4,84 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 5,26 94,74 0,0 19 4,95 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,0 19 4,95 
3. 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 11,11 88,89 0,0 18 4,89 

4,93 

  
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 
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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 
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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

9 4,97 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек

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 ПросекПитања 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 11,11 88,89 0,00 9 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 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9 5,00 

4,96 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

4,96 

  

Име и презиме наставника: Јовица Цветковић Предмет: Основи економије 

Н Просек

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 3,39 10,17 86,44 0,00 14 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 10,17 86,44 0,00 14 4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 1,69 0,00 3,39 6,78 88,14 0,00 14 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 11,86 84,75 0,00 14 4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 3,39 8,47 88,14 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 3,39 6,78 89,83 0,00 14 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 1,69 5,08 93,22 0,00 14 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 1,69 5,08 93,22 0,00 14 4,92 

14 4,85 
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 
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 ПросекПитања 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 1,69 3,39 11,86 83,05 0,00 14 4,76 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,39 11,86 84,75 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 1,69 1,69 13,56 83,05 0,00 14 4,78 

4,79 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 5,08 11,86 83,05 0,00 14 4,78 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 1,69 1,69 6,78 89,83 0,00 14 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 0,00 0,00 3,39 8,47 88,14 0,00 14 4,85 



4,82 

  

Име и презиме наставника: Милан Звездановић Предмет: Основи економије 

Н Просек

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 9,68 6,45 83,87 0,00 14 4,74 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 6,45 9,68 83,87 0,00 14 4,77 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 6,45 6,45 87,10 0,00 14 4,81 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 9,68 9,68 80,65 0,00 14 4,71 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 9,68 9,68 80,65 0,00 14 4,71 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 9,68 0,00 90,32 0,00 14 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 3,23 9,68 0,00 87,10 0,00 14 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 9,68 6,45 83,87 0,00 14 4,74 

14 4,75 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 3,23 9,68 87,10 0,00 14 4,84 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,23 0,00 96,77 0,00 14 4,94 
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 3,23 0,00 3,23 93,55 0,00 14 4,87 

4,88 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 6,45 93,55 0,00 14 4,94 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 3,23 6,45 90,32 0,00 14 4,87 
3. 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 3,23 0,00 6,45 90,32 0,00 14 4,84 

4,88

ДРУГА ГОДИНА  
      

                

Име и презиме наставника: Тома Дашић Предмет:Основе маркетинга 

Н Просек

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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,0 33 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,08 0,00 8,33 10,42 79,17 0,0 33 4,65 



3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 2,08 4,17 8,33 12,50 72,92 0,0 33 4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,0 33 4,69 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 8,33 12,50 77,08 0,0 33 4,63 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,0 33 4,65 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 2,08 0,00 6,25 10,42 81,25 0,0 33 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,0 33 4,65 

            33 4,64 
Име и презиме сарадника/асистента: Катарина 
Ђорђевић Предмет: Основе маркетинга 

Н Просек

  

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 4,17 0,00 8,33 6,25 79,17 2,08 33 4,60 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 33 4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 2,08 6,25 12,50 79,17 0,00 33 4,69 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,08 0,00 8,33 14,58 75,00 0,00 33 4,60 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,08 0,00 4,17 16,67 77,08 0,00 33 4,67 
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 33 4,58 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,08 0,00 6,25 12,50 79,17 0,00 33 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 сараднику 0,00 2,08 6,25 14,58 77,08 0,00 33 4,67 

              4,64 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н ПросекПитања 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 2,08 10,42 12,50 75,00 0,00 33 4,60 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,17 0,00 10,42 12,50 72,92 0,00 33 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 2,08 0,00 6,25 14,58 77,08 0,00 33 4,65 

              4,58 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,08 0,00 8,33 16,67 72,92 0,00 33 4,58 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 2,08 8,33 16,67 72,92 0,00 33 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 4,17 6,25 14,58 75,00 0,00 33 4,60 

              4,60 

                

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 
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 5,00 7,50 87,50 0,00 33 4,83 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 33 4,78 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 33 4,90 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 2,50 10,00 87,50 0,00 33 4,85 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 33 4,80 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 2,50 12,50 85,00 0,00 33 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 0,00 5,00 12,50 82,50 0,00 33 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 2,50 17,50 80,00 0,00 33 4,78 

            33 4,82 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 5,00 12,50 82,50 0,00 33 4,78 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,50 0,00 22,50 75,00 0,00 33 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 5,00 12,50 82,50 0,00 33 4,78 

              4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 5,00 17,50 77,50 0,00 33 4,73 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 7,50 12,50 80,00 0,00 33 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 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 0,00 33 4,88 

              4,78 

                

Име и презиме наставника: др Тања Јанаћковић 
Предмет: Финансијски менаџмент и 
рачуноводство 

Н ПросекПРОЦЕНА 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 2,38 4,76 14,29 78,57 0,00 42 4,69 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  2,38 0,00 7,14 14,29 76,19 0,00 42 4,62 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 2,38 0,00 4,76 11,90 80,95 0,00 42 4,69 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 2,38 4,76 11,90 80,95 0,00 42 4,71 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 2,38 4,76 14,29 78,57 0,00 42 4,69 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 2,33 4,65 13,95 79,07 0,00 43 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 7,14 11,90 80,95 0,00 42 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 2,38 4,76 7,14 85,71 0,00 42 4,76 

            42 4,70 
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 
проц
еним 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом 
рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 0 0,0 7,1 7,1 85,7 0,0 42 4,79 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0 0,0 7,1 11,9 81,0 0,0 42 4,74 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0 0,0 4,8 9,5 85,7 0,0 42 4,81 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 0 0,0 4,8 11,9 83,3 0,0 42 4,79 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0 0,0 4,8 9,5 85,7 0,0 42 4,81 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0 0,0 4,8 14,3 81,0 0,0 42 4,76 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 0 0,0 4,8 7,1 88,1 0,0 42 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 сараднику 0 0,0 4,8 7,1 88,1 0,0 42 4,83 

              4,79 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) Н Просек



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 4,76 7,14 88,10 0,00 42 4,83 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 4,76 14,29 78,57 2,38 42 4,76 
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 4,76 14,29 80,95 0,00 42 4,76 

              4,78 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 4,76 14,29 80,95 0,00 42 4,76 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 4,76 9,52 85,71 0,00 42 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 0,00 0,00 4,76 11,90 83,33 0,00 42 4,79 

              4,79 

  
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 
проц
еним 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 3,03 0,00 0,00 12,12 84,85 0,00 33 4,76 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 3,03 0,00 24,24 72,73 0,00 33 4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 0,00 32 4,88 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 32 4,75 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 3,13 18,75 78,13 0,00 32 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 30,30 69,70 0,00 33 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 0,00 31,25 68,75 0,00 32 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 0,00 0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 32 4,75 

32 4,74 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 12,12 84,85 3,03 33 4,88 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,03 21,21 72,73 3,03 33 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 0,00 12,12 84,85 3,03 33 4,88 

4,82 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 3,03 21,21 75,76 0,00 33 4,73 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 3,03 18,18 78,79 0,00 33 4,76 
3. 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 3,03 21,21 75,76 0,00 33 4,73 

4,74

Име и презиме наставника: спец. Милица Илић Предмет: Трговинско право 

Н Просек

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 4,00 8,00 88,00 0,00 50 4,84 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 4,00 10,00 86,00 0,00 50 4,82 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 0,00 14,00 86,00 0,00 50 4,86 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 4,00 16,00 80,00 0,00 50 4,76 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 10,00 2,00 88,00 0,00 50 4,78 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 0,00 24,00 76,00 0,00 50 4,76 
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 4,00 8,00 88,00 0,00 50 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 0,00 0,00 0,00 22,00 78,00 0,00 50 4,78 

            50 4,81 

Име и презиме сарадника/асистента:   

Н Просек

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 ПросекПитања 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 14,00 86,00 0,00 50 4,86 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 4,00 10,00 86,00 0,00 50 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 14,00 86,00 0,00 50 4,86 

              4,85 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 6,00 14,00 80,00 0,00 50 4,74 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 50 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 2,00 12,00 86,00 0,00 50 4,84 

              4,79 

  
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 
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 3,92 5,88 90,20 0,00 51 4,86 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 1,96 15,69 82,35 0,00 51 4,80 



3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 5,88 3,92 90,20 0,00 51 4,84 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 1,96 19,61 78,43 0,00 51 4,76 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 3,92 7,84 88,24 0,00 51 4,84 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 1,96 17,65 80,39 0,00 51 4,78 
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 3,92 7,84 88,24 0,00 51 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 0,00 0,00 3,92 17,65 78,43 0,00 51 4,75 

51 4,81

Име и презиме сарадника/асистента:  
Предмет: Страни језик - Енглески 2 у туризму и 
угоститељству 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 3,92 7,84 88,24 0,00 51 4,84 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 3,92 13,73 82,35 0,00 51 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 3,92 9,80 86,27 0,00 51 4,82 

4,82 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 3,92 13,73 82,35 0,00 51 4,78 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 3,92 17,65 76,47 1,96 51 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 3,92 7,84 86,27 1,96 51 4,84 

4,79 

  

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 
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 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: Маша 
Георгиев Предмет: Финансијско рачуноводство и биланс 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 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 ПросекПитања 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 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: Момчило Цонић Предмет: Креативна гастрономија 

Н Просек

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 5,17 1,72 93,10 0,00 58 4,88 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 5,17 5,17 87,93 1,72 58 4,84 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 1,72 3,45 0,00 93,10 1,72 58 4,88 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 5,17 1,72 91,38 1,72 58 4,88 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,17 3,45 89,66 1,72 58 4,86 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,17 5,17 87,93 1,72 58 4,84 
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 5,17 3,45 89,66 1,72 58 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 1,72 3,45 0,00 93,10 1,72 58 4,88 

            58 4,86 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 1,72 5,17 3,45 86,21 3,45 58 4,80 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 6,90 5,17 84,48 3,45 58 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 0,00 0,00 6,90 5,17 84,48 3,45 58 4,80 

              4,80 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 1,72 5,17 6,90 81,03 5,17 58 4,76 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 6,90 6,90 81,03 5,17 58 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 1,72 5,17 5,17 82,76 5,17 58 4,78 

              4,78 

Име и презиме наставника: Момчило Цонић Предмет: Кетеринг менаџмент 

Н Просек

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 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 
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 Н 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 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2 5,00 

              5,00 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 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 

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 
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 4,41 10,29 83,82 1,47 68 4,81 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 1,47 2,94 8,82 85,29 1,47 68 4,81 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и
спремно: 1,47 0,00 4,41 8,82 85,29 0,00 68 4,76 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 1,47 0,00 2,94 13,24 82,35 0,00 68 4,75 
5. Употребом савремених наставно–техничких
средстава подиже квалитет наставе 1,47 1,47 4,41 8,82 83,82 0,00 68 4,72 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  1,47 0,00 5,88 10,29 82,35 0,00 68 4,72 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 1,47 0,00 2,94 8,82 86,76 0,00 68 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 1,47 0,00 4,41 8,82 85,29 0,00 68 4,76 

68 4,77 

Име и презиме сарадника/асистента: 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 1,47 2,94 8,82 86,76 0,00 68 4,81 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 2,94 5,88 7,35 83,82 0,00 68 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 1,47 0,00 8,82 5,88 83,82 0,00 68 4,71 

4,75 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,47 2,94 1,47 8,82 85,29 0,00 68 4,74 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 1,47 2,94 4,41 8,82 82,35 0,00 68 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 1,47 1,47 2,94 8,82 85,29 0,00 68 4,75 

4,72

Име и презиме наставника: др Иван Михаиловић 

Пред
мет: 
Стра
тегиј
ски 
мена
џмен
т           

Н ПросекПРОЦЕНА 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 1,69 0,00 16,95 81,36 0,00 20 4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 3,39 16,95 79,66 0,00 20 4,76 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 1,69 22,03 76,27 0,00 20 4,75 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 3,39 13,56 83,05 0,00 20 4,80 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 1,69 20,34 77,97 0,00 20 4,76 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 6,78 16,95 76,27 0,00 20 4,69 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 1,69 1,69 16,95 79,66 0,00 20 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 1,69 15,25 83,05 0,00 20 4,81 

4,76 
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 
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 1,69 18,64 79,66 0,00 20 4,78 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 16,95 83,05 0,00 20 4,83 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 1,69 11,86 84,75 1,69 20 4,84 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 

0,00 1,69 0,00 13,56 84,75 0,00 20 4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 20 4,81 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  0,00 0,00 5,08 8,47 86,44 0,00 20 4,81 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 0,00 1,69 1,69 15,25 81,36 0,00 20 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 1,69 13,56 84,75 0,00 20 4,83 

4,81 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) Н Просек



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 1,69 1,69 3,39 13,56 79,66 0,00 20 4,68 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 1,69 0,00 5,08 8,47 84,75 0,00 20 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 1,61 0,00 6,45 8,06 83,87 0,00 20 4,73 

4,72 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 1,69 0,00 3,39 11,86 83,05 0,00 20 4,75 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 1,69 0,00 5,08 13,56 79,66 0,00 20 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 1,69 0,00 1,69 15,25 81,36 0,00 20 4,75 

4,73

  

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 
проц
еним 

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 2,04 0,00 6,12 14,29 75,51 2,04 20 4,65 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,08 0,00 8,16 12,24 75,51 0,00 20 4,55 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 4,08 4,08 16,33 75,51 0,00 20 4,63 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,04 0,00 8,16 8,16 81,63 0,00 20 4,67 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 2,04 6,12 16,33 75,51 0,00 20 4,65 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  4,08 0,00 4,08 14,29 77,55 0,00 20 4,61 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника 0,00 2,04 8,16 8,16 81,63 0,00 20 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 0,00 2,04 8,16 12,24 77,55 0,00 20 4,65 

            20 4,64 

Име и презиме сарадника/асистента: Огњен Димитријевић 

Н Просек

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 4,26 0,00 6,38 12,77 80,85 0,00   4,59 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  4,26 0,00 6,38 4,26 89,36 2,13   4,67 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 4,26 0,00 4,26 12,77 82,98 2,13   4,63 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,26 0,00 8,51 8,51 80,85 2,13   4,58 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,13 2,13 6,38 8,51 82,98 2,13   4,65 
6. Сарадник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,13 2,13 6,38 10,64 80,85 2,13   4,63 
7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања сарадника 2,13 0,00 6,38 8,51 82,98 2,13   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 сараднику 2,13 0,00 6,38 6,38 85,11 2,13   4,72 

              4,65 
ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА) 

Н ПросекПитања 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 2,04 0,00 4,08 20,41 69,39 4,08 20 4,62 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,04 0,00 6,12 12,24 75,51 4,08 20 4,66 
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 8,16 14,29 75,51 2,04 20 4,69 

              4,65 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 



1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 2,04 0,00 8,16 10,20 75,51 4,08 20 4,64 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 2,04 0,00 10,20 12,24 71,43 4,08 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 2,04 4,08 14,29 75,51 4,08 20 4,70 

4,64

  
Име и презиме наставника: др Јелена Крстић-
Ранђић Предмет: Пројектни менаџмент 

Н ПросекПитања 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 2,56 5,13 5,13 15,38 71,79 0,00 39 4,49 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 5,13 7,69 17,95 69,23 0,00 39 4,51 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 2,56 2,56 5,13 17,95 71,79 0,00 39 4,54 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 5,13 5,13 25,64 64,10 0,00 39 4,49 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 2,56 5,13 5,13 17,95 69,23 0,00 39 4,46 
6. Наставник подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима 
придржава се принципа пристојности  2,56 2,56 2,56 12,82 79,49 0,00 39 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 2,56 2,56 23,08 71,79 0,00 39 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 5,13 0,00 0,00 20,51 74,36 0,00 39 4,59 

39 4,54 
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 
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 ПросекПитања 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 2,56 0,00 10,26 15,38 71,79 0,00 39 4,54 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 2,56 0,00 7,69 17,95 71,79 0,00 39 4,56 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 
највишу оцену квалитета предмета) коју бисте општу 
оцену дали овом предмету 2,56 0,00 7,69 17,95 71,79 0,00 39 4,56 

4,56 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 2,56 12,82 12,82 71,79 0,00 39 4,54 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 2,56 5,13 20,51 71,79 0,00 39 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 0,00 2,56 7,69 17,95 71,79 0,00 39 4,59 

4,58 

  

Име и презиме наставника: Момчило Цонић Предмет: Посластичарство са пекарством 

Н ПросекПитања 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 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 0,00 100,00 0,00 10 5,00 

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 

10 5,00 

  

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10 5,00 



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 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 ПросекПитања 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 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 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 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 

4,90

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 
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 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
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 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
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 10,00 90,00 0,00 10 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 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 

10 4,90 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н ПросекПРОЦЕНА 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 ПросекПитања 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 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 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 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 

4,90 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 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 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 

4,90 



Име и презиме наставника: Момчило Цонић Предмет: Међународна гастрономија 

Н ПросекПитања 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 14,29 78,57 7,14 14 4,85 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  7,14 0,00 0,00 7,14 78,57 7,14 14 4,62 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 7,14 0,00 7,14 78,57 7,14 14 4,69 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 14,29 78,57 7,14 14 4,85 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 14,29 78,57 7,14 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 0,00 14,29 78,57 7,14 14 4,85 
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 7,14 92,86 0,00 14 4,93 
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 7,14 0,00 92,86 0,00 14 4,86 

14 4,81 

Име и презиме сарадника/асистента:  Предмет:  

Н Просек

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 ПросекПитања 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 14,29 78,57 7,14 14 4,50 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 7,14 85,71 7,14 14 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 0,00 0,00 7,14 0,00 85,71 7,14 14 4,50 

4,52 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 7,14 7,14 85,71 0,00 14 4,79 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0,00 0,00 7,14 14,29 78,57 0,00 14 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 0,00 0,00 0,00 14,29 78,57 7,14 14 4,85 

4,78 

Име и презиме наставника: Ивица Здравковић Предмет: Међународна гастрономија 

Н ПросекПитања 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 
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 9 4,78 
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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 
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 22,22 77,78 0,00 9 4,78 



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 11,11 88,89 0,00 9 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 наставнику 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

9 4,89 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 
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 22,22 77,78 0,00 9 4,78 

4,89 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 22,22 77,78 0,00 9 4,78 
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 11,11 88,89 0,00 9 4,89 

4,89 

Име и презиме наставника: Момчило Цонић Предмет: Национолна гастрономија 

Н Просек

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 5,26 89,47 5,26 19 4,94 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 10,53 84,21 5,26 19 4,89 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 0,00 5,26 89,47 5,26 19 4,94 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 5,26 89,47 5,26 19 4,94 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 19 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 15,79 84,21 0,00 19 4,84 
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 10,53 89,47 0,00 19 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 наставнику 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 19 4,95 

19 4,93 

Име и презиме сарадника/асистента 

Н Просек

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 ПросекПитања 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 19 5,00 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 5,26 94,74 0,00 19 4,95 
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 5,26 94,74 0,00 19 4,95 

4,96 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним 

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0 0 0 10,5263 84,2105 

5,263
1579 19 4,89 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 0 0 0 15,7895 78,9474 

5,263
1579 19 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 0 0 5,26316 89,4737 

5,263
1579 19 4,94 

4,89 

Име и презиме наставника: Ивица Здравковић Предмет: Национална гастрономија 

Н Просек

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 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  0,00 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 
3. На постављена питања наставник одговора стручно и 
спремно: 0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 
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 7,69 92,31 0,00 13 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 15,38 84,62 0,00 13 4,85 

            13 4,89 
Име и презиме сарадника/асистента: Марко 
Јаначковић Предмет:  

Н Просек

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 ПросекПитања 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 15,38 84,62 0,00 13 4,85 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 23,08 76,92 0,00 13 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 0,00 0,00 0,00 15,38 84,62 0,00 13 4,85 

              4,82 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Н ПросекПитања 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 15,38 84,62 0,00 13 4,85 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је 
примерен предмету 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 препоручене литературе) 
којом бисте оценом оценили литературу на предмету 0,00 0,00 0,00 7,69 92,31 0,00 13 4,92 

              4,87 
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ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	УСТАНОВЕ	

ОДСЕК	ВИСОКА	ПОСЛОВНА	ШКОЛА	ЛЕСКОВАЦ	
ОСНОВНЕ	СТРУКОВНЕ	СТУДИЈЕ	

ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2021/2022.Г.	
 
 

У оквиру редовног поступка самовредновања и управљања квалитетом, после 
одржаног летњег семестра школске 2021/2022. 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 су обавештени о начину одржавања анкете у 
непосредном контакту, која је одржана у време испитног рока. У анкети се изјаснило 
62 студента прве године, 73 студената друге године и 42 студената треће године 
(укупно 177 студената), чиме је обезбеђена репрезентативност узорка јер је више од 
50% уписаних студената обухваћено узорком. 

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 4,66),  

- процена квалитета студијских програма исказана је ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечном оценом 4,68), 

- процена квалитета наставног процеса ставом „у потпуности се слажем“ 
(просечна оцена 4,70), 

- процена квалитета издавачког и стручног рада ставом „у потпуности се 
слажем“ (просечна оцена 4,71), 

- процена валитета студената ставом „у потпуности се слажем“ (просечна 
оцена 4,71),  

- процена квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,71), 

- 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 4,74) 

- процена улоге студената у самовредновању и провери квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,63), 

- процена систематског праћења и периодичне провере квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,70). 

 
Укупна процена квалитета Одсека Висока пословна школа 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 4,69.  

 
 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА ОСНОВНИХ СТУДИЈА  
 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
КВАЛИТЕТА 4.66

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 4.68

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 4.70

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 4.71

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 4.71

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 
БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 4.71

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ 
НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 4.68

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 4.74

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И 
ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 4.63



СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА 
ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 4.70

4.69
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Академија	струковних	студија	
Јужна	Србија	
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Бр. Сл./2022 
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ИЗВЕШТАЈ	О	РЕЗУЛТАТИМА	АНКЕТИРАЊА	СТУДЕНАТА		
ПРОЦЕНА	КВАЛИТЕТА	УСТАНОВЕ	

ОДСЕК	ЗА	ВИСОКА	ПОСЛОВНА	ШКОЛА	ЛЕСКОВАЦ	
МАСТЕР	СТУДИЈЕ	

ЛЕТЊИ	СЕМЕСТАР	ШКОЛСКЕ	2021/2022.Г.	
 
 

У оквиру редовне процедуре самовредновања и управљања квалитетом, после 
одржаног летњег семестра школске 2021/2022. 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 32 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 49% 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 4,87),  

- процена квалитета студијских програма исказана је ставом „у потпуности 
се слажем“ (просечном оценом 4,90), 

- 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 4,87), 

- процена валитета студената ставом „у потпуности се слажем“ (просечна 
оцена 4,95),  

- процена квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,80), 

- процена квалитета управљања Одсеком и квалитета ненаставне подршке 
ставом „у потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,87), 

- процена квалитета простора и опреме ставом „у потпуности се слажем“ 
(просечна оцена 4,97) 

- процена улоге студената у самовредновању и провери квалитета ставом „у 
потпуности се слажем“ (просечна оцена 4,95), 

- 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 4,90.  

 
 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА МАСТЕР СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Академија има адекватне стандарде, поступке 
и организациону структуру за обезбеђење 
квалитета 0,00 0,00 2,17 8,70 89,13 4,35 48 4,87 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању 
и обезбеђењу квалитета студијских програма 0,00 0,00 0,00 4,44 97,78 4,44 48 4,96 



Студијски програми конципирани су тако да 
студенти стичу знања и вештине која могу 
применити у практичне сврхе 0,00 0,00 2,13 6,38 93,62 0,00 48 4,90 
Задовољан/на сам квалитетот студијског 
програма који похађам узимајући у обзир 
садржину предмета на самом студијском 
програму  0,00 0,00 2,08 10,42 87,50 0,00 48 4,85 
Задовољан/на сам педагошким радом 
наставника и сарадника на студијском 
програму који похађам 0,00 0,00 2,08 6,25 91,67 0,00 48 4,90 

              4,90 

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

План и распоред наставе усклађени су са 
потребама студената и познати су пре почетка 
наставе 0,00 0,00 4,26 4,26 93,62 0,00 48 4,88 
Наставници/сарадници показују добро 
познавање садржаја предмета и мотивисани су 
за рад са студентима  0,00 0,00 2,13 2,13 97,87 0,00 48 4,94 

                 4,91 

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ 
РАДА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Студентима се омогућава објављивање радова 
у публикацијама школе 2,27 2,27 0,00 4,55 97,73 2,27 48 4,81 

Информатор за студенте је доступан пре 
почетка школске године 0,00 0,00 2,22 6,67 95,56 2,22 48 4,89 

Задовољан/на сам садржајем информатора за 
студенте 0,00 0,00 2,27 6,82 97,73 2,27 48 4,89 

                 4,87 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Критеријуми за упис студената унапред су 
прописани и јавно доступни пре уписа 0,00 0,00 2,08 0,00 97,92 0,00 48 4,96 

Академија (Одсек) публикује све информације 
које су релевантне за упис 0,00 0,00 2,13 0,00 100,00 0,00 48 4,96 

Постоји једнакост и равноправност студената 
по свим основама (раса, пол, националност и 0,00 0,00 0,00 2,17 102,17 0,00 48 4,98 



др.) 

Метод оцењивања студената је прилагођен 
предметима 0,00 0,00 2,08 2,08 95,83 0,00 48 4,94 
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 8,51 93,62 0,00 48 4,92 

Академија омогућава студентима одговарајући 
облик студенстког организовања, деловања и 
учешћа у процесу одлучивања 0,00 0,00 0,00 6,25 91,67 2,08 48 4,94 

                 4,95 

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 
БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 
РЕСУРСА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу 
литературу неопходну за савлађивање градива 
у потребној количини и на време 0,00 0,00 2,13 14,89 85,11 0,00 48 4,81 

Уџбеници и друга литература из сваког 
предмета унапред су познати и објављени 0,00 2,22 2,22 11,11 91,11 0,00 48 4,79 
Библиотека Одсека је опремљена потребним 
бројем библиотечких јединица и опремом за 
рад 0,00 2,27 2,27 15,91 88,64 0,00 48 4,75 
Квалитет информатичке опреме која се 
користи у наставном процесу је 
задовољавајући 0,00 0,00 2,13 12,77 87,23 0,00 48 4,83 

Услови рада библиотеке и раучнског центра 
прилагођени су потребама студената 0,00 0,00 4,76 11,90 97,62 0,00 48 4,81 

                 4,80 

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И 
КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Постоји коректан однос ненаставног особља 
Одсека према студентима 0,00 0,00 2,50 10,00 107,50 0,00 48 4,88 

Постоји коректан однос управљачког особља 
Одсека према студентима 0,00 0,00 8,70 21,74 178,26 0,00 48 4,81 

Задовољан/на сам радом управљачког особља 
и органа пословођења Академије (Савет 
Академије и Председник Академије)  0,00 2,38 2,38 11,90 97,62 0,00 48 4,79 



Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 0,00 0,00 2,50 10,00 107,50 0,00 48 4,88 
Задовољан/на сам радом правне службе 
Академије (Секретар Академије и Шеф 
канцеларије Одсека) 0,00 0,00 2,44 7,32 107,32 0,00 48 4,90 

Задовољан/на сам радом Студентске службе 
Одсека 0,00 0,00 0,00 10,26 112,82 0,00 48 4,92 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке 
послове Одсека  0,00 0,00 2,50 5,00 110,00 2,50 48 4,91 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 7,14 0,00 0,00 4,76 102,38 0,00 48 4,71 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 0,00 0,00 0,00 4,65 104,65 2,33 48 4,96 

Задовољан/на сам нивоом безбедности током 
боравка на Одсеку 0,00 0,00 0,00 4,44 97,78 4,44 48 4,96 

                 4,87 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Одсек поседује примерене просторне 
капацитете за квалитетно обављање активне 
наставе и осталих облика наставе 0,00 0,00 0,00 4,35 100,00 0,00 48 4,96 
Одсек поседује адекватну и савремену 
техничку и другу специфичну опрему за 
квалитетно извођење наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 133,33 0,00 48 5,00 
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 4,65 106,98 0,00 48 4,96 

                 4,97 

УЛОГА СТУДЕНАТА У 
САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ 
КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Студентима је омогућено изјашњавање о 
квалитету установе путем анкете 0,00 0,00 0,00 6,98 104,65 0,00 48 4,94 
Студенти су укључени у раду стручних тела за 
обезбеђење квалитета Академије и њених 
одсека 0,00 0,00 0,00 4,76 109,52 0,00 48 4,96 

                 4,95 



СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И 
ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 1 2 3 4 5 

не 
могу 

да 
проц
еним Н 

Про
сек 

Провера квалитета установе обавља се по 
утврђеним стандардима и поступцима 0,00 0,00 0,00 12,50 107,50 0,00 48 4,90 
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 2,78 130,56 0,00 48 4,98 

4,94 
 



РЕПУБЛИКА	СРБИЈА	
Академија	струковних	студија	
Јужна	Србија	
Одсек	Висока	пословна	школа	
Лесковац	
Бр. Сл./2022 
22.8.2022.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	2021/2022.Г.	

 
 

У оквиру процеса самовредновања и управљања квалитетом, после одржаног 
летњег семестра школске 2021/2022. 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 28 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.  

Анкетни лист за процену наставника и предмета 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: 

 
На основу обрађених резултата анкетирања, утврђени су следећи ставови 

студената 
 
- процене наставника на предметима крећу се у уквиру оцене „потпуно се 

слажем“ (4,80-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,98); 
- процене сарадника на предметима крећу се у оквиру оцене „потпуно се 

слажем“ (5,00-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (5,00); 



- процене предмета у целини крећу се у оквиру оцене „потпуно се слажем“ 
(4,92-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,99); 

- процене препоручене литературе крећу се у оквиру оцене „потпуно се 
слажем“ (4,92-5,00); просечна процена је „потпуно се слажем“ (4,99); 

	
 

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 5,00), као и 
по сваком појединачном предмету процене: наставника на предметима (4,98), 
сарадника на предметима (5,00), предмета у целини (4,99) и препоручене литературе 
(4,99). 

 
 
ПРИЛОГ: РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА СТУДАНАТА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Ристо	
Речкоски	

Предмет:	Међународно	пословно	право	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 10 5,00 
2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне 
садржаје користећи се и квалитетним примерима и 
задацима  10,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 10 4,60 
3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10 5,00 

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 

4,95	
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про



цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
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 

4,97	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 4,90 
2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10 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 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 10 5,00 



предмету 

4,93	
Име	и	презиме	наставника:	Александра	Јанковић	 Предмет:	Међународно	пословно	право	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 12,50 87,50 0,00 8 4,88 
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 12,50 87,50 0,00 8 4,88 
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 

4,97	
Име	и	презиме	сарадника/асистента:	Милица	Илић	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 88,89 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 88,89 0,00 8 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 0,00 8 5,00 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 0,00 8 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 0,00 8 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 88,89 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 сарадника 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 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 сараднику 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 0,00 8 5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 12,50 87,50 0,00 8 4,88 
2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 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 предмета) коју бисте 
општу оцену дали овом предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8 5,00 

4,92	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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:	проф.др	Иван	
Михаиловић	

Предмет:	Управљање	променама	и	
иновацијама	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 4,80 

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

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 4,80 



3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 4,80 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 
0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 4,80 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 4,80 

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

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 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 

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 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 

0,0
0 

0,0
0 

20,0
0 80,00 0,00 5 4,80 

              4,80	
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

100,0
0 0,00 5 5,00 



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

0,0
0 

0,0
0 0,00 

100,0
0 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

100,0
0 0,00 5 5,00 

              5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

100,0
0 0,00 5 5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

100,0
0 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

100,0
0 0,00 14 5,00 

  5,00	

Име	и	презиме	наставника:	Цветко	Андреески	
Предмет:	Нове	технологије	и	одрживи	
развој	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 66,67 

33,3
3 3 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 66,67 

33,3
3 3 5,00 

3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 
33,3

3 3 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 3 5,00 

5,00	

Име	и	презиме	сарадника/асистента	 Н	 Просе



ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	 к

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 3 5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 3 5,00 

5,00	
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Татјана	
Ђекић	

Предмет:	Нове	технологије	и	одрживи	
развој	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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 0,00 100,00 0,00 10 5,00 

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 

5,00	

Име	и	презиме	сарадника/асистента	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 10 5,00 
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 10 5,00 

5,00	
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Миљана	
Стојковић	

Предмет:	Е‐учење	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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 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 

5,00	
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 6 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 6 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 6 5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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 0,00 100,00 0,00 6 5,00 

5,00	
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Тања	
Јанаћковић	

Предмет:	Интернет	финансијско	
извештавање	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 5 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 5 5,00 
3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 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 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 0,00 100,00 0,00 5 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 5 5,00 



5,00	
Име	и	презиме	сарадника/асистента:		

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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 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 0,00 100,00 0,00 5 5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 5 5,00 
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 

5,00	
Име	и	презиме	наставника:	проф.др	Тања	
Јанаћковић	 Предмет:	Корпоративне	финансије	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 

5,00	

Име	и	презиме	сарадника/асистента	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 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:	Немања	
Глигоријевић	

Предмет:	Истраживање	тржишта	и	
конкуренције	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 33,33 

66,6
7 3 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 33,33 

66,6
7 3 5,00 

3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 
66,6

7 3 5,00 
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 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 66,67 

33,3
3 3 5,00 

5,00	

Име	и	презиме	сарадника/асистента:	Љубица	Јањић	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 66,67 

33,3
3 3 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 66,67 

33,3
3 3 5,00 

3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада
0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 5,00 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 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 66,67 

33,3
3 3 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 0,00 66,67 

33,3
3 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 сараднику 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

33,3
3 3 5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	



про
цен
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 0,00 200,00 

100,
00   5,00 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други 
облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

100,
00   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 0,00 200,00 

100,
00   5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

100,
00   5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

100,
00   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 0,00 200,00 

100,
00   5,00 

5,00
Име	и	презиме	наставника:	Немања	
Глигоријевић	

Предмет:	Маркетинг	менаџмент	услуга	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Наставник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 6,25 0,00 1 5,00 

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

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,69 0,00 1 5,00 

3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,14 0,00 1 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 
0,0
0 

0,0
0 0,00 9,09 0,00 1 5,00 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,14 0,00 1 5,00 

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

0,0
0 

0,0
0 0,00 9,09 0,00 1 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 6,67 0,00 1 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 8,33 0,00 1 5,00 

              5,00	
Име	и	презиме	сарадника/асистента:	Љубица	Јањић	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Сарадник је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и 
системом вредновања предиспитних обавеза 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,14 0,00 1 5,00 

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

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,69 0,00 1 5,00 

3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 6,67 0,00 1 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада

0,00 
0,0
0 

0,0
0 0,00 6,67 0,00 1 5,00 

5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,69 0,00 1 5,00 

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

0,0
0 

0,0
0 0,00 8,33 0,00 1 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,14 0,00 1 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,69 0,00 1 5,00 

              5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕДМЕТА	У	ЦЕЛИНИ	(УКЉУЧУЈЕ	АКТИВНОСТ	СВИХ	НАСТАВНИКА	И	САРАДНИКА)	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно 
дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 8,33 0,00 1 5,00 

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

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,69 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,14 0,00 1 5,00 

              5,00	



ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 6,25 0,00 1 5,00 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,69 0,00 1 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 

0,0
0 

0,0
0 0,00 7,14 0,00 1 5,00 

  5,00	
Име	и	презиме	наставника:	Предраг	
Стаменковић	

Предмет:	Хотелијерски	менаџмент	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 0,00 133,33 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 

33,3
3 4 5,00 

3. На постављена питања наставник одговора 
стручно и спремно: 0,00 0,00 0,00 0,00 133,33 0,00 4 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 0,00 0,00 0,00 0,00 133,33 0,00 4   
5. Употребом савремених наставно–техничких 
средстава подиже квалитет наставе 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

33,3
3 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 0,00 133,33 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 0,00 133,33 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 0,00 133,33 0,00 4 5,00 

5,00	

Име	и	презиме	сарадника/асистента	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 0,00 133,33 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 0,00 133,33 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 0,00 133,33 0,00 4 5,00 

5,00	

ПРОЦЕНА	ПРЕПОРУЧЕНЕ	ЛИТЕРАТУРЕ	

Н	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
им	

1. Препоручена основна и допунска литература је 
корисна за разумевање садржаја предмета 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 

33,3
3 4 4,67 

2. Обим препоручене основне и допунске 
литературе је примерен предмету 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

33,3
3 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 33,33 100,00 0,00 4 4,75 

              5,00	
Име	и	презиме	наставника:	Драгана	Илић	 Предмет:	Хотелијерски	менаџмент	 Н	 Просе



ПРОЦЕНА	НАСТАВНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ		 к

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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 3 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 66,67 

33,3
3 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 66,67 
33,3

3 3   
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 

5,00	

Име	и	презиме	сарадника/асистента	

Н	

Просе
к	

ПРОЦЕНА	САРАДНИКА	НА	ПРЕДМЕТУ	

Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	

Просе
к	Питања 1	 2	 3	 4	 5	

не	
могу	
да	
про
цен
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	
 
 



AKa,neMHja cTpYJ<OBHHX cTy.n;Hja Jy)l(Ha Cp6Hja 
O.n;ceK BHcoKa rrocnoBHa IIIKona- JiecKoBau 
6poj: 242 /2022 - 39 
08.09.2022. ro.n;. 
JleCKOBar( 

Ha ocHoBy qnaHa 67. CTaTyra H ITpaBHJIHHKa o CTaH.n;ap,roiMa H rrOC'fYIII.l;JiMa 3a 
caMoBpe.n;HOBaiDe H yHyTpaiiiH>e o6e36eljeH>e KBaJIHTeTa AKa,n;eMHje CTpYKOBHHX cry.n;Hja Jy:>I<Ha 
Cp6Hja, HacTaBHo CTPY'IHO Belie O.n:ceKa BHcoKa rrocnoBHa IIIKona - JiecKOBa.IJ; Ha ce,r:umuH 
o.n:p:>I<aHoj 08.9.2022.ro.n;HHe .n;oHeno je 

O,[(JIYKA 

YcBajajy ce H3BeiiiTajH KoMHCHje 3a caMoBpe.n;HOBaiDe H yHYTpaiiiiDe o6e36eljeH>e 
KBaJIHTeTa O.n;ceKa BHcoKa rrocnoBHa IIIKona JiecKoBau: 

4. lthBeiiiTaj o pe3ynTaTHMa aHKeTHpaiDa cry.n;eHaTa rrpoueHa KBanHTeTa 
HaCTaBHHKa/capaJJ;HHKa H npeJJ;MeTa MaCTep CTpYKOBHHX cry,n;Hja- JieTH>H ceMeCTap 
lllKOJICKe 2021/22.rO.[(HHe, 

5. l13BeiiiTaj 0 pe3yJITaTHMa aHKeTHpaH>a CTy.n;eHaTa- npo~eHa KBaJIHTCTa ycTaHOBe, 
O.n:ceK BHcoKa rrocJIOBHa IIIKOJia JiecKoBau, MacTep CTp)'KOBHHX cTy,roija - neTH>H 
CeMeCTap lllKOJICKe 2021/22.rO,D;HHe, 

6. l13BeiiiTaj o pe3ynTaTHMa aHKeTHpaiDa cry.n;eHaTa rrpo~eHa KBamneTa 
HacTaBHHKa/capa,!J.HHKa H npeJJ;MeTa ocHOBHHX crpyKoBHHX cry.LJ;Hja O.n:ceK 
BHCOKa IIOCJIOBHa lllKOJia JleCKOBa~- JieTFbH CeMecTap illKOJICKe 2021/22.rO,ll;HHe, 
Y cBojeHH H3BeiiiTajH cy cacTaBHH .n;eo oBe o.n;nyKe. 

06pa3JIO:>KeH>e 

AKa.[(eMHja, y CKJia.JJ:Y Ca CBOjHM OCHOBHHM 3a.[(a.IJ;HMa H ~HJbeBHMa, OIIpe,n;eJbeHa je .n;a 
KOHTHHYlfpaHO H CHCTeMaTCKH pa,n;H Ha yHaiipeljeH>y KBaJIHTeTa CBOjHX Cry,roijCKHX IIpOrpaMa 
IIOIIITyjytm CaBpeMeHe TeH,D;eHIJ;Hje H rrpou;ece y eBpOIICKOM H CBeTCKOM o6pa30BaiDy, a y CKJia.JJ:Y 
ca rroTpe6aMa H 3axTeBHMa Tp:>KHIIITa pa.n;a. Y OKBHpy Mepa 3a rrpaheiDe H o6e36eljeH>e KBanHTeTa 
npe.D:BHljeHHX IIpaBHJIHHKOM je H aHKeTHpaiDe CTy.n;eHaTa, yrrocJieHHKa H IIOCJIO,D;aBa.IJ;a. Y CKJia,D;Y 
ca rrpou;e.n;ypoM KoMHCHja 3a CaMOBpe,n;HoBaH>e H- yHYTpamH>e o6e36eljeiDe KBaJIHTeTa O.n;ceKa 
BHCOKa IIOCJIOBHa IIIKOJia o6aBHJia je aHKeTHpaiDe H ca'!HHHJia H3BemTaj 0 pe3yJITaTHMa 
H3jaiiiH>aBaH>a aHKeTHpaHHX. 



PEllYliJIHKA CPJiHJA 
AKA,li;EMHJA CTPYKOBHHX CTY,li;HJA JYJKHA CPJiHJA 
Ep. CJI. 2393/2022-1 
26.12.2022. ro,I:\. 

JiecKonau;, IIapn13aHcKa 6p. 7 

Ten: 016/254-961 
info@akademijajs.edu.rs 

www.akademiilljs.edu.rs 
Ha ocuosy qnaua 25. 3aKoua o BHCOKOM o6pa3oBalhy (,CJiy)K6eun fnacHHK PC" 6p. 88/2017, 
73/2018, 27/2018- .n;p. 3aKou, 67/2019 H 6/2020- .n;p.3aKOHH), qnaua 153. CTaTyTa AKa.n;eMnje 
cTpyKosunx cry.n;nja Jy)Kua Cp6nja 6p. 955/2022 o.n; 26.05.2022., qnauosa 20. 52, 81, 124, 129 H 
qnaua 140 ITpasHJIHHKa o CTau.n;ap.n;HMa H nocTynu;HMa 3a caMospe.n;uosalhe H yuyTpaliilhe 
o6e36eijelhe KBaJIHTeTa 6p. 980/2022-14 o.n; 0 1.06.2022., KoMHCHja 3a caMospe.n;uosalhe H 
yuyrpaliiihe o6e36eijefbe KBaJIHTeTa AKa.n;eMnje CTPYKOBHHX cry.n;nja Jy)KHa Cp6nja, ua .n;eceTOM, 
eJieKTpOHCKOM CaCTaHKY O,LI;p)KaHOM 26.12.2022., y 6pojy qJiaHOBa ,LI;OBOJbHOM 3a 3ace.n;alhe H 
o.n;nyqnsafbe, .n;ouena cne.n;ehy: 

O,[I;JIYKY 
1. Ycsaja ce je.n;HHCTBeHH lihBeliiTaj o pe3yJITaTHMa cTy.n;euTcKor spe.n;uosafba KBaJIHTeTa 

CTy.n;nja, uacTaBe H ne.n;aroliiKOr pa.n;a uacTaBHHKa - JieTibH ceMecTap 2021/2022.ro.n;. 
2. CaCTaBHH .n;eo osor npe.n;nora o.n;nyKe qnun 1-hseliiTaj 6p. 2364/2022-1 o.n; 21.12.2022. H3 

TaqKe 1 ose O.n;nyKe. 

06pa3 JI O)Kefbe 
3aKOHOM o sncoKOM o6pa3oBafhy npe.n;snijeuo je .n;a ce nocTynaK caMonpe.n;uosalha H ou;efbHBalha 
KBaJIHTeTa CTy.n;HjCKHX nporpaMa, HaCTaBe H ycJIOBa pa.n;a CllpOBO,LJ;H Ha uaqHH H llOCTYllKOM KOjH 
je .n:e<Pnuncau aKTOM ycTauose o caMospe.n;uosalhy H ou;efbHBafhy KBaJIHTeTa y3 npn6asJbafbe 
ou;eue cry.n;euaTa. KoMncnja ca caMospe.n;uosafbe H yuyTpaliiihe o6e36eijefbe KBaJIHTeTa 
AKa.n;eMnje Jy)KHa Cp6nja, a uaKoH cnpose.n;eue auKeTe cTy.n;euaTa H o6pa.n;e .n;o6njeunx no.n;aTaKa, 
npHnpeMHJia je je,LJ;HHCTBeHH YhBeliiTaj 0 pe3yJITaTHMa CTy,LJ;eHTCKOr Bpe.n;HOBalha KBaJIHTeTa 
CTY .n;nja, uacTase n ne.n;aroliiKor pa.n;a uacTaBHHKa- neTlhH ceMecTap 202 112022 ro.n;. 
Y cKJia.n;y ca nponncnMa, lf3BeliiTaj ce .n;ocTaBJba HacTasuo-cTpyquoM sehy AKa.n;eMnje 
CTPYKOBHHX cry.n;nja Jy)Kua Cp6nja ua .n;aJbe pa3MaTpalhe H ycsajalhe. 

,lJ,ocTaBHTH: 
ApXHBH 
HacTasuo-cTpyquoM sehy AKa.n;eMnje CTPYKOBHHX cTy.n;nja Jy)KHa Cp6nja 

Y fleCKOB[(y, 
26.12.2022. ro.n;. 
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