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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

У складу са Законом о високом образовању и одредбама Статута Академије струковних 

студија Шумадија (у даљем тексту Академије), руководство Академије подноси Савету 

Академије на усвајање Извештај о раду за период од 1.10.2020. до 30.09.2021. године. 

Извештај обухвата реализоване активности у оквиру наставно-образовне и стручне 

делатности Академије, сарадње са другим институцијама и организацијама, као и приказ 

материјално-финансијског пословања.  

Након оснивања Академије 2019. године наставили смо изградњу савремене 

високошколске установе у складу са најбољим стандардима кроз континуални развој 

институције, и која се у предходном периоду позиционирала као једна од водећих 

академија  струковних студија у Републици Србији. 

У шк. 2020/2021. години процес извођења наставе одвијао се у значајно измењеним 

околностима које су настале као последица пандемије изазване вирусом Covid – 19.  

Истичемо да је Академија благовремено и у пуном обиму предузела све прописане мере 

неопходне за безбедан рад запослених и студената. 

У претходном периоду главне активности биле су везане за побољшање квалитета наставе 

и услова рада: 

• Савет Академије усвојио је  две измене и допуне Статута Академије, 

• Надлежни органи Академије донели су 3о правилника и осам измена и допуна 

раније усвојених општих аката, 

• Сачињен је и објављен  Информатор о раду Академије, 

• Израђен је интегрисани акт о процени ризика на радним местима и у радној околини 

за све одсеке Академије, 

• Извршене су одређене  кадровске промене у руководећем кадру: разрешена су и 

именована два руководиоци одсека, разрешен  је и именован један шеф катедре, 

• Угашени су текући рачуни школа, финансијско пословање пренето је са Одсека на 

Академију и од 01.10.2020 године обавља се преко јединственог рачуна Академије, 

• Као послодавац следбеник Академија је потписала нове уговоре о раду са свим 

запосленима, 

• Усвојена је Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија и Политика 

обeзбеђења квалитета, 

• Усвојен је  Акциони план за спровођење СОК Академије Шумадија, 

• Документација за акредитацију установе предата је у предвиђеном року, 

• Акредитована су два нова студијска програма, 
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• Предата је документација за акредитацију три студијска програма, 

• Решено је питање визуелног идентитета Академије: 

o Израђени су  сајт Академије и  сајтови сва четири одсека, 

o Постављени су банери на улазима у одсеке, 

• Закључком Владе Републике Србије05 број 361-5289/2021 од 11. јуна 2021. године 

Академији је за потребе седишта установе додељен на коришћење простор у објекту 

Старе управне зграде ''Застава'', на период од три године, 

• Академија је прешла на потпуно електронско пословање, 

• Запослени на Академији израдили су софтвер за финансијско пословање буџетских 

корисника који су почели да користе и остале академије, 

• Инсталиран је и пуштен у рад сервер на нивоу Академије, 

• АССШ је прихватила позиве да буде суорганизатор три међународне конференције, 

• Професори Академије су изабрани у научне одборе и научне форуме  више 

конференција, 

• Обезбеђено је 50 бесплатних лиценци за софтвер NX и две обуке професора, 

• Успостављени су нови видови промоције Академије, што се позитивно одразило на 

број уписаних студената у школској 2021/2022. години, 

• Заједничким ангажовањем студената и наставника одрађена је AntiCovid апликација 

и донирана Дому здравља Крагујевац, 

• Оформљен је Профитни центар „Пословна изврсност“ у оквиру којег су у претходном 

периоду потписана два пројекта. 

 

2. НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Свечаним пријемом нове генерације студената на основним студијама, а у оквиру одсека 

Академије, званично је почела нова академска година. У периоду од 1.10.2020. до 

30.09.2021. године, на Академији су реализоване наставне активности на 19 акредитованих 

студијских програма основних струковних студија и мастер струковних студија. Настава је 

реализована према усвојеном Календару рада за школску 2020/2021. годину.  

У циљу несметаног одвијања наставног процеса обезбеђена је покривеност наставе 

наставницима и сарадницима у настави на основними мастер студијама. У реализацији 

наставе, поред наставника и сарадника  који су у радном односу у Академији, учествовали 

су наставници и сарадници са других високошколских установа, студенти-демонстратори и 

предавачи ван радног односа (као наставници и сарадници из привреде).  
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Током школске године организовано је пет редовних испитних рокова и један ванредни 

испитни рок. Пролазност студената по годинама била је на нивоу просечне стопе 

пролазности у претходном акредитационом периоду. 

По препоруци МПНТР реализована су и два апсловентска испитна рока у новембру и 

децембру 2020. године. 

Услед погоршања епидемиолошке ситуације, ради превентивног деловања  и спречавања 

ширења вируса COVID-19, у периоду од 21.12.2020. године па до 29.04.2021. године 

предавања, а делимично и вежбе, изводила су се online. Колоквијуми, лабораторијске 

вежбе и одбране  завршних, специјалистичких и мастер радова реализовали су се уживо уз 

поштовање прописаних епидемиолошких мера. Априлски испитни рок реализован је  у 

терминима предвиђеним Планом рада за школску 2020-2021. годину Испити су спроведени 

у мањим групама, уз примену прописаних мера.  

Академија је 04. децембра 2020. године предала документацију за акредитацију установе. 

На седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржаној 7. октобра 2021.  

године, донета је одлука о акредитацији Академије струковних студија Шумадија. 

Одсек Аранђеловац завршио је процес акредитације два студијска програма: 

• СП основних струковних студија Менаџмент у туризму и  

•  СП мастер струковних студија Туристичко пословање.  

У току ове школске године Одсек Трстеник отпочео је процес акредитације два студијска 

програма: 

• СП основних струковних студија Инжењерство у друмском саобраћају за извођење 
у Високошколској јединици у Бору,  

•  СП специјалистичких струковних студија Регулисање и безбедност друмског 
саобраћаја за извођење у Одсеку Трстеник, 

У току ове школске године Одсек Крагујевац отпочео је процес акредитације модула по 

деуалном моделу на студијском програму: 

• Привредно инжењерство – машинство  – дуални модел основних струковних 
студија. 
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3. УПИС СТУДЕНАТА 
 

У посматраном периоду извршен је упис на I годину студија у складу са очекивањима и 

демографским тенденцијма у друштву. Број уписаних студената по студијским програмима 

приказана је у табели 1, 2, 3 i 4.  

У јуну месецу  2021 године организован је први уписни рок за упис студената у прву годину 

основних струковних студија за академску 2021/2022. годину при чему је  Академији 

одобрена иста квата за упис буџетских студената као и претходне школске године: 355 

студената. Расподела буџетских места по одсецима извршена је према броју студената 

уписаних у првом уписном року академске 2020/2021 и према предвиђању атрактивности 

студијског програма. У септембру месецу спроведен је други уписни рок. 

 

Табела 1. Број уписаних студената на I годину основних струковних студија у школској 

2021/2021. години у Одсеку Аранђеловац 

 

Б – буџет,  С- самофинансирање, А - афирмативне групе 
 

Назив студијског  

 

програма 

 

Јунски уписни 

рок 

 

Септембарски 

уписни рок 

 

Септембарски 

уписни рок-

продуж.  

 

УКУПНО 

Б Б А С Б А С Б А С Б А С 

Заштита животне и 

и радне средине 

13 0 8 0 0 6 0 0 2 13 0 16 

Информационе 

технологије 

40 0 2 1 1 5 0 0 7 40 1 14 

Менаџмент  

у туризму 

21 0 3 0 0 7 0 0 1 21 0 11 

Примењена  

економија и  

предузетништво 

12 1 5 0 0 0 0 0 2 11 1 7 

Технологија хране 

и гастрономија 

5 0 2 0 0 1 0 0 1 5 0 4 

 

УКУПНО 

90 1 20 1 0 19 0 0 13 90 2 52 
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Табела 2. Број уписаних студената на I годину основних струковних студија у школској 

2021/2021. години у Одсеку Трстеник 

 

Табела 3. Број уписаних студената на I годину основних струковних студија у школској 

2021/2021. години у Одсеку Крушевац 

 

 

Назив студијског програма 

Јунски 
уписни рок 

Септембарски 
уписни рок 

Септембарски 
уписни рок -
продуж.  

 
УКУПНО 

Б Б А С Б А С Б А С Б А С 

ТЕХНОЛОГИЈА 13 - - 2 4 - 2 - - 17 - - 

ИНФОРМАТИКА И  
РАЧУНАРСТВО 

18 - - 8 1 3 - - 2 26 1 5 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ЗАШТИТА НА РАДУ 

24 - - 3 - 1 - - - 27 - 1 

 
УКУПНО 

55 - - 13 1 4 - 2 2 70 1 6 

Назив студијског  

програма 

Јунски уписни 

рок 

Септембарски 

уписни рок 

Септем.  уписни 

рок-продуж.  

УКУПНО 

Б Б А С Б А С Б А С Б А С 

Друмски саобраћај 50 - 8 - - 6 - - 6 50 - 20 

Информационе 

технологије 

19 - 7 1 - 4 - - - 20 - 11 

Машинско инжењ. 20 - 6 - - 5 - - 1 20 - 12 

ВЈ ПРИБОЈ 

Маш.инжењерство 

- - 6 - - 4 - - - - - 10 

ВЈ БОР  Иннжењ. у 

друмс.саобр. 

- - 15 - - 6 - - 3 - - 24 

УКУПНО 89 - 42 1 - 25 - - 10 90 - 77 
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Табела 4. Број уписаних студената на I годину основних струковних студија у школској 

2021/2021. години у Одсеку Крагујевац 

 

 
У Одсеку Аранђеловац у школској 2020/2021. години наставу на свим годинама основних 

струковних студија  похађала су  434 студента, од тога: на СП Заштита животне и радне средине 57 

студената, на СП Информационе технологије 166 студента, на СП Менаџмент у туризму и 

угоститељству 128 студената, на СП Примењена економија и предузетништво 42 студента, на СП 

Технологија хране и гастрономија 33 студента, на СП Дизајн камена и керамике 4 студента, на СП 

Технолошко инжењерство (акредитација 2012.) 4 студента. На  СП Инжењерство заштите животне 

средине на мастер струковним студијама наставу је похађало 85 студената. Укупан број студената 

на првом и другом степену студија  био је 519. 

У школској 2020/2021. години у Одсеку Трстеник наставу на свим годинама основних струковних 

студија  похађала су  632 студента, од тога: на СП Информационе технологије 90 студената, на СП 

Друмски саобраћај 213 студената, на СП Машинско инжењерство 100 студената, на СП 

Инжењерство у друмском саобраћају 203 студента, на СП Производно машинство (акредитација 

2012.) 6 студената, на СП Хидраулика и пнеуматика  (акредитација 2012.) 4 студента, на СП 

Информатика у инжењерству  (акредитација 2012.) 16 студената. На СП Информационе технологије 

на мастер струковним студијама студирало је 38 студената. Укупан број студената на првом и 

другом степену студија био је 670. 

У Одсеку Крушевац у школској 2020/2021. години наставу на свим годинама основних струковних 

студија  похађало је 257 студената, од тога: на СП Информатика и рачунарство 101 студент, на СП 

Заштита животне средине и заштита на раду 78 студената и на СП Технологија 78 студената. 

У школској 2020/2021. години у Одсеку Крагујевац наставу на свим годинама основних струковних 

студија  похађало је  645 студената, од тога: на СП Информатика 302 студената, на СП Привредно 

инжењерство-машинство 69 студената, на СП Друмски саобраћај 259 студената, на СП Мотори и 

Назив студијског програма 

Јунски уписни рок Септембарски 
уписни рок 

Септембарски 
уписни рок -
продуж.  

 
УКУПНО 

Б Б А С Б А С Б А С Б А С 

Информатика 
40 1 34 - - 5 - - - 40 1 39 

Друмски саобраћај 
40 - 1 - - 2 - - - 40 - 3 

Привредно инжењерство - 
машинство 

19 - 2 1 - - - - 2 20 - 4 

 
УКУПНО 

99 1 37 1 - 7 - - 2 100 1 46 
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возила (акредитација 2012.) 2 студента, на СП Урбано инжењерство (акредитација 2012.) 13 

студента. На специјалистичким струковним студијама, на СП Информационе технологије и системи, 

3 студента су обновила упис године. На СП Друмски саобраћај на мастер струковним студијама 

студирало0 је 66 студената. Укупан број студената на првом и другом степену студија био је 714. 

 

ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Током школске 2020/21. године у циљу промоције одсеци су извршили низ промотивних 

активности за школску 2021/2022 годину у складу са Планом рада и актуелном 

епидемилошком ситуацијом која се драстично мењала током школске године. У овом 

периоду Одсеци нусу учествовали на уобичајним сајмовима образовања. У оквиру истих 

активности тимови за промоцију обишли су више десетина средњих стручних школа у 

региону Централне Србије, а по плану који је усклађен са свим одсецима. Предвиђени Дани 

отворених врата, који су коришћени за посете ученика средњих стручних школа Академији, 

нису организовани због  вируса COVID-19. 

У оквру маркетиншких активности одсеци су штампали велики број промо материјала 

(флајере и постера) и набавили поклоне ситне пажње, који су подељени приликом 

обиласка средњих стручних школа и привредних субјеката.  

Одсеци су унапредили своје промоцију путем е-маркетинга. У оквиру овог вида промоције 

одсека, фејсбук и инстаграм стране као и сајтови академије и одсека редовно су се 

ажурирали. 

Одсек Аранђеловац и  Одсек Крагујевац организовали су и наградну игру за најлепшу 

фотографију на тему Геометрија и тиме додатно проширили видљивост Академије за 

неколико хиљада инстаграм пратилаца. 

У овом периоду организовано је и неколико гостовања на локалним радио и телевизијским 

станицама и циљу промовисања студијских програма одсека. 

Академија је у сарадњи са Регионалном привредном комором Шумадијског и Поморавског 

управног округа у време пандемије (COVID-19) организовала округли сто са привредницима 

региона у циљу промовисања дуалног модела студирања и на тај начин проширили 

видљивост Академије у привредном окружењу региона. 
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5. ПРОЈЕКТИ И ИСТРАЖИВАЊА 
 

У овом периоду Академија је обновила Еразмус повељу. Потписан је уговор између 

Академије и Националне агенције (Фондација Темпус) о додели наменских бесповратних 

средстава за мобилност студената и наставног особља. За предстојећи период Еразмус 

програм је определио 20.000 еура нашој Академији за мобилност студената и наставног 

особља. 

Као судски вештаци наставници одсека из редова професора са студијског програма 

Друмски саобраћај учествовали су у вештачењу великог броја судских предмета из ове 

области. 

Одсек Крагујевац  и Средња стручна школа у Крагујевцу реализовали пројекат „Симулатор 

дефанзивне вожње“. Ангажован је велики број средњошколаца и наставног особља како 

би излаз из пројекта био готов производ. На овај начин је добијен јединствен симулатор 

вожње по снегу, а Академија планира и да производ због своје јединствености и патентира. 

У овом периоду наставници и сарадници у настави одсека објавили су велики број научних 

и стручних радова у међународним и домаћим часописима. Такође, наставницима и 

сарадницима омогућено је учешће на семинарима, конференцијама и округлим 

столовима. 

Академија је била суорганизатор на три међународне конференције, а наставници су били 

и у научном одбору четири конференције и рецезенти 10-так научних радова. 

6. САРАДЊА СА ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Током школске 2020/21. године Академија је наставила сарадњу са бројним привредним 

организацијама са којима има закључене уговоре о техничкој и пословној сарадњи из 

области јавног сектора, али је и закључила уговоре са неколико значајних привредних 

организација. 

Привреди је у сарадњи са Регионалном привредном комором Шумадијског и Поморавског 

управног округа понуђена бесплатна консултантска подршка кроз неколико десетина 

семинара са актуелним темама како би се побољшала конкурентност домаће привреде. 

За Академију је јака веза струковног образовања и привредних организација од виталног 

значаја. Компаније из окружења су све више укључене у процес образовања, учествују у 
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обликовању плана и програма како би се профили студијских програма прилагодили 

потребама тржишта рада. 

Одсек Крагујевац је орагнизовао стручне праксе и едукацију у компанијама: Siemens d.o.o., 

AMM do.o.o., Unior components d.o.o.,  Енергетика, ComTrade, АМСС, Сунце Маринковић, 

Lotrič Metrology, SCGM, EDOPS Solutions, ЈКП Водовод и канализација, FMS Tech, ПТП Чар 

доо, Милановић инжењеринг, RS Cert итд. 

Одсек Аранђеловац је орагнизовао стручне праксе и едукацију у компанијама: Хотел 

„Извор“ Аранђеловац, Стублина д.о.о, Бања комерц Бекамент,   ЈП Електропривреда Србије 

– огранак Колубара, Књаз Милош А.Д.,  Хотел „Опленац“, Пештан д.о.о., „Нарцис Дивчибаре 

д.о.о“,  Хотел „Палисад" Златибор, и Хотел „Стара планина". 

Одсек Крушевац направио је уговоре о пословно-техничкој сарадњи са привредним 
организацијама: "Микроелектроника А.Д." – Београд, "Интеграл експорт импорт ДОО" – 
Топола, "Институт ватрогас ДОО" - Нови Сад, Предузетничка радња за трговину и 
производњу осталих производа од пластичних маса "МАГ-НЕС" – Крушевац, Привредно 
друштво "Украс д.о.о." - Велики Поповић и Предузетничка радња за производњу 
освежавајућих пића, трговину и шпедицију МИНЕЛА – Баточина.  

Одсек Трстеник је успоставио сарадњу са привредним субјектима који стипендирају 

најбоље студенте и обезбеђују спровођење стручне праксе, као и реализацију дела 

практичних вежби.  У Одсеку се реализује доквалификација и преквалификација 

запослених у привредним организацијама.  

Одсек Трстеник има потписане уговоре о пословно техничкој сарадњи са: ППТ Петолетка 

Д.О.О – Трстеник, ППТ Наменска – Трстеник, ИМК „14.октобар" – Крушевац, 19 септембар 

д.о.о Лозна – Трстеник, ИНМОЛД – Пожега, Interhidraulik d.o.o. – Трстеник (Богдање), VINT 

– Доњи Рибник, Micro Line – Trstenik итд. 

Такође, са компанијом Kromberg & Schubert Крушевац је договорена  пословно техничка 

сарадња. 

 

7. САРАДЊА СА ВАНПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Са ванпривредним институцијама, изван подручја образовања, сарадња је била усмерена 

на налажење могућности за организовање и унапређење практичне наставе за студенте, 

сарадњи и учешћу на изради пројеката, дефинисању унапређења и иновирању постојећих 

студијских програма. Сарадња је углавном била остварена са институцијама локалних 

управа и њихових служби, МУП-ом, и Регионалним привредним коморама.  
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У складу са својим могућностима Академија је наставила да пружа активну подршку 

средњим стручним школама. Одсек Крагујевац је покренуо низ пројеката са средњим 

стручним школама. 

Одсек Аранђеловац је у претходном периду реализовао пројекат „Управљање каријером 

као нужност модерног образовног и професионалног развоја“ у средњим школама: 

Гимназија „Милош Савковић“ Аранђеловац, Економско-угоститељска школа „Слободан 

Минић“ Аранђеловац, Техничка школа „Милета Николић“ Аранђеловац, Средња школа 

„Краљ Петар I“ Топола, Економско-трговинска шшола Сопот, Средња школа „1300 каплара“ 

Љиг, Пољопривредно - хемијска школа Ваљево, Економско-угоститељска школа Велика 

Плана, Прва техничка школа Крагујевац. 

Одсек Крушевац направио је уговоре о пословно-техничкој сарадњи са ванпривредним 
организацијама: "Центар АБХО" Војске Србије – Крушевац, "Бизнис инкубатор Крушевац" – 
Крушевац, сарадња са Хемијско-технолошком (средњом) школом из Крушевца, 
Академијом васпитачко-медицинских студија – Крушевац и Радио телевизијом Крушевац. 

Одсек Трстеник је остварио сарадњу са институцијама локалне самоуправе и њиховим 

службама, регионалном привредном комором, средњим стручним школама из окружења, 

туристичким организацијама, Домом здравља Трстеник, градска библиотека, радио-

телевизијом Трстеник, Народним Универзитетом Трстеник, Црвени крст, Национална 

служба за запошљавање. Остварена је и сарадња са Савезом за безбедност саобраћаја 

општине Трстеник, где су наставници Одсека организовали предавања на теме: едукација 

родитеља  правилној употреби дечјих ауто седишта, едукација тракториста, безбедан 

трактор у саобраћају, едукација младих о безбедном понашању у саобраћају, едукација 

старијих од 65 година, мотоциклиста и лица са инвалидитетом о безбедном понашању у 

саобраћају пројекат увођења градског путничког превоза на територији Трстеника. У оквиру 

поменуте сарадње са  Савезом за безбедност саобраћаја општине Трстеник , студенти на 

смеру Друмски саобраћај, своју стручну праксу обављају као учесници на пројекту мерења 

саобраћаја, на најзначајнијим раскрсницама у Трстенику, по плану и програму који 

сачињавају предметни професори.  

 

8. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА 
 

У оквиру одржања опредељења Академије да се перманентно развија и унапређује 

квалитет свог функционисања у свим аспектима пословања, Комисија за обезбеђење и 

унапређење квалитета урадила је Стратегију обезбеђења квалитета и Акциони план. 
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Студенти имају активну улогу у поступку доношења и спровођења обезбеђења система 

квалитета. Посебно је значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује 

анкетирањем студената. Анкетирање студената се спроводи електронским путем. Након 

завршеног анкетирања на нивоу Одсека сачињава се Извештај о студентском вредновању 

квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника који се доставља одговарајућим 

субјектима. 

Сагласно Одлуци Комисије за обезбеђење квалитета, Академије струковних студија 

Шумадија, на Одсеку у Аранђеловцу је реализовано анкетирање студената, наставног и 

ненаставног особља. Услед кратких рокова за измене на Информационом систему Одсека, 

анкетирање је изведено традиционалним путем, односно попуњавањем папирних 

образаца. Студенти су анкетирани анонимним путем, током месеца маја и почетком јуна, 

када су приступили реализацији колоквијума за шта је била задужена Поткомисија за 

обезбеђење квалитета Одсека у Аранђеловцу.  Услед ванредних услова, анкетиран је нешто 

мањи број студената него ранијих година (на основним струковним студијама 139 и 26 

студената на мастер студијама). Просечна оцена предавача на свим студијским програмима 

износи 4.39, док је у школској 2019/2020 износила 4.40.  Генерално се може констатовати 

да промењени услови рада услед епидемије корона вируса и промењени садржаји и начин 

анкетирања, нису имали већи утицај на оцене наставног кадра и да се одржао исти степен 

квалитета наставног кадра. Просечна оцена свих предмета на свим студијским програмима 

основних струковних студија на Одсеку у Аранђеловцу, износи: 4.23.  По студијским 

програмима ове оцене износе: Информационе технологије – 4.18, Менаџмент у туризму и 

угоститељству - 4.38, Примењена економија и предузетништво – 4.28, Технологија хране и 

гастрономија – 3.95, Заштита животне средине – 4.36.  На мастер струковним студијама – 

Инжењерство заштите животне средине остварена је просечна оцена од 4.66. Студенти су, 

генерално говорећи, задовољни условима студирања на Академији (4.09) и радом стручних 

служби (4.30).  

У анкетирању је учествовало и укупно 15 представника наставног особља.  Наставно особље 

је показало задовољство у погледу свих анализираних критеријума услова рада на 

Академији са просечном оценом од 4.39.  Ненаставно особље, са друге стране, је такође, 

задовољно условима рада на Академији са просечном оценом од 4.1 .Сви запослени на 

Одсеку у Аранђеловцу, вредновали су квалитет управљања и пословођења Академијом, 

просечном оценом од 3.53. 

У циљу праћења постигнућа студената у Одсеку Крагујевац спроведено је анкетирање 

запослених о квалитету управљања и пословођења Академојом и анкетирање студената о 

квалитету услова студирања на Академији.  Запослени у Одсеку Крагујевац су квалитет 

управљања и пословођења Академије оценили просечном оценом 3,95 (на скали од 1 до 
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5). Квалитет наставног процеса , квалитет рада наставника и сарадника и студијских 

програма студенти су оценили просечном оценом 4,35.  

У Одсеку Крушевац у зимском семестру школске 2020/2021 године путем анонимног 

анкетирања студената вреднован је квалитет наставе и педагошког рада наставника на 30 

предмета, док је од стране студената у летњем семстру исте школске године вреднован на 

29 слушаних предмета. Резултаи анкетирањА студената указазују да је остварена средња 

вредност показатеља квалитета од 4.32 чиме је квалитет наставе и педагошког рада 

наставника заузео позицију у другом кварталу трећег нивоа квалитета што се може 

сматрати респектибилним оствареним успехом у раду наставника и сарадника, при чему се 

од 55 или 93.22 % од укупног броја слушаних предмета, а код којих је показатељ квалитета 

у III нивоу квалитета са оценом од 4 – 5, може закључити да: 

• 20 или 36.36 % предмета се налази у 1. кварталу,  

• 14 или 25.46 % предмета је у 2. кварталу,  

• 8 или 14.54 % предмета је у 3. кварталу и  

• 13 или 23.64 % предмета се налази у 4. кварталу трећег ниивоа. 

Одсек Трстеник у свом саставу има и три високошколске јединице: 

ВЈ Бор (Инжењерство у друмском саобраћају), 
ВЈ Тутин (Инжењерство у друмском саобраћају – школске 2021/2022 је уписана смо III 
година из разлога што је истекла акредитација за ту ВШЈ), 
ВЈ Прибој (Машинско инжењерство – Производне технологије). 
 
Студенти, без обзира да ли су у седишту Одсека (Трстеник) или у ВШЈ, имају активну улогу 
у поступку доношења и спровођења обезбеђења система квалитета. Посебно је значајна 
оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем студената. Анкетирање 
студената је анонимно и спроводи се непосредним путем. Анкете спроводе чланови 
Поткомисије за квалитет Одсека Трстеник. Након завршеног анкетирања на нивоу Одсека 
сачињава се Извештај о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког 
рада наставника који се доставља свим субјектима укљученим у извођење и реализацију 
наставног процеса. 
 
Након спроведених анкета, за школску 2020/2021 годину, у Одсеку Трстеник, резултати су 
показали да је просечна оцена, квалитета извођења наставе за све анкетиране предмете, 
4.325, при чему оцена за зимски семестар износи  4,32, а за летњи 4,33 на скали од 1 до 5. 
Укупан број анкетираних студената на нивоу Одсека, заједно са Високошколским 
јединицама био је 453 студента. 
 
Просечне оцене за BJ изгледају овако: 
ВЈ Бор      4,31 анкетирано 45 студената 
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ВЈ Прибој  4,52 анкетирано 18 студената 
ВЈ Тутин   4,12 анкетирано 58 студената 
 
Просечна оцена о ненаставној подршци и управљања Академијом односно Oдсеком у 
школској 2020/2021 години је 4.25 на скали 1 до 5. 
 

9. ЗАПОСЛЕНИ 
 

У току школске 2020/2021. године у Академији је било одређених  кадровских промена и 

код наставног и ненаставног особља. 

У стручној служби Академије примљен је у радни однос на неодређено време један 

администатор информационих система и технологија. 

У Одсеку Крагујевац заснован је радни однос са једним предавачем за ужу стручну област 

Организација и технологија саобраћаја, једним сарадником за наставу  за уже стручне 

области: Рачунари и пројектовање и Рачунарске технологије и једним асистентом за уже 

стручне области: Математика и програмирање и Операциона истраживања.  Престао је 

радни однос једном асистенту због истека изборног периода. Расписан је конкурс за пријем 

још једног сарадника за наставу за уже стручне области: Рачунари и пројектовање и 

Рачунарске технологије. Примљен је у радни однос и један дипломирани правник за 

обављање послова шефа канцеларије стручних служби одсека. 

У школској 2020/2021. години, у Одсеку Аранђеловац престао је радни однос једном 

асистенту на лични захтев. Успешно се реализована четири конкурса за  пријем наставника, 

где су  поново изабрана у звање два предавача, један наставник страног језика, а примљен 

је у радни  однос и један професор струковних студија са 50% радног времена за ужу 

стручну област Менаџмент и пословна економија. 

У школској 2020/2021. години, у Одсеку Крушевац престао је радни однос двојици 

професора струковних студија због одласка у пензију и једном предавачу на лични захтев. 

У посматраном периоду примљен је у радни однос један професор струковних студија за 

ужу стручну област Математика-информатика и Електротехника рачунарства, један 

предавач и један асистент су поново изабрани у звање. У току су три конкурса за избор: 

једног професора струковних студија за ужу стручну област Машинство и индустријски 

менаџмент, једног предавача за ужу стручну област Математика-информатика и једног 

наставника страног језика. 
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Одсек Трстеник у претходном периоду није имао раскид радног односа са запосленима. 

Реизабран је један предавач и два сарадника. Један стручнотехнички сарадника биран је за 

вишег предавача за ужу стручну област Математика и рачунарство.  

Подаци о броју запослених у школској 2020/2021. години дати су у следећој табели: 

Стручна спрема 

Број 
системати-
зованих 
извршилаца на 
свим радним 
местима 

Број 
запослених на 
неодређено 
време 

Број 
запослених на 
одређено 
време у 
својству 
приправника 

Број запослених 
на одређено 
време по било 
ком основу 
(изузев у 
својству 
приправника) 

Број лица 
ангажовани
х ван 
радног 
односа 

Висока 
(наставници и 
сарадници)  

према 
потребама 
наставе 

46   43* 22** 

Висока 
(ненаставно 
особље)  

16 13   2   

Виша 20 14   3   

Средња 4 2   1 1 

Нижа 10 8   2   

Укупно 50***  83   51 23 

* наставници и сарадници у радном односу на одређено време, сагласно чл. 75. став 4, чл. 79, чл.83-
85. Закона о високом образовању  
** лица ван радног односа ангажована у настави сагласно чл. 80, чл. 86-87. Закона о високом 
образовању 
*** податак о укупном броју систематизованих радних места односи се на систематизована радна 
места за ненаставно особље 

 

10. РАД ОРГАНА АКАДЕМИЈЕ 
 

Савет Академије као орган управљања у школској 2020/2021. години одржао је укупно 

седам седница, које су услед  епидемиолошке ситуације са Ковид-ом 19 реализоване као 

екектронске. У протеклом периоду Савет је донео Финансијски план и План набавки за 

период октобар-децембар 2021. године, донео Програм рада  Академије за 2020/2021. 

годину, усвојио Извештај о раду у 2019/2020. години, донео Финансијски план и План 

набавки за 2021. годину. Донете су две одлуке о изменама и допунама Статута Академије,  

девет правилника и две измене и допуне усвојених правилника. Одлуком Савета Академије 

основан је ''Центар пословне изврсности''. У оквиру овог профитног центра реализују се два 

пројекта: Пројекат  Software за буџетско књиговодство и Пројекат  ''АССШ-РИКО''. 
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Наставно стручно веће Академије одржало је 15 седница (електронских и преко платформе 

за видео и аудио састанке ZOOM).  Веће Академије је донело 16 правилника, Кодекс о 

академском интегритету и три измене и допуне усвојених правилника. Спроведена је 

процедура за избор у звање/поновни избор девет наставника. Поднет је захтев за 

акредитацију установе, четири нова студијска програма  и дуалног модела студија. 

Расписани су конкурси за упис нове генерације студената на основним и мастер студијама. 

 

Наставно-стручна већа одсека у шк. 2020/2021. години старала су се о организацији и 

извођењу наставе на одсеку, кадровским, финансијским, развојним, промотивним и 

другим питањима од значаја за одсек. Број одржаних седница био је:  

• Веће Одсека Крагујевац-12  ,  

• Веће Одсека Аранђеловац- 10,  

• Веће Одсека Трстеник-  11,  

• Веће Одсека Крушевац- 7 . 

 

Већа катедри разматрала су сва питања из домена наставе у научној области и наставно-

научним дисциплинама из своје надлежности, старала се о покривености наставе 

наставницима и сарадницима на студијским програмима који су им делегирани и пратила 

одвијање свих наставних активности и реализацију стручне праксе за студијске програме из 

своје надлежности. Број одржаних седница  већа катедри био је: 

• Веће Катедре за информационе технологије-11 

• Веће Катедре за друмски саобраћај-13 

• Веће Катедре за машинско и индустријско инжењерство-11 

• Веће Катедре за технологију- 11 

• Веће Катедре за заштиту животне и радне средине-12 

• Веће Катедре за примењену економију, предузетништво и менаџмент-11 

• Веће Катедре за општеобразовне предмете и вештине-8 

• Веће Катедре за уметност и дизајн-4. 

 

Председник Академије и Колегијум Академије интензивно су бавили организацијом рада 

Академије,  разматрањем питања везаних за наставу, студенте, сарадњу са привредом, 

финансије и друга која су од интереса за пословање Академије. У протеклом извештајном 

периоду одржане су 34 седнице Колегијума Академије у проширеном саставу. 
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Студентски парламент  је у прошлој школској години одржао две седнице. Због губљења 

статуса студента именован је нови потпредседник Студентског парламента. 

Студентски парламент је делегирао једног члана за СКАССС који је активно учествовао у 

раду ове студентске организације. 

Током школске 2020/2021. године Академија је подржавала низ активности Студенског 

парламента које доприносе побољшању квалитета студирања, општег стручног и 

образовног нивоа студената и њихове оспособљености за укључивање у опште друштвене 

токове. 

У складу са препорукама МПНТР због новонастале ситуације везане за COVID-19, 

Студентски парламент је упутио допис Већу Академије које је позитивно решило све 

њихове захтеве: 

• Два додатна „апсолвентска рока“, 

• Репрограм дуговања, 

• Уписивање студената на наредну годину студија у оквиру буџетских места и за оне 

студенте који су имали мање од 48 ЕСП бодова,  а у оквиру одобрених квота за упис 

буџетских студената. 

Због лоше епидемиолошке ситуације Студенти нису били укључивани у активности, као 

претходних година: екскурзије, Вишијада, учешће на стручним скуповима, промоцији 

Академије итд. 

11. ФИНАНСИЈЕ 
 

Извештај о раду из области финансија и финансијског пословања Академије за посматрани 

период обухвата активности из финансијског пословања, реализовања набавки, 

материјалног положаја запослених и услова рада и одржавања наставног процеса.  

У посматраном периоду, углавном су реализоване све планиране ставке из Плана набавки 

добара и услуга, као што су набавка једног броја књига, штампаног материјала, образаца, 

канцеларијске опреме, канцеларијског материјала, санитарног материјала и 

интелектуалних и других услуга и сл., као и опреме и учила, а што је детаљно било 

приказано у документима „План набавки за 2021. годину“.  

На крају 2020. године урађен је и финансијски план до краја 2021. године који је усвојио 

Савет. 
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