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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Самовредновање је редован процес који се у Београдској политехници спроводи у складу са 

одредбама члaна 17. Закона о високом образовању и одредбама Правилника о стандардима 

за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа 

 

Спровођење поступка самовредновања уређено је системом менаџмента квалитетом у 

Београдској политехници а дефинисано је Пословником о квалитету и процедуром МП-ПР- 

005, Самовредновање. Процедуром је предвиђено да се поступак самовредновања спроводи 

по редовном и ванредном поступку. 

 

Редовни поступак се спроводи сваке треће године у периоду који је дефинисан Пословном 

агендом. Редовни поступак самовредновања се спроводи у односу на стандарде дефинисане 

Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма. У Београдској политехници редовни поступак 

самовредновања је спроведен у 2006. и 2009 години са одговарајућим извештајима – 

Извештај о самовредновању 2006. године, Извештај о самовредновању 2009. године. 

 

Ванредни поступак самовредновања се, према процедури МП-ПР-005, Самовредновање 

спроводи на основу иницијативе управног, руководећег или стручног органа Школе о 

потреби спровођења поступка самовредновања у којој се дефинише оквирни обим и  

садржај самовредновања. Одлуком директора школе бр. 110/2 од 10.02.2011. године 

покренут је поступак ванредног самовредновања у 2011. години. Поступак је реализован 

као припрема за други циклус акредитације и као потреба усаглашавања са новодонетим 

документом „Општа упутства за припрему извештаја о сaмовредновању високошколске 

установе.“ Резултати самовредновања су садржани у Извештају о ванредном 

самовредновању 2011. године. 

 

У оквиру редовног трогодишњег циклуса, одлуком директора школе бр. 347 од 13.06.2014. 

године, покренут је поступак самовредновања у 2014. години. Поступак реализован у 

периоду јун 2014. – децембар 2014, у складу са Програмом и планом самовредновања, СК- 

08-04; бр. 347 од 13.06.2014. 

 

Овај извештај је у свему усклађен са Упутством за припрему извештаја о сaмовредновању 

високошколске установе у саставу универзитета, интегрисаних универзитета и високих 

школа 
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БЕОГРАДСКОЈ ПОЛИТЕХНИЦИ 
 

 

Назив Школе 
Висока школа струковних студија – 
Београдска политехника 

Скраћени назив Школе ВШСС- Београдска политехника 

Оснивач Школе Република Србија 
Седиште Школе Бранкова 17, 11000 Београд 

Регистрација код Трговинског суда 

у Београду 

број регистарског улошка 5 – 351 – 00 

решење број I Фи-434/07 од 03.12.2007. 
године 

Матични број 07039794 

ПИБ број 100350269 

Назив Школе на енглском језику 
College of Vocational Studies - Belgrade 
Polytechnic. 

Интернет адреса Школе www.politehnika.edu.rs 
Адреса електронске поште Школе info@politehnika.edu.rs 

 
 

Сeртификован систем менаџмента 

квалитетом 

Решењем о сертификацији R-Q-1045-IR, 

JUQS – Друштва за сертификацију и надзор 

система квалитета д.о.о, Београд, 

сертификован је систем менаџмента 

квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001: 

2008 за област високог образовања 
 

Визија 
 

 
Мисија 

 

 

Чврсто утемељени на општим и усмерени ка актуелним циљевима постављеним у 

друштвеним, економским и интелектуалним захтевима окружења – мисију Школе 

видимо у обезбеђивању приступачног, доступног, висококвалитетног образовања, 

стављајући потребе студената у центар свог рада. Установа са значајном друштвеном 

улогом, Школа види суштину сопственог деловања у усмерености ка испуњењу захтева 

социјалних партнера. 

Посвећени смо стварању, преносу и размени знања, вештина и способности 

потенцирајући знање као основну вредност која прожима све наше делатности – високо 

образовање, истраживачко-развојни и уметнички рад, и сарадњу са окружењем. 

Ослaњajући се на дугогодишњу традицију, градимо Школу чија се изузетност огледа у 

образовању стручњака у оквиру специфичних, примењених области, Школу која је 

препознатљива по дипломираним студентима, лидерима у професионалном свету. У 

образовном простору, исход нашег рада је високообразовани кадар усмерених знања и 

вештина оспособљен за непосредно укључење у радни процес. 

Посвећеност квалитету образовања истичемо као основни циљ, а резултате непрекидно 

преиспитујемо у односу на степен задовољења потреба и захтева студената и партнера. 

Висока школа струковних студија – Београдска политехника међу водећим установама 

у високом струковном образовању. 

http://www.politehnika.edu.rs/
mailto:info@politehnika.edu.rs
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2.1. Историјат школе 
 

Настојећи да нађе решење за проблеме кожарско-прерађивачке инудстрије, Народна 

скупштина, НР Србије оснива Вишу техничку обућарску школу, са седиштем у Београду. 

Школа је основана Законом о оснивању Више техничке обућарске школе у Београду, 1. јула 

1959. године. Савет за просвету НР Србије, својим решењем бр. 6761/11 од 14. октобра 

1959. године, одредио је да школа може да почне са радом 1. новембра 1959 . године. Из 

организационо-техничких разлога, школа је почела са радом 11. новембра 1959. године. 

Приликом оснивања, школа је имала два одсека: обућарски и кожно галантеријски. 

 

Много година после оснивања Школе, због изражених потреба кожарско-крзнарске 

индустрије за кадровима специфичног профила, одлуком Извршног одбора Републичке 

заједнице образовања СР Србије, од 6. новембра 1974. године, основан је кожарско- 

крзнарски смер, тако да је од тада школа образовала кадрове за целу кожарско- 

прерађивачку индустрију. 

 

Развојем образовног процеса и његовим прилагођавањем захтевима индустрије, поред 

стручњака наведених профила, од 1980. године Школа је образовала стручњаке и за 

индустрију пластичних маса и гуме, индустрију папира, а на смеру Организација 

производње, образовани су стручњаци- Инжењери за одржавање средстава за рад, за разне 

индустријске гране. Реформом вишег и високог школства у СР Србији, у којој су многи 

стручни профили у вишим школама и на факултетима сједињени – укрупњени, у Школи су 

сагласно томе образовни профили сведени на мањи број, тако да је Школа образовала 

сручњаке VI1 степена стручне спреме, образовних профила: Инжењер технологије за 

обраду и прераду коже и крзна и Инжењер технологије за полимере. 

 

Поменуте 1980. године иновиран је наставни план и програм на смеру за производњу и 

прераду коже и крзна, тиме што је уведена Група за производњу кожне галантерије и 

конфекције. Овим је Школа почела да образује и стручњаке за производњу кожне 

конфекције (свршени студенти на поменутој групи су се образовали за производњу кожне 

галантерије и кожне конфекције). Пратећи потребе индустрије, Школа је од 1990. године 

почела да образује инжењере технологије за графичку индустрију. 

 

Од 1994. године у Школи се поред Инжењера технологије за обраду и  прераду коже  и 

крзна, Инжењера технологије за полимере и Инжењера технологије за графичку 

технологију, образују и Инжењери технологије за екологију, Инжењери технологије за 

управљање квалитетом и Инжењери за дизајн. Од те године у Школи се образовни процес 

одвијао на шест одсека: 1) Одсеку за обраду и прераду коже и крзна 2) Одсеку за 

технологију полимера 3) Одсеку за графичку технологију 4) Одсеку за екологију 5) Одсеку 

за управљање квалитетом 6) Одсеку за дизајн, који је имао три смера – Смер за дизајн 

индустријских производа, Смер за графички дизајн и Смер за дизајн производа од коже. 

 

Трансформацијом и иновацијом наставног плана и програма, образовни процес се од 1999. 

године одвијао на три одсека: 1.Одсеку за технологију коже и полимера, са смеровима: 

Смер за прераду коже, Смер за прераду полимера, Смер за управљање квалитетом, Смер за 

екологију; 2. Одсеку за графичку технологију, није био структуиран по смеровима; и 3. 

Одсеку за дизајн, са смеровима: Смер за дизајн индустријских производа, Смер за графички 

дизајн, Смер за дизајн производа од коже. 
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Исте 1999. године, наставни план и програм је иновиран и усклађен са актуелним 

потребама индустрије и новим научним и технолошким достигнућима, те су устројени 

смерови за менаџмент на постојећим одсецима. Овим је Школа почела да образује 

менаџере, који ће савременим методама управљати у индустрији. 

 

Трансформација и иновација наставног плана и програма врше се и 2002. године. Студије, 

од ове године, трају три године, а образовни процес се одвија на три одсека: 1. 

Технолошком одсеку, са смеровима; Смер за прераду коже са: групом за: кожу и крзно, 

групом за обућу, групом за галлантерију и конфекцију; Смер за полимере, Смер за  

графичку технологију, Смер за заштиту животне средине; 2. Одсеку за менаџмент, са 

смеровима: Смер за производни менаџмент, Смер за менаџмент квалитетом, Смер за 

менаџмент заштитом животне средине, Смер за маркетинг менаџмент, Смер за пословно- 

техничке секретаре; 3. Одсеку за дизајн, са меровима: Смер за графички дизајн, Смер за 

дизајн индустријских производа, Смер за дизајн производа од коже. 

 

Од 2003. године у школи је успостављен и примењен систем менаџмента квалитетом на 

чијем се унапређењу континуално делује. 

 

Школа је у оквиру поступка акредитације јануара 2007. добила дозволу за рад као 

високошколска установа у области високог струковног образовања. У другом кругу 

акредиатације 2012. године добијена је допуна дозволе за рад са два нова студијска 

програма, Рециклажне технологије и Заштита на раду. 

 

2.2. Приказ актуелног стања 
 

Школа тренутно реализује студије у склопу два одељења (Одељење за технологију и 

Одељење за дизајн), у оквиру којих постоји осам одсека са укупно једанаест студијских 

програма, првог и другог степена. 
Преглед акредитованих студијских програма 

 
Ниво Одељење Студијски програм Стручни назив 

2. 
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Рециклажне технологије Струковни инжењер технологије 

3. Графичка технологија Струковни инжењер технологије 

4. Безбедност и здравље на раду 
Струковни инжењер заштите на 
раду 

5. Заштита животне средине 
Струковни инжењер заштите 
животне средине 

6. Менаџмент квалитетом Струковни инжењер менаџмента 

7. 

 О
д

ељ
ењ

е 

за
 д

и
за

јн
 

Графички дизајн Струковни дизајнер 
8. Дизајн индустријских производа Струковни дизајнер 

9. Модни дизајн производа од коже Струковни дизајнер 

10. 

С
п
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Заштита на раду 
Специјалиста струковни 
инжењер заштите на раду 

11. Графичка производња 
Специјалиста струковни 
инжењер технологије 

12. 
Оцењивање усаглашености 

производа 

Специјалиста струковни 

инжењер менаџмента 
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Табела 1: Број уписаних студената на дан 24.09.2014. 

Основне струковне студије 

Студијски програм Број активних студената 

Одељење за технологије 

Рециклажне технологије 42 

Графичка технологија 125 

Безбедност и здравље на раду 149 

Заштита животне средине 259 

Менаџмент квалитетом 182 

Одељење за дизајн 

Графички дизајн 418 

Дизајн индустријских производа 219 

Модни дизајн производа од коже 122 

Свега 1516 

Специјалистичке струковне студије 

Студијски програм Број активних студената 

Одељење за технологије 

Заштита на раду 28 

Графичка производња 24 

Оцењивање усаглашености производа 21 

Свега 73 

УКУПНО 1589 

Стари студијски програми (пре акредитације) 

Свега 279 

 

Од оснивања 11. новембра 1959. године до 30. септембра 2014. године укупно је на Школи 

дипломирало 5542 студената. 
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3. ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ 

ОСИГУРАВА КВАЛИТЕТ 
 

 

3.1. СТАНДАРД                               1: 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 

 

3.1.1. Опис стања, стандард 1. 
 

У марту 2004. године Виша политехничка школа, чији је правни наследник ВШСС 

Београдска политехника, је идентификовала потребу за јасним и осмишљеним дугорочним 

планирањем. Као резултат, инициран је рад на изради првог стратешког плана али, још 

значајније, и на дефинисању процеса стратешког планирања као још једног установљеног 

стандарда у вођењу школе. Резултат је био први стратешки план школе урађен за 

петогодишњи период од 2006. до 2010. године после кога су следили наредни стратешки 

планови. Тренутно, у Школи је на снази Стратешки план за период 2011/2015. година (у 

прилогу 1.2). 

 

Стратегија обезбеђења квалитета у Београдској политехници се утврђује и преиспитује у 

складу са основним постулатима и принципима стратешког планирања који су дефинисани 

у документу БП-ПР-003 Пословно планирање (у прилогу 1.2). Прихватајући стратешко 

планирање као императив времена у коме Школа ради и постоји, усвојене су кључне 

одреднице у приступу стратешког планирања као саставног дела менаџмента установом: 

- Руководство Школе прихвата планирање као суштински приступ у процесу 

руковођења. У условима стално изменљивог тржишта услуга високог образовања, 

стратешко планирање је предуслов дугорочног трајања. Посвећује се пажња анализи 

сопствене установе и њеног окружења, и разматрају се средњорочни и дугорочни 

циљеви и правци развоја, као начин да се рад школе усмери ка циљевима и као 

средство којим ће они бити достигнути. 

- Руководство Школе прихвата да планирање мора бити системско и утемељено. 
Стратешко планирање се спроводи методички и системским приступом утемељеним 

на релевантним подацима. Стога је оно нераздвојиво засновано на систему  
менаџмента квалитетом и резултатима мерења сопствених перформанси. 

- Руководство Школе прихвата да уз планирање следи реализација. План 

дефинише на који начин установа намерава да оствари своје стратешке циљеве и 

међукораке ка њиховом достизању. Постоји одлучност и добра пракса да се кроз 

оперативно планирање у назначеним областима означе носиоци реализације, 

временска дефинисаност - одлучност да план не сме бити ''само још један од многих 

докумената''. 

- Руководство Школе прихвата неопходност редовног праћења реализације. 

Праћење реализације је есенцијални део процеса планирања који није третиран и 
подразумева периодично праћење, преиспитивање и репланирање како би план остао 

релевантан. 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је 

доступна јавности. 
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Стратешко планирање је, у процесном приступу обезбеђења квалитета, идентификовано у 

Пословнику о квалитету и одговарајућој мапи процеса и Пословној агенди, као редовна, 

периодична активност, а сам поступак је прописан процедуром БП-ПР-003, Пословно 

планирање. У школи се овај поступак редовно примењује сваке године у периоду мај-јуни. 

Наведеним документима се јасно и кохерентно интегрише стратешко и оперативно 

планирање обједињујући планирање у сва четири аспекта: планирање, документовање, 

реализацију и праћење. 

 

Поступак започиње одговарајућом одлуком директора и формирањем тима за планирање. 

Окосницу поступка чини метода SWOT матрице комбинована са вишекритеријумском 

методом за рангирање. Екстерни фактори SWOT матрице се идентификују на основу 

извештаја о скенирању окружења и на основу brainstorming сесије чланова тима за 

планирање. Интерни фактори SWOT матрице се евидентирају на основу анализе 

перформанси школе садржаних у извештајима о реализацији свих процеса у оквиру рада 

школе, односно система менаџмента квалитетом. Применом наведених метода, 

идентификују се стратешка питања и на основу њиховог ранга значајности дефинишу 

стратешке области. У актуелном Стратешком плану за период 2011/2015 (у прилогу 1.2) 

идентификоване су стратешке области и стратешки кораци за петогодишњи период. 

 

Саставни део стратешког планирања чини и преиспитивање Мисије и Визије, Политике 

квалитета, Начела о настави као и Кодекса професионалне етике (у прилогу 1.1). У 2010 

години школа је, у том погледу, у одређеној мери редефинисала своју мисију на начин да је 

уважила стање у индустријским гранама Србије, посебно производње и прераде коже као и 

прераде полимера. 

 

На основу донетих и преиспитаних стратешких докумената (Мисије, Визије, Стратешког 

плана и Политике и циљева квалитета), сваке године, као операционализација стратешких 

корака, доносе се конкретни и мерљиви Циљеви квалитета (у прилогу 1.3), као и следећи 

оперативни планови за наредну годину: 

 Финансијски план; 

 Наставни календар; 

 План ангажовања наставника и сарадника; 

 План јавних набавки; 

 План набавке библиотечке грађе, књига и часописа; 

 Кадровски план; 

 План образовања, усавршавања и обуке наставног и ненаставног кадра; 

 План издавачке делатности; 

 План одржавања; 

 Маркетинг план; 

 План годишњих одмора; 

 План интерних провера. 

 

Реализација оперативних планова, у складу са Пословном агендом (у прилогу 1.2) се 

редовно, полугодишње и годишње прати кроз рад руководеће структуре (Руководиоци 

сектора и организационих јединица), на седницама Колегијума и седницама Савета за 

квалитет. Том приликом се планови анализују у светлу извештаја о одвијању свих процеса  

у школи и по потреби се коригују у складу са резултатима. 
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О преиспитивању планова, као и о осталом, се воде записници са седница одговарајућих 

тела, Наставног већа, Колегијума, Савета за квалитет, а донете мере за унапређење се 

евидентирају и њихова реализација прати кроз Оперативну агенду (у прилогу 1.2). 

 

Сам поступак стратешког планирања је, такође, предмет преиспитивања и унапређења. У 

методолошком погледу највећа унапређења су остварена у делу који се односи на 

идентификацију стратешких питања. Уз SWOT матрицу, која је од самог почетка усвојена 

као метода стратешког планирања уведена је и метода вишекритеријумског рангирања како 

би се успоставило рангирање значаја и приоритета елемената матрице. У том погледу, 

уведена је и процена релативног значаја сваког појединог фактора SWOT анализе, као 

комбинација процене значаја и оцене интензитета фактора у Београдској политехници. С 

друге стране, након вишегодишњих искустава у овој активности, а на основу усвојене мере 

о рационализацију система менаџмента квалитетом (резултат преиспитивања Извештаја о 

интерним проверама QMS за 2010. годину), у току је измена процедуре БП-ПР-003, 

Пословно планирање. Суштина рационализације је измена периода у коме се редовно 

спроводи стратешко планирање, са досадашњег једногодишњег на трогодишњи период 

усклађен са временом спровођења поступка самовредновања. 

 

Стратешки план доноси орган управљања установе, Савет Београдске политехнике, а 

актуелни план је усвојен на седници тог тела од 11.10.2010. године. Стратешки план је 

доступан јавности и објављен је на страници школе 

https://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/ . 
 

 

3.1.2. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

У стратешким документима (Мисији, Визији, Стратешком плану и Политици и циљевима 

квалитета) су садржани: опредељење установе да непрекидно и систематски ради на 

унапређењу квалитета својих програма; мере за обезбеђење квалитета; субјекти обезбеђења 

квалитета и њихова обавезе у том поступку; области обезбеђења квалитета и опредељење за 

изградњу организационе културе квалитета. 

 

Стратешким планом за период 2011/2015 година, на основу стања окружења у коме 

делујемо као и анализе сопствених перформанси, дефинисане су следеће приоритетне 

стратешке области и стратешки кораци на које ће школа бити усмерена у периоду до 2015. 

године: 
1. Финансије 

  Стратешки кораци Време реализације Напомена 

 

1 
Развити комерцијалне пројекте ради остварења 

додатних прихода кроз програме обуке и 

тренинга. 

 

Перманентно 
 

2 Конкурисати за програме и донације Перманентно  

3 
Унапредити маркетиншки приступ ради 

повећања броја и квалитета уписаних студената 

Са почетком школске 

2010/11. године 

 

 

Тренутно су у току неке од активности на реализацији стратешких корака под редним бројем 2. и 

3. 

У домену конкурисања за програме и донације Београдска политехника је остварила, или 

смо аплицирали за, подршку у финансирању следећих активности: 

 Изложба радова студената у галерији „Arte reale“ у Милану, одржана у јуну 2010. 

године, донирана са 100.000 динара 

https://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv
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 Учешће на конкурсу пројекта из области дизајна амбалаже „Стварамо нове брендове“ 
под покровитељством агенције СИЕПА, завршеном у фебруару 2011. године, са три 

првонаграђена и два другонаграђена рада. Остварена финансијска средства у износу од 

300.000 динара 

 Пријава за учешће, као члан конзорцијума, у Темпус пројекту „Curricular reform in first 

and second degrees of professional studies in Serbia“, са планираним буџетом за нашу 

установу у износу од 61.000 € 

 Организација скупа „Initiative for Printers' Education and Qualification (IPEQ)“ у оквиру 

међународне конференције „ Fift Balcan Print Forum“ 

 Организација научностручног скупа струковних инжењера са међународним учешћем 

„У сусрет европским интеграцијама у области квалитета, безбедности, здравља на раду 

и заштите животне средине“ уз подршку Министарства просвете, Управе за безбедност 

и здравље на раду, Инжењерском академијом Србије и бројним организацијама. 

 Пројекат „Прилог имплементацији правилника о управљању медицинским отпадом у 
сегменту неупотребљивих лекова“ уз подршку Градског секретаријата за заштиту 
животне средине Београда и Министарства здравља РС, Министарство ЗЖС РС. 

 Организација научностручног скупа струковних инжењера са међународним учешћем 

„Инжењерство и интеграције у области квалитета, безбедности и здравља на раду и 

Заштите животне средине“ уз подршку Министарства просвете, Управе за безбедност и 

здравље на раду, Инжењерске академије Србије и бројних организација. 

 Потписан је општи уговор о сарадњи са Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj 

Gradec (http://www.vstp.si ) и реализована су два позивна предавања професора 

Београдске политехнике у оквиру пројекта INTERNATIONALIZATION OF THE 

POLYMER TECHNOLOGY COLLEGE (http://en.vstp.si/1/projects/internationalization-of- 

vstp.aspx) 

 Београдска политехника је у јуну 2014. постала чланица конзорцијума Erasmus Mundus 

пројекта “Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western 

Balkans” SMART TECH WB (http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner- 

institutions/tech-wb/ ). Координатор пројекта је Universidade de Vigo (Oficina de 

Relaciones Internacionales; International Office; Edificio Miralles; E-36310 Vigo (España- 

Spain)) 

 У оквиру пројекта Дунавске иницијативе BAYHOST‐Donauforum остварени су контакти 

са Bavarian Academic Center for Central, Eastern and South Eastern Europe у циљу 

остваривања мобилности студената и наставника, посебно у домену практичне наставе 

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/ (Bayerisches Hochschulzentrum fürMittel-, 

Ost- und Südosteuropa (Geschäftsführer; Universitätsstr. 31; Zi. 1.1.15 (Phil. Fak. IV); 93053 

Regensburg) 
 

У реализацији стратешког корака унапређења маркетиншке активности урађен је 

Маркетинг план за упис за сваку школску годину и успостављена је Алумни организација, 

која није заживела у очекиваном обиму. 

http://www.vstp.si/
http://en.vstp.si/1/projects/internationalization-of-vstp.aspx
http://en.vstp.si/1/projects/internationalization-of-vstp.aspx
http://en.vstp.si/1/projects/internationalization-of-vstp.aspx
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/
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2. Обезбеђење адекватних просторних ресурса 
  Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 
Настојати да се у оквиру државних објеката 
обезбеди простор за Школу 

Перманентно до 
постизања циља 

 

 

2 
У већој мери искористити простор ОШ 1300 

каплара за потребе одржавања теоријске 

наставе и аудиторних вежби 

Са почетком 

школске 2009/10. 

године 

 

 

3 
Обезбедити простор за развој лабораторија у 

оквиру постојећих објеката 

 Ускладити са 

стратегијом развоја 

лабораторија 

 

4 
Рационализовати досадашње коришћење 

просторних ресурса 

Са почетком 

школске 2010/11. 

године 

 

 

У школској 2009/2010. и 2010/2011. години, кроз Наставни календар, као оперативни план 

реализације наставе, прерасподелом термина и локација наставе увећан је за око 20% 

проценат реализације аудиторних вежби у објекту ОШ 1300 каплара. 

 

У објекту школе 1300 каплара је од школске 2010/2011. године опремљена и стављена у 

функцију лабораторија за физику. 

 

У оквиру постојећих објеката у 2012. години развијена је радионица за дизајн коже за одсек 

Модни дизајн произвида од коже, а у поступку је и развој лабораторије за одсек Безбедност 

и здравље на раду. 

 

3. Развој лабораторијских ресурса 
  Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 
Урадити студију потреба за лабораторијским 
капацитетима 

Прва половина 2011. 
године 

 

2 
Преиспитати коришћење екстерних 
лабораторија 

Прва половина 2011. 
године 

 

3 
У организационом погледу дефинисати 
лабораторије 

Друга половина 2011 
 

4 
Ослањајући се у највећој мери на постојећу 
опрему успоставити лабораторије. 

У 2011. години 
 

 

На седници Колегијума од 05.09.2009 године, у оквиру разматрања Извештаја о 

преиспитивању система менаџмента квалитетом, донета је одлука о раду на дефинисању 

система организације наставних база у Школи. На седници Наставног већа од 29.12.2009. 

године Формирана је радна група за наставне базе, са задатком да: 1. Изврши анализу 

наставних база у БП; 2. Предложи мере за унапређење; 3. Предложи систем организације 

наставних база у БП. Радна група је Наставном већу, на седници од 26.02.1010 презентовала 

Извештај о анализи наставних база у БП. 

 

У току 2010. године урађен је и Извештај о предлогу система организације наставних база, 

који је разматран и усвојен на седници Наставног већа од 12.10.2010. године. У току је 

израда анализе потреба за наставним базама, са тежишним приступом на стављању 

наставних база у контекст исхода учења и компетенција свршених студената. На седници 

Наставног већа од 26.01.2011 организовано је предавање са обуком на тему концептуалне 

везе реализације практичне наставе и остварења очекиваних исхода учења. 
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У току 2013. године дефинисан је поступак избора наставних база у привреди документом 

ВО-ПР-014 Поступак избора наставних база у привреди 

 

У току је поступак дефинисања организације и рада нових сопствених наставних база. 

 

4. Унапређење структуре и перформанси наставног особља 
  Стратешки кораци Време реализације Напомена 

 

1 
Истрајавати на перманентном праћењу 

структуре и перформанси кадра и доношењу 

адекватних мера 

Прва половина 2011. 

године 

 

2 Наставити са подршком образовању кадрова Перманентно  

3 
Промовисати приступ ''Много више рада и 
посвећености Београдској политехници'' 

Одмах  

4 
Ангажовати еминентне предаваче из земље 
и иностранства 

Са почетком школске 
2011/12. године 

 

 

О предузетим мерама у овој стратешкој области детаљније се говори у оквиру вредновања 

испуњења захтева стандарда 5. 

 

5. Системско успостављање научно-истраживачког рада 
  Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 
Урадити студију НИР-а у Београдској 
политехници. 

Са почетком школске 
2010/11. године 

 

2 
Успоставити основе НИР-а. Са почетком школске 

2011/12. године 
 

 

На основу наслеђеног положај виших школа Србије, као и одредби позитивних законских 

одредби, и формално не постоје могућност укључивања струковних школа у 

научноистраживачку делатност. Без обзира на те чињенице, Београдска политехника је 

препознала значај питања научноистраживачког рада и његове повезаности са наставним 

процесом. На основама дефинисаних стратешких корака у овој области предузете су мере и 

активности о којима се детаљније говори у оквиру испуњења стандарда 6. 

 

6. Унапређење образовне делатности 
  Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 
Развијати нове програме и програме двојне и 
заједничке дипломе. 

Од школске 2011/12. 
године 

 

2 
Унапређивати и осавремењавати постојеће 
студијске програме 

Перманентно  

3 
Успоставити пројекат припреме за 
акредитацију 

Средином 2011. године  

 

Успостављен је пројекат припреме за акредитацију у 2011. години, успешно је извршена 

акредитација 8 студијских програма основних струковних студија и 3 студијска програма 

специјалистичких струковних студија. Од акредитованих 11 студијских програма 9 су 

добили продужетак акредитације и акредитована су два нова студијска програма – 

Рециклажне технологије, на основним струковним студијама и Заштита на раду, на 

специјалистичким студијама. 

 

У поступку поновне акредиације студијских програма извршена су знатна унапређења и 

усавршавања студијских програма, посебно програма на одсецима из области дизајна. 
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Законом о изменама закона о високом образовању у систем високог образовања уведене су 

и мастер струковне студије. Очекује се усвајање стандарда за акредитацију и осталих 

подзаконских аката коју ће омогућити развој и акредитацију мастер студијских програма. 

 

О оствареним и актуелним мерама за унапређење квалитета образовне делатности 

детаљније је дато у делу који се односи на самовредновање стандарда 5 и 6. 

 

3.1.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 
 Значај Елементи 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

 

+ + + 
Опредељење високошколске установе за 

унапређење квалитета и изградњу организационе 

културе квалитета 

+ 
Стратешки дефинисане мере за обезбеђење 

квалитета 
+ + Субјекти обезбеђења квалитета 

+ + + Дефинисаност области обезбеђења квалитета 
++ Повезаност образовне и уметничке делатности 

СЛАБОСТИ + 
Степен повезаности образовне, научноистраживачке 
и стручне делатности 

 
На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у потпуности испуњава 

стандард 1 у погледу стратегије обезбеђења квалитета. Школа има  изграђену 

организациону културу квалитета и непрекидно и систематски ради на унапређењу 

квалитета својих програма и сопственог деловања. Успостављена је пракса континуалног 

преиспитивања сопствених резултата и перформанси из којих произилазе одговарајуће мере 

за унапређење. Успостављеним и документованим поступком стратешког планирања 

идентификована су стратешке области и дефинисани стратешки кораци. 

 

3.1.4. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

Наставити са започетим процесом системског успостављања научно-истраживачке, стручне 

и уметничке делатности и њиховог повезивања са образовном делатношћу. 

 

3.1.5. Показатељи и прилози стандарда 1 
 

Прилог 1.1: Стратегија обезбеђења квалитета 

  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1. 
Визија и 
Мисија 

  
Клик 

 

2. 
Изјава о 

политици 

квалитета 

   

Клик 

 

3. 
Кодекс 

професионал 

не етике 

   

Клик 

https://drive.google.com/open?id=1ArILg23tSF_25UPHvuL1u17k69n18d4y
https://drive.google.com/open?id=195e_QcwnPM_BYlaetmjr3Vl_-HRQnTKZ
https://drive.google.com/open?id=1rYHeSO52VSsqdl1yxg0G90E1_ud0PVB1
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4. 
Начела о 
настави 

  
Клик 

 

5. 
БП-ПО-001, 

Пословник о 

квалитету 

   

Клик 

 
Прилог 1.2: Мере и субјекти обезбеђења квалитета 

  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1. БП-ПР-003 Пословно планирање  Error! 

Bookmark 

not defined. 

 

Клик 

2. Стратешки план за период 2011/2015   Клик 

3. Пословна агенда   Клик 

 
Прилог 1.3: Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама 

  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1. Циљеви квалитета за 2014.   Клик 

2. 
Наставни  календар  за  2014.  – 
основне студије 

 
Клик 

3. 
Наставни  календар  за  2014.  – 
специјалистичке студије 

 
Клик 

4. Маркетинг план за 2014/15.  Клик 

5. Кадровски план за 2014.  Клик 

 

6. 
План образовања, усавршавања 

и   обуке   наставног   кадра   за 

2014. 

  

Клик 

 

7. 
План образовања, усавршавања 

и обуке ненаставног кадра за 

2014. 

  

Клик 

8. 
План набавке библиотечке 
грађе за 2014. 

 
Клик 

 

9. 
План издавања уџбеника и 

других  наставних  публикација 
за школску 2013/14. 

  

Клик 

10. План јавних набавки за 2014.  Клик 

11. План одржавања за 2014.  Клик 

12. Финансијски план за 2014  Клик 

https://drive.google.com/open?id=1z8cTrZaRkjpLm4UZRTXhVdAObRGxHWwA
https://drive.google.com/open?id=1nazwfUaDzKSmtDLmo53NLWCCmN_hc5ga
https://drive.google.com/open?id=1qhKuMmD23ql5WrGklVR6jXRRPW1F4vQj
https://drive.google.com/open?id=1XmnU_KHCI4JXk6SmFVLbVp6RUhwtooWc
https://drive.google.com/open?id=1Er6Cz6MkeB3xJOTKD20HktsxHZC5MB_U
https://drive.google.com/open?id=1evRcn1IN-U9j9qSP_lYp6D9pOz8C2ow1
https://drive.google.com/open?id=1JVWdGYE7FOOAsY9QeEMJMOacb0xHeeqQ
https://drive.google.com/open?id=11unHq_IlBd3m7CsjqIQhi7E19g7N5-ww
https://drive.google.com/open?id=1RwzX6msTDfn70gMjtW9uVRK4g8GkuMPC
https://drive.google.com/open?id=115Owtd4KQ5uojBH7dqRBq27ov60h64Bx
https://drive.google.com/open?id=1L2FNnx6wFMVrjzYevB0l70nWnsc1NnFi
https://drive.google.com/open?id=12tICVkB8QCZTrFkOlsu3mTt040BXQylR
https://drive.google.com/open?id=1y42Neb1SWBH_5CppYE89l9B6C_Gx_xlq
https://drive.google.com/open?id=1LLz59sRAPAOcz4XmkZth4dcT_bOUfXac
https://drive.google.com/open?id=1ZajI-s5lsIwudVeoFvFwbby6pXtPZmcW
https://drive.google.com/open?id=1PwGlio2lpycK1xybhtxmnABBOA2N-uWZ
https://drive.google.com/open?id=1UeM3zS6NRLHac03re8AGGXvQ7JQD0Er6
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СТАНДАРД                                                            2: 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 

 

3.1.6. Опис стања, стандард 2 
 

Београдска политехника је 2003. године започела поступак успостављања система 

менаџмента квалитетом, формирањем Саветa за акредитацију и Одбора за квалитет, који су 

2006. године обједињени у Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета. У циљу 

унапређења функције руковођења и подизања квалитета рада Београдске политехнике, у 

свим областима, 2010. године Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета реконструисан 

је у Савет за квалитет, као стручни орган коме је пренета надлежност успостављања, 

одржавања и развоја система менаџмента квалитетом и промовисања културе квалитета. 

Састав, надлежности и рад Савета за квалитет дефинисани су Статутом Београдске 

политехнике (члан 52-54), Пословником о квалитету, Пословником о раду Савета за 

квалитет, другим општим актима и документима система менаџмента квалитетом. 

 

Политика квалитета Школе исказана је у документу БП-ПО-001, Пословник о квалитет, у 

коме је описан успостављени систем менаџмента квалитетом. Менаџмент установом 

заснован је на системском и процесном приступу и на принципима одлучивања на бази 

релевантних чињеница. Пословник служи као основа за примену, одржавање и 

побољшавање система менаџмента квалитетом у Београдској политехници и за 

континуално повећавање ефективности интерних процеса, на начин да је у сваки процес 

уграђен PDCA (plan-do-check-act) циклус непрекидног побољшавања. Пословником о 

квалитету утврђени су поступци за обезбеђење квалитета, посебно за сваку област и на 

детаљан начин уређено поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета. Активности у 

Школи одвијају се кроз следеће групе процеса (Пословник о квалитету тачка. 4.1.2): 

 

- Менаџмент - обухвата следеће процесе: пословно планирање, преиспитивање 

квалитета и управљање документима система менаџмента квалитетом, сарадња. 

- Управљање ресурсима - обухвата следеће процесе: кадрови, инфраструктура и 

опрема, радна средина, пословно-информациони систем, финансије, управљање 

отпадом. 

- Пријем студената - обухвата активности на избору и пријему студената у Школу, а у 
себи садржи следеће процесе: упис студената и маркетинг. 

- Високо струковно образовање - чини основну делатност Школе која је дефинисана 

Законом о високом образовању и документима Националног савета за високо 

образовање. Управљање квалитетом образовног процеса одвија се кроз два процеса 

„Реализација наставе“ и „Управљање програмима“. „Реализација наставе“ као процес 

високог образовања обухвата активности којима се остварују политика и циљеви 

Школе у образовној делатности, а чији садржај чине све активности на планирању, 

организацији, праћењу и унапређењу реализације акредитованих студијских  

програма. Процес „Управљање програмима“ обухвата активности који се односе на 

преиспитивање и унапређење квалитета акредитованих студијских програма, као и на 

поступак развоја нових студијских програма. 

Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење 

квалитета свог рада, који су доступни јавности. 
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- Процеси подршке - чији исходи омогућују квалитетно и ефективно одвијање 

основних процеса из групе „Високо образовање“, као и одвијање свих осталих 

процеса у Школи. Идентификована су четири процеса подршке: „Студентски сервис“, 

„Техничка подршка“, „Библиотечко-информациона подршка“ и „Издавачка 

делатност“. 

- Мерења, анализе и побољшања - у оквиру које се врши мерење и вредновање 

перформанси рада Школе, ефективности система менаџмента квалитетом, успоставља 

основа за управљање на основу чињеница и врши непрестано унапређење делатности. 

Групу      чине      процеси:      „Интерне      провере“,       „Задовољство      корисника“, 

„Самовредновање“, „Управљање неусаглашеностима“ и „Корективне и превентивне 

мере“. 

Пословник садржи списак пословних докумената и документованих процедура, као и опис 

функционалног редоследа и међусобног деловања процеса система менаџмента квалитетом. 

Активности у оквиру процеса, њихов редослед и носиоци дефинисани су у одговарајућим 

општим актима и процедурама, упутствима и инструкцијама, што обезбеђује да се сви 

процеси у оквиру Школе одвијају у условима којима се управља. Процесна структура је 

дефинисана тако да исходи укупног деловања Школе буду у складу са постављеним 

циљевима, на нивоу свих стандарда за високо образовање уз задовољење захтева корисника 

– партнера. Термини почетка и завршетка процеса који се односе на планирање, 

преиспитивање и извештавање дефинисани су Пословном агендом. 

 

Систем менаџмента квалитетом (у наставку текста: QMS) прилагођен је специфичним 

потребама Београдске политехнике као установе високог струковног образовања. QMS је 

успостављен и ажурира се у складу са: 

 Актуелном законском и подзаконском регулатувом;

 Документима Националног савета за високо образовање:

o Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма; 

o Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа; 

o Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа; 

o Правилник о јавним исправама; 

 Стандардима:

o SRPS ISO 9000:2007 Системи менаџмента квалитетом – Основе и речник; 

o SRPS ISO 9001:2008 Системи менаџмента квалитетом – Захтеви; 

o SRPS ISO 19011:2011 Упутства за проверавање система менаџмента; 
o SRPS ISO/TR 10013:2002 Упутства за документацију система менаџмента 

квалитетом; 

o IWA 2:2007(Е) Quality management systems — Guidelines for the application of 
ISO 9001:2000 in education. 

Систем менаџмента квалитетом Београдске политехнике 2009. године је сертификован од 

стране YUQS – Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. Сертификати 

SRPS ISO 9001:2008 и IQNet ISO 9001:2008, издати од стране YUQS, односe се на целу 

организацију у делокругу рада високо образовање. Ресертификација система менаџмента 

квалитетом извршена је 2012. године. Успешна ресертификација система менаџмента 

квалитетом указује на став руководства и свих запослених, да није довољно задовољавање 

само минималног нивоа квалитета рада високошколске установе, већ да је одрживост, раст 

и развој Школе у сталним унапређењима свих процеса и организационих јединица. 
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Усвајање стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, односно докумената система 

менаџмента квалитетом (Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције) у 

надлежности је Савета за квалитет. Изради документа система менаџмента квалитетом 

Школе приступа се на основу резултата преиспитивања постојеће праксе, потребе за 

унапређењем система менаџмента квалитетом, захтева дефинисаних законском  

регулативом и стандардима, политике квалитета Школе, што се утврђује на седници Савета 

за квалитет или на седници Колегијума Школе. 

 

Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције доступни су свим запосленима 

на серверу. Студентима и јавности документи система менаџмента квалитетом доступни су 

на лични захтев. На сајту Београдске политехнике (www.politehnika.edu.rs) доступни су 

Статут Београдске политехнике, Правилник о студијама, остала општа акта, затим Визија и 

мисија, Изјава о политици квалитета, Пословник о квалитету, Начела о настави, Кодекс 

професионалне етике, сертификати SRPS ISO 9001:2008, који представљају основу за 

утврђивање и примену стандарда за обезбеђење квалитета. 

 

Управљањем записима генерисаним у поступку реализације свих пословних процеса 

обезбеђују се релевантни докази о усаглашености услуге високог образовања у свим њеним 

фазама, као и следљивост пружене услуге. Прикупљене и обрађене информације приказане 

у записима представљају основу за преиспитивање, доношење одлука на бази релевантних 

чињеница, ефективно и проактивно функционисање пословног система и достизање 

постављених циљева. 

 

Београдска политехника је у оквиру своје политике менаџмента установом и система 

менаџмента квалитетом успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања своје 

делатности као основу за имплементацију принципа непрекидног унапређења. 

Преиспитивање је заступљено на више нивоа: на нивоу процеса, организационих јединица, 

на нивоу QMS-а и на нивоу Школе. Преиспитивање се спроводи у склопу периодичног 

извештавања у које је уграђен и аспект преиспитивања. Преиспитивање на нивоу процеса и 

организационих јединица је дефинисано одговарајућим процедурама и упутствима, а 

садржано је у поступку усвајања одговарајућих планова и извештаја. 

 

Школа има дефинисан поступак за редовно или ванредно преиспитивање система 

менаџмента квалитетом, утврђен процедуром БП-ПР-004, Преиспитивање система 

менаџмента квалитетом. 

 

У оквиру преиспитивања система менаџмента квалитетом анализирају се: 

− циљеви квалитета; 

− постигнут ниво квалитета услуге, рада и пословања у односу на усвојену политику и 

циљеве квалитета, а на основу планова, извештаја и прегледа добијених применом 

докумената система менаџмента квалитетом и осталих пословних докумената; 

− постигнут ниво квалитета услуге, рада и пословања у односу на захтеве и очекивања 

студената и осталих заинтересованих страна, а на основу информација добијених 

применом следећих докумената: МП-ПР-004, Студентско вредновање установе; 

УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља;  МП-ПР-005, 

Самовредновање; МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима, МП-ПР- 

007, Вредновање стечених компетенција студената; 

− ефективност, ефикасност и адекватност система менаџмента квалитетом и квалитет 

документације,   а   на   основу:   резултата   редовних   (годишњих)   или  ванредних 

http://www.politehnika.edu.rs/
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интерних провера (према процедури МП-ПР-001, Интерне провере), односно 

резултати екстерног оцењивања у односу на испуњавање захтева стандарда за 

акредитацију високошколских установа и студијских програма стандарда од стране 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета, као и резултата оцењивања у односу 

на захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2008 од стране сертификационог тела); 

− узроци утврђених и потенцијалних неусаглашености (у складу са поступком 

дефинисаним у процедури МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима); 

− узроци приговора и рекламација на извршену услугу образовања (у складу са 

процедуром МП-ПР-004, Студентско вредновање установе; УР-ПР-001, Праћење и 

вредновање наставног особља; МП-ПР-006, Поступање са приговорима и 

захтевима, МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената); 

− сврсисходност остварених корективних/превентивних мера (у складу са процедуром 

МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере). 

Преиспитивање Визије и Мисије, Изјаве о политици квалитета, Начела о настави и циљева 

квалитета врши се у оквиру поступка стратешког планирања дефинисаног документом БП- 

ПР-003, Пословно планирање. 

 

Преиспитивање обухвата процењивање могућности за побољшавање и потребу за изменама 

у систему менаџмента квалитетом укључујући политику и циљеве квалитета. Периодично 

преиспитивање система менаџмента квалитетом обухвата и преиспитивање и унапређивање 

стандарда и поступака за обезбеђење квалитета (Пословник о квалитету, процедуре, 

упутства, инструкције). Преиспитивање система менаџмента квалитетом Школе, спроводи 

се током целе године на седницама Колегијума и Савета за квалитет, што се евидентира у 

записницима са истих, уз предузимање одговарајућих мера како би се обезбедила стална 

прикладност, адекватност и ефективност система менаџмента квалитетом. Преиспитивање 

реализације оперативних планова и циљева квалитета врши се два пута годишње у складу  

са терминима дефинисаним у Пословној агенди. 

 

Поступак преиспитивања система менаџмента квалитетом спроводи се редовно једном 

годишње почевши од 2009. године. Извештаји су усвојени на Савету за квалитет и 

предузете су одговарајуће корективне и превентивне мере и мере за побољшавања. 

Извештаји су доступни на захтев у Служби квалитета. 

Школа има дефинисан поступак за редовно или ванредно самовредновање, утврђен 

процедуром МП-ПР-005, Самовредновање. Поступак самовредновања детаљно је описан у 

оквиру стандарда 14. 

 

3.1.7. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

Пословником о квалитету Београдске политехнике утврђени су поступци одговорности за 

обезбеђење квалитета, посебно за сваку област и на детаљан начин уређено поступање 

субјеката у систему обезбеђења квалитета. Пословник садржи списак документованих 

процедура, као и опис функционалног редоследа и међусобног деловања процеса система 

менаџмента квалитетом. Активности у оквиру процеса, њихов редослед и носиоци 

дефинисани су у одговарајућим процедурама, упутствима и инструкцијама, што обезбеђује 

ефективно и ефикасно одвијање свих процеса у Школи. 

 

Кроз успостављени систем менаџмента квалитетом идентификују се захтеви корисника за 

квалитетно образовање кроз остварену сагласност студијских програма са захтевима 

стандарда  за  акредитацију  високошколских  установа  и  студијских   програма;   уграђене 
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принципе развоја и непрестаног унапређења своје делатности и успостављени систем 

мерења и анализе сопствених перформанси. 

 

Наведено јасно указује да је посвећеност квалитету образовања основни циљ руководства и 

свих запослених, као и опредељење да се постигнути резултати непрекидно проверавају у 

односу на степен задовољења потреба и захтева студената и партнера. 

 

Стратешко опредељење руководства и свих запослених је да одрживост, раст и развој 

Школе треба базирати на сталним унапређењима свих процеса и организационих јединица, 

у складу са националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог 

образовања, захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е), 

што је потврдила и успешна акредитација Школе и њених студијских програма и 

сертификација система менаџмента квалитетом. 

 

У Школи је успостављен рад Савета за квалитет, стручног органа, у чијој надлежности је 

успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом и промовисање културе 

квалитета. Савет за квалитет разматра и усваја документе система менаџмента квалитетом, 

чијом доследном применом се обезбеђује висок ниво квалитета рада Школе и стално 

унапређивање и поступака и резултата. 

 

Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције доступни су свим запосленима 

на серверу. На сајту Београдске политехнике (www.politehnika.edu.rs) доступни су 

документи који представљају основе за утврђивање и примену стандарда обезбеђења 

квалитета и њихову промоцију (Визија и мисија, Изјава о политици квалитета, Статут 

Београдске политехнике, Правилник о студијама, али и сва друга општа акта школе, затим 

Пословник о квалитету, Начела о настави, Кодекс професионалне етике, сертификати SRPS 

ISO 9001:2008). Студентима и јавности остали документи система менаџмента квалитетом 

доступни су на лични захтев. 

 

Београдска политехника је успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања 

своје делатности као основу за имплементацију принципа сталног унапређења. 

Преиспитивање се спроводи на нивоу: процеса, организационих јединица, QMS-а и  на 

нивоу Школе. Преиспитивање је дефинисано одговарајућим процедурама и упутствима, и 

реализује се усвајањем планова и извештаја. Редовно периодично преиспитивање система 

менаџмента квалитетом обухвата преиспитивање свих стандарда и поступака за обезбеђење 

квалитета рада школе, уз предузимање одговарајућих мера како би се обезбедила стална 

прикладност, адекватност и ефективност система менаџмента квалитетом. 

http://www.politehnika.edu.rs/
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3.1.8. SWOT анализа слабости повољних елемената 
 

 
Значај Елементи 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+ + + 
Успостављени стандарди за унапређење квалитета Београдске 
политехнике 

+ + + 
Успостављени стандарди за унапређење квалитета студијских 
програма 

+ + + Успостављени поступци обезбеђења квалитета 

 
СЛАБОСТИ 

 

++ 

Недовољно ефикасно праћење усвојених корективних и 

превентивних мера и мера за побољшање, које произилазе из 

свих извештаја, кроз Оперативну агенду. 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у потпуности испуњава 

стандард 2 у погледу утврђивања начина (стандарда) и поступака за обезбеђење квалитета 

свог рада. Стандарди и поступци доступни су јавности, у мери у којој је то примерено. 

 

3.1.9. Предлози мера за побољшање и планиране мере 

 

Наставити примену Оперативне агенде, са циљем  што  ефикаснијег  спровођења  

усвојених  корективних  и  превентивних  мера  и  мера  за побољшање. 

 
3.1.10. Показатељи и прилози стандарда 2 

 

Прилог 2.1. Усвојени  документ  – Стандарди  и  поступци  за обезбеђење и унапређење 
квалитета високошколске установе 

 

 

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронс 

ки 

документ 

 

1 

БП-ПO-004, 
Пословник о 

квалитету 

   
Клик 

 

2 
Изјава о 

политици 

квалитета 

   
Клик 

3 Визија и мисија   Клик 

4 
Начела о 
настави 

  
Клик 

 

5 
Кодекс 

професионалне 

етике 

   
Клик 

https://drive.google.com/open?id=1Z7OPhZVWw4iOLIQg34SmwIrffwkz227j
https://drive.google.com/open?id=195e_QcwnPM_BYlaetmjr3Vl_-HRQnTKZ
https://drive.google.com/open?id=1ArILg23tSF_25UPHvuL1u17k69n18d4y
https://drive.google.com/open?id=1z8cTrZaRkjpLm4UZRTXhVdAObRGxHWwA
https://drive.google.com/open?id=1rYHeSO52VSsqdl1yxg0G90E1_ud0PVB1
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Прилог 2.2. Усвојени план и процедура за праћење и унапређење квалитета 

високошколске установе у оквиру стандарда квалитета 
 

Документ 
Интернет 
страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

1 Пословна агенда – План рада   Клик 

2 
БП-ПР-004, Преиспитивање система 
менаџмента квалитетом 

  
Клик 

3 
ВО-ПР-007, Преиспитивање 
студијских програма 

  
Клик 

4 МП-ПР-001, Интерне провере   Клик 

5 
МП-ПР-004, Студентско 
вредновање установе 

  
Клик 

6 МП-ПР-005, Самовредновање   Клик 

7 
МП-ПР-006, Поступање по 
приговорима и захтевима 

  
Клик 

8 
МП-ПР-007, Вредновање стечених 
компетенција студената; 

  
Клик 

9 
УР-ПР-001, Праћење и вредновање 
наставног особља; 

  
Клик 

10 Циљеви квалитета за 2014.   Клик 

 
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештај о раду успостављеног тела (комисије, одбора, 

центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 

 
Документ Интернет страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

1 
Годишњи  извештај  о  раду 
Савета за квалитет за 2013. 

  
Клик 

 

 

2 

Годишњи извештај о 

преиспитивању система 

менаџмента квалитетом за 

2013.  ,  у оквиру кога  је дат 

преглед реализације циљева 

квалитета за 2013. . 

   

 

Клик 

https://drive.google.com/open?id=1Er6Cz6MkeB3xJOTKD20HktsxHZC5MB_U
https://drive.google.com/open?id=1Z7OPhZVWw4iOLIQg34SmwIrffwkz227j
https://drive.google.com/open?id=10Gy55_0IA3djOqqkAfxD6ohfWwQGuIve
https://drive.google.com/open?id=1LcXu3Mzv2OERP1YwWhxA3dsdM9-6F2qr
https://drive.google.com/open?id=1aKN9xKF0CxI0uXwkT91jRMfAOUHZdZ6D
https://drive.google.com/open?id=1rEAnsT1BFY4Q0m5WJeEJw397WvyAriul
https://drive.google.com/open?id=1rRvTVHwFewBiXjlFgQzQbQMiqWwH2scJ
https://drive.google.com/open?id=1hP023XlT3o-33Ih_WoinJoPYOu1YBDuh
https://drive.google.com/open?id=1JJIFk5U9O7ttDh7r7ietyR-a_UDIgwtA
https://drive.google.com/open?id=1evRcn1IN-U9j9qSP_lYp6D9pOz8C2ow1
https://drive.google.com/open?id=1tkXI6uTZMIePo4aGNs2TehreXmRsINI2
https://drive.google.com/open?id=1pFtIVf6o2Ee_xsA03yoh2E71HxF9aYD9
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3.2. СТАНДАРД                               3: 

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 

 

3.2.1. Опис стања, стандард 3 
 

3.2.1.1. Организациона структура система за обезбеђење квалитета 

Школа је процесе одлучивања, надлежности и одговорности наставника и сарадника, 

студената, одсека, органа управљања, органа пословођења, стручних органа, Студентског 

парламента, сектора и стручних служби, помоћних и саветодавних тела у доношењу и 

спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење квалитета 

утврдила: 

 Статутом, 

 Правилником о студијама, 

 Пословником о квалитету, 

 Пословником о раду Савета за квалитет, 

 Правилником о организацији и систематизацији послова, 

 Правилником о раду Студентског парламента и 

 Документацијом система менаџмента квалитетом. 

Запослени и студенти упознати су са наведеним процесима, надлежностима и 

одговорностима преко школског сајта на коме су објављена општа акта и Пословник о 

квалитету, као и путем редовних обука за примену пословних докумената и докумената 

система менаџмента квалитетом. 

 

Статутом су утврђени послови, задаци, права и обавезе: Савета школе (члан 23), као органа 

управљања; Директора (члан 33), као органа пословођења; Наставног већа (члан 50), 

стручног органа; помоћних стручних и саветодавних тела (члан 55-56) наведених органа; 

наставника и сарадника (члан 83). Статутом је регулисано учешће студената у обезбеђењу 

квалитета и доношењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење 

квалитета, као и надлежности Студентског парламента (члан 59), као органа студената. 

 

Сваки студент има право (Статут, члан 117): 

 на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;

 благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;

 на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом, Статутом и 

општим актима Школе;

 на самоорганизовање и изражавање сопствених мишљења;

 на повластице које произилазе из статуса студента;

 на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;

 на различитост и заштиту од дискриминације;

 да бира и буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе.

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење 

квалитета. 
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Студентски парламент је орган студената преко кога остварују своја права и штите своје 

интересе у Школи. Састав, избор и мандат чланова и надлежности – делокруг рада 

Студентског парламента дефинисани су Статутом (члан 57-60). 

 

Студентски парламент: 

 разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом 

студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем ЕСПБ бодова, 

унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада 

студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;

 учествује у поступку самовредновања Школе, у складу са општим актима Школе;

 обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом и општим актима Школе.

Документима Школе предвиђено је учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, 

стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета. Представници студената укључени 

су, на тај начин, у рад Савета (са три члана које бира Студентски парламент), Наставног 

већа и Савета за квалитет (представници студената чине 10% чланова када се расправља и 

одлучује о питањима која се односе на: осигурање квалитета наставе, реформу студијских 

програма, анализу ефикасности студирања, утврђивање ЕСПБ бодова) и  помоћних 

стручних и саветодавних тела (представници студената чине 20% чланова када се 

расправља и одлучује о питањима која се односе на: осигурање квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу ефикасности студирања, утврђивање ЕСПБ бодова). 

Школа редовно прикупља податке о задовољству својих примарних корисника – студената, 

али и осталих заинтересованих страна. 
 

Статутом је успостављен Савет за квалитет, као стручни орган у чијој надлежности је 

успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом и промовисање културе 

квалитета. Његова делатност, надлежности, одговорности и рад дефинисани су: 

 Статутом (члан 53),

 Пословником о квалитету,

 Пословником о раду Савета за квалитет и

 процедурама система менаџмента квалитетом.

Савет за квалитет чине: руководиоци одсека (наставници), чланови Колегијума (наставници 

и ненаставно особље – директор, помоћници директора и руководиоци стручних служби), 

представник сарадника и три представника студената. Представнике студената именује 

Студентски парламент. Представника сарадника именује директор на предлог Наставног 

већа. Директор Школе је по положају председник Савета за квалитет. 
 

Као посебна стручна служба оформљена је Служба квалитета задужена за функционисање 

система менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у целокупну 

делатност Школе. 

 

Делатност службе, надлежности запослених и њихове одговорности дефинисани су: 

 Пословником о квалитету,

 Правилником о организацији и систематизацији послова.

 Документацијом система менаџмента квалитетом.

 
3.2.1.2. Систем менаџмента квалитетом 

Београдска политехника поседује сертификовани систем менаџмента квалитетом усаглашен 

са  националним  стандардима  за  обезбеђење  квалитета   у  сектору  високог   образовања, 
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захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е). Систем 

менаџмента квалитетом Београдске политехнике се примењује, одржава и побољшава, и 

тиме омогућава континуално повећавање ефективности свих процеса. 

 

Савет за квалитет у складу са поступком уређеним процедуром БП-ПР-001, Управљање 

документима система менаџмента квалитетом, брине о успостављању, одржавању и 

развоју система менаџмента квалитетом, на следећи начин: 

 утврђује потребу за одређеним документом система менаџмента квалитетом;

 одређује аутора или радну групу, која ће бити ангажована на изради одређеног 

документа, и прописује рок;

 разматра и усваја предлоге докумената система менаџмента квалитетом и

 одлучује о повлачењу документа из употребе.

У складу са горе наведеном процедуром Служба квалитета брине о успостављању, 

одржавању и развоју система менаџмента квалитетом, на следећи начин: 

 израђује оригинал документа;

 чува оригинал документа;

 врши дисеминацију и дистрибуцију документа;

 прати примену документа;

 учествује у измени докумената;

 врши повлачење документа из употребе.

Након дисеминације и/или дистрибуције копија документа у складу са дистрибутивном 

листом, врши се одговарајућа обука након које су запослени у Школи обавезни да се у свом 

раду придржавају одредаба документа које се односе на извршавање додељених послова и 

задатака. Руководиоци организационих целина су обавезни да запослене редовно 

извештавају о усвојеним документима, који се примењују у раду Школе и организационе 

целине, као и да обезбеде да се сви запослени упознају са садржајем документа и својим 

одговорностима и овлашћењима које проистичу из документа. При томе треба обезбедити 

да ниво познавања документа буде примерен додељеним пословима и задацима појединца. 

Сви запослени су дужни да када примете тешкоће у примени документа у свом раду, о томе 

обавесте надлежног руководиоца, изврше консултације са аутором документа или поднесу 

захтев за измену документа. 

 

Школа посебну пажњу обраћа управљању записима генерисаним у поступку реализације 

свих пословних процеса. Процедуром БП-ПР-002, Управљање записима система 

менаџмента квалитетом уређен је и утврђен поступак управљања записима, који се  

обавља кроз следеће активности: формирање, идентификација, дистрибуција и 

дисеминација, одлагање, чување и заштита, претраживање и издвајање, излучење и 

уништавање записа, у складу са Правилником о пословној документацији и Категоријама 

регистратурског материјала. На тај начин обезбеђују се релевантни докази о усаглашености 

услуге високог образовања у свим њеним фазама, као и следљивост пружене услуге. 

Прикупљене и обрађене информације приказане у записима представљају основу за 

преиспитивање, доношење одлука на бази релевантних чињеница, ефективно и проактивно 

функционисање пословног система и достизање постављених циљева. Одговорности за 

израду записа (план, преглед, извештај), разматрање и усвајање, дисеминација и 

дистрибуција дефинисани су документом (процедура, упутство или инструкција) из чије 

активности произлази формирање записа. У процедурама и упутствима у тачки 7.2 

наведени су записи који се генеришу у оквиру одређеног процеса, место и рок њиховог 

чувања. 
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Термини почетка и завршетка процеса који се односе на планирање, преиспитивање и 

извештавање, покретачи активности, носиоци и тела која усвајају и/или разматрају планове, 

прегледе или извештаје, дати су у Пословној агенди, онако како је то дато у документацији 

система менаџмента квалитетом и општим актима Школе. 

3.2.1.3. Планирање 

Стратешко планирање у Београдској политехници се одвија редовно сваке три године и 

временски је усклађено са завршетком поступка самовредновања.  Оперативно планирање 

се спроводи редовно, годишње у складу са Пословном агендом. Планска комисија у складу 

са процедуром БП-ПР-003, Пословно планирање, а на основу претходно урађених Прегледа 

о скенирању окружења, анализе перформанси, SWOT анализе утврђује предлог стратешких 

докумената: 

 Мисије и визије,

 Изјава о политици квалитета,

 Начела о настави,

 Стратешкoг плана,

 Интегрисане стратегије (уколико постоје),

 

док је оперативно планирање везано за усвајање: 

 Циљева квалитета за календарску годину,

 Финансијског план;

 Наставног календара (у складу са упутством ВО-УП-002, Израда Наставног 

календара);

 Плана ангажовања наставника и сарадника (у складу са процедуром ВО-ПР-012 

Припрема за почетак наредне школске године);

 Плана јавних набавки;

 Плана набавке библиотечке грађе (у складу са упутством ПП-УП-003, Набавка 
библиотечке грађе);

 Кадровског план (у складу са процедуром УР-ПР-003, Управљање кадровима);

 Плана образовања, усавршавања и обуке наставног и ненаставног особља;

 Плана издавачке делатности;

 Плана одржавања (у складу са процедуром ПП-ПР-003, Одржавање и ПП-ПР-

Организација рада информатичке подршке и ПП-УП-002, Извођење активности 

информатичке подршке);

 Маркетинг план (у складу са процедуром УС-ПР-002, Промотивно маркетиншке 

активности);

 Плана годишњих одмора;

 Плана интерних провера (у складу са процедуром МП-ПР-001, Интерне провере).

Реализација оперативних планова и циљева квалитета прати се редовно, полугодишње и 

годишње кроз рад руководеће структуре (Руководиоци сектора и организационих 

јединица), на седницама Колегијума и седницама Савета за квалитет у складу са терминима 

дефинисаним у Пословној агенди. 

 

Циљеви квалитета интегрисани су и садржани у целокупном документованом систему 

менаџмента квалитета Школе, а стратешки циљеви дефинисани су у  планским 

документима. Кроз поступке пословног планирања и преиспитивања дефинисане 

процедурама БП-ПР-003, Пословно планирање и БП-ПР-004, Преиспитивање система 

менаџмента квалитетом Савет за квалитет доноси Циљеве квалитета за календарску 

годину, преиспитује их и прати њихово достизање. 
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Београдска политехника је успоставила редовно годишње планирање свих активности које 

се односе на образовни процес. Основу планирања чине Информатори о студијским 

програмима и резултати њиховог праћења, вредновања, преиспитивања и унапређивања у 

складу с документованим системом менаџмента квалитетом и осталом пословном 

документацијом. 

 

У  складу  са  процедуром  ВО-ПР-012,  Припрема  за  почетак  наредне  школске  године 

израђује се План припреме за почетак школске године који садржи следеће активности: 

 планирање ангажовања наставног особља (у складу са процедуром УР-ПР-003, 

Управљање кадровима),

 планирање потребних средстава у настави (у складу са процедуром ВО-ПР-001, 

Извођење наставе и Правилником о јавним набавкама),

 припрему документације о студијским програмима (у складу са инструкцијом ВО-

ИН-002, Израда информатора о студијским програма и књиге планова извођења 

наставе),

 упис студената у прву годину студирања (у складу са процедуром УС-ПР-001, 

Спровођење конкурса за упис студената и упутствима УС-УП-001, Пријављивање 

кандидата и УС-УП-002, Спровођење уписа студената),

 израду Наставног календара за основне и специјалистичке студије (у складу са 

упутством ВО-УП-002, Израда Наставног календара),

 планирање простора за реализацију наставе,

 упис студената без полагања пријемног испита и реализација поступка признавања 

испита (у складу са инструкцијама УС-ИН-001, Упис студената без полагања 

пријемног испита и УС-ИН-002, Поступак признавања испита),

 упис студената у наредну (вишу) годину студирања,

 расподелу студената по групама за наставу (у складу са процедуром ВО-ПР-001, 
Извођење наставе),

 припрему наставних средстава (у складу са процедуром ПП-ПР-002, Организација 

рада информатичке подршке и упутством ПП-УП-002, Извођење активности 

информатичке подршке),

 планирање реализације практичне наставе и студијских посета (у складу са 

процедурама ВО-ПР-014, Поступак избора наставних база у привреди и ВО-ПР-005, 
Извођење практичне наставе),

 планирање реализације радне и стручне праксе (у складу с процедурама ВО-ПР-003, 

Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта, ВО-ПР-010 Извођење 

праксе на специјалистичким студијама)

 уношење података у базу података о студентима.

План припреме за почетак школске 2014/15 године усвојен је на седници Колегијума 

одржаној 27.03.2014. године (СК -0703, број 33/5). 

 

Група процеса пријем студената планира се и спроводи у складу са: 
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 Програмом и планом маркетинг активности за упис студената (у складу са 
процедуром УС-ПР-002, Промотивно-маркетиншке активности)

 Програмом и планом активности на упису са планом материјалних средстава у 
складу са процедуром УС-ПР-001, Спровођење конкурса за упис студената).

3.2.1.4. Реализација процеса 

У току реализације свих активности врши се њихово праћење да би се утврдило да су исте 

извршене у планираним роковима и на унапред дефинисан начин, са циљем обезбеђења 

високог квалитета услуге образовања, у складу са потребама, захтевима и жељама 

корисника. 

 

Образовни процес је основа мисије школе и основна и приоритетна делатност Школе, чија 

се реализација непрекидно унапређује на принципима менаџмента квалитетом. Управљање 

реализацијом образовног процеса је континуална циклична активност која се одвија у 

временском оквиру дефинисаним дужином трајања школске године. Реализација 

образовног процеса и његово праћење одвија се у складу са документима: 

 ВО-ПР-001, Извођење наставе

 ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта

 ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе

 ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита

 ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама

 ВО-УП-003, Организација и спровођење испита

 ВО-ИН-002, Израда информатора о студијском програму и књиге планова извођења 

наставе.

Исходи образовног процеса непрекидно се прате кроз рад студената током наставе, на 

основу поена стечених испуњавањем предиспитних обавеза и на основу резултата 

остварених полагањем испита. Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је 

стекао кроз предиспитне обавезе и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и 

вештина. Начин оцењивања и критеријуми дефинисани су у програму сваког појединачног 

наставног предмета, који чине саставни део Студијских програма. Успостављени поступци 

вредновања исхода образовног процеса дефинисани су документима: 

 ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената

 ВО-УП-006, Праћење напредовања студената.

Реализација образовног процеса редовно се преиспитује кроз успостављене активности 

дефинисане процедурама: 

 ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма,

 МП-ПР-004, Студентско вредновање установе,

 МП-ПР-005, Самовредновање,

 МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима,

 МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената,

 УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља,

О реализацији образовног процеса и његовом преиспитивању у Школи се води евиденција 

која је дефинисана одговарајућим документима система менаџмента квалитетом, а 

приказана је у Пословној агенди у оквиру групе процеса „Високо струковно образовање“. 

Управљање реализацијом осталих процеса у оквиру школе дефинисано је општим актима 

школе и документацијом система менаџмента квалитетом. 

3.2.1.5. Мерења, анализе и побољшања 
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Београдска политехника заснива своју политику квалитета на успостављању система 

менаџмента квалитетом који има имплементиран принцип сталног побољшања. Примена 

овог принципа подразумева перманентну анализу ефективности и ефикасности начина на 

који се делатност обавља као и резултата који се остварују. Као основа за предузимање  

мера побољшања и унапређења успостављени су процеси мерења перформанси чији 

резултати су услов за доношење одлука на бази чињеница. 

 

Београдска политехника систематски и редовно преиспитује захтеве који се односе на 

образовни процес кроз процесе МП-ПР-005, Самовредновање (детаљно описан у оквиру 

стандарда 14 овог извештаја), ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма и ВО-ПР-

008, Развој студијских програма (детаљније описан у оквиру стандарда 4. овог извештаја). 

 

Усмереност на корисника је један од принципа успостављеног система менаџмента 

квалитетом у Београдској политехници. Школа је успоставила и унапређује методе  

праћења, мерења и анализе задовољства својих корисника у складу са процедурама МП-ПР-

004, Студентско вредновање установе, УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног 

особља, МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима и МП-ПР-007, Вредновање 

стечених компетенција студената. 

 

Поступак студентског вредновања установе (у даљем тексту: СВУ) подразумева  

вредновање организације и реализације образовног процеса и ненаставне подршке, у циљу 

сталног побољшавања свих процеса који се одвијају у Школи и повећавања задовољства 

студената. Студенти дају оцену Школе у погледу испуњености  свих  стандарда 

дефинисаних Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа. Методологија је прописана инструкцијом МП-ИН-001, 

Методологија студентског вредновања установе. Савет за квалитет усваја Програм и план 

студентског вредновања установе. Извештај о студентском вредновању установе усваја 

Савет за квалитет, а закључци и одлуке евидентирају се у записнику са седнице Савета. 

Наставно веће даје мишљење о извршеном поступку, резултатима СВУ и предлоге за: 

повећање задовољства студената, отклањање недостатака и побољшање самог поступка 

СВУ и перформанси Школе, што се евидентира у записнику са Наставног већа. По усвајању 

извештаја оперативно се разрађује предузимање одговарајућих мера које проистичу из 

резултата студентског вредновања установе датих у извештају, закључцима и предлозима 

Савета за квалитет и Наставног већа. Поступак студентског вредновања установе спроводи 

се редовно почевши од школске 2008/2009. године, а резултати су доступни на сајту Школе 

(http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/izv/ 
 

У оквиру поступка праћења и вредновања наставног особља (дефинисаног процедуром УР- 

ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља), а у циљу вредновања компетентности и 

испуњења критеријума дефинисаних Законом о високом образовању, Стандардима за 

акредитацију установа и студијских програма и Статутом школе, један од параметара био је 

студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника. Извештај о студентском 

вредновању педагошког рада наставника и сарадника израђује се редовно почевши од 

школске 2009/2010. године. Извештај се анализира и усваја на Наставном већу. Извештај су 

је доступан на сајту Школе http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/izv/. 
 

Поступак вредновања стечених компетенција студената по студијским програмима 

(дефинисан процедуром МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената) 

реализује  се  кроз  анкетирање  ментора  из  организација  у  којима  су  студенти обављали 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/izv/
http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/izv/
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стручну праксу и анкетирање студената по одбрани завршних радова. Извештај о 

вредновању стечених компетенција студената израђује се редовно почевши од школске 

2011/2012. годину. Извештаји се анализирају и усвајају на Наставном већу. 

 

У Школи је успостављен ефективан и ефикасан процес поступања са приговорима и 

захтевима (према процедури МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима) који су 

од корисника упућени Београдској политехници, а у циљу да се кроз овај процес стално 

подиже квалитет услуге високог образовања, побољша одвијање процеса у Школи и кроз 

исправан поступак са приговорима и захтевима поправља углед Школе. У складу са 

поступком дефинисаним у МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима. 

Приговори се разматрају и о одлукама по приговору се обавештавају подносиоци истих. 

Анализа приговора евидентираних у току календарске године даје се у оквиру Извештаја о 

преиспитивању система менаџмента квалитетом. 

 

Процедуром МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима дефинисане су: 

 мере за спречавање појаве неусаглашености;

 идентификацију и пријављивање неусаглашености;

 евидентирање неусаглашености;

 разматрање налаза о неусаглашености и одлучивање о мерама;

 отклањање неусаглашености;

 верификацију предузетих мера;

 извештавање о неусаглашеностима.

 

Сви запослени у Школи су дужни да се ангажују на спречавању појаве неусаглашености 

тако што ће: 

 се редовно лично усавршавати и обучавати ради познавања и примене општих 
интерних докумената Школе и документа система менаџмента квалитетом, као и 

законских прописа из делокруга свог рада;

 бити свесни својих надлежности и одговорности и значаја својих активности на 
квалитет услуга које пружа Школа;

 доследно примењивати опште интерне документе Школе, документе система 

менаџмента квалитетом и законске прописе;

 међусобно комуницирати на свим нивоима у складу са Пословником о квалитету и 

општим интерним документима Школе;

 проактивно приступити извршавању својих задатака тако што ће континуирано 

пратити одвијање процеса из своје надлежности и идентификовати постојеће и 

потенцијалне неусаглашености;

 применити ову процедуру и покренути поступак за решавање уочених или 

потенцијалних неусаглашености;

 пратити реаговања интерних и спољашњих корисника процеса у које су укључени и 

преиспитати своје активности у циљу побољшавања процеса.

 

За идентификацију неусаглашености одговорни су сви запослени у Школи, при чему 

примарну одговорност имају руководиоци свих нивоа. Неусаглашеност може да се 

идентификује: 

 Од стране запослених на основу запажања током редовног извршавања и праћења 

одвијања процеса и активности рада у које су укључени, или током рада у повременим 

комисијама за решавање приговора или жалбе, ако запослени оцени да је приговор или 

жалба  последица  неусаглашености.  Запослени  који  је  идентификовао неусаглашеност 
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свој налаз, у писаном облику у слободној форми, доставља руководиоцу организационе 

јединице која је носилац реализације процеса или активности у којима је уочена 

неусаглашеност. 

 Од стране Колегијума Школе и Савета за квалитет, а на основу закључака током 

редовних и ванредних програмирања, планирања, праћења, контролисања, провера, 

извештавања, анализирања и преиспитивања свих пословних функција и процеса Школе. 

Колегијум Школе и Савет за квалитет свој налаз о идентификацији неусаглашености 

констатује кроз записник који се доставља руководиоцу организационе јединице која је 

носилац реализације процеса или активности у којима је уочена неусаглашеност. 

 Од стране тима проверавача који је вршио интерну проверу и свој налаз, упутио 

руководиоцу организационе јединице која је носилац реализације процеса или 

активности у којима је уочена неусаглашеност. 

Разматрање налаза о неусаглашености и одлучивање о мерама у надлежности је 

руководиоца организационе јединице, Колегијума или Савета за квалитет, у зависности од 

узрока, последица неусаглашености и активности које је потребно спровести на њеном 

отклањању. Верификацију о отклоњености неусаглашености врши руководилац, Колегијум 

или Савета за квалитет, у зависности од нивоа неусаглашености. На основу анализе 

примљених налаза, извештаја и података из образаца као и других релевантних докумената, 

руководиоци организационих јединица на крају године израђују годишњи извештај о 

неусаглашеностима који садржи аналитички систематизован и збирни преглед типова 

неусаглашености, узрока, начина отклањања, трендове и друге битне податке. Годишњи 

извештаји се достављају Служби квалитета. Руководилац Службе квалитета на основу 

годишњих извештаја организационих јединица израђује збирни Извештај о 

неусаглашеностима као улазни елемент за преиспитивање система менаџмента квалитетом 

од стране руководства. 

 

Руководилац Службе квалитета системски прати и анализира извештаје о 

неусаглашеностима, резултате преиспитивања и провера, предлоге запослених и све друге 

информације које могу резултирати потребом за покретање корективне или превентивне 

мере, о чему информише Савет за квалитет. Корективну/превентивну меру покреће Савет за 

квалитет Школе, и истовремено именује и тим (или појединца) за спровођење корективне 

или превентивне мере и дефинише рок за подношење извештаја. Поступак је уређен 

процедуром МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере. Савет за квалитет разматра 

извештај о спроведеним мерама и даје сагласност на њега, или даје сугестије за измену или 

допуну извештаја или, када је то потребно, за додатне активности. Приликом верификације 

спроведених корективне или превентивне мере Савет за квалитет дефинише и рок у коме ће 

руководилац радног тима преиспитати ефективност предузетих мера. Руководилац Службе 

квалитета извештаје о предузетим мерама (податке о броју уведених мера, степену 

реализације мера, односа запослених према спровођењу мера) и оцене ефективности 

спроведених мера, даје у оквиру Годишњег извештаја о управљању неусаглашеностима и 

користи као улазни материјала за редовна преиспитивања система менаџмента квалитетом 

према процедури БП-ПР-004, Преиспитивање система менаџмента квалитетом. Све 

податке за идентификацију корективних или превентивних мера Служба квалитета уноси у 

Евиденцију корективних или превентивних мера. Извештају о неусаглашеностима израђују 

се од 2009. године. Извештаји се усвајају на Савету за квалитет и према потреби се 

предузимају одговарајуће мере. Извештаји су доступни на захтев заинтересованих страна. 

 

У Београдској политехници интерне провере спроводе се као систематичан, независтан и 

документован процес за објективно вредновање степена до којег је систем менаџмента 

квалитетом  усаглашен  са:  планираним  поставкама  процеса  реализације  услуге  високог 
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струковног образовања; захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 Системи менаџмента 

квалитетом – Захтеви и захтевима система менаџмента квалитетом који је успоставила 

Београдска политехника. У складу са процедуром МП-ПР-001, Интерне провере Савет за 

квалитет разматра и усваја Годишњи програм интерних провера. Преглед документације и 

проверу на лицу места врши тим за интерне провере. Савет за квалитет усваја Извештај о 

интерним проверама и на основу налаза, доноси одлуку о покретању корективних или 

превентивних мера у складу са процедуром МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере. 

Редовне интерне провере спроводе се од 2008. године. Извештаји су усвојени на Савету за 

квалитет и предузете су одговарајуће мере. Извештаји су доступни на захтев 

заинтересованих страна. 

 

Школа има дефинисан поступак за редовно или ванредно преиспитивање система 

менаџмента квалитетом, утврђен процедуром БП-ПР-004, Преиспитивање система 

менаџмента квалитетом. Преиспитивање обухвата процењивање могућности за 

побољшавање и потребу за изменама у систему менаџмента квалитетом укључујући 

политику и циљеве квалитета. Периодично преиспитивање система менаџмента квалитетом 

обухвата и преиспитивање и унапређивање стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 

(Пословник о квалитету, процедуре, упутства, инструкције). Преиспитивање система 

менаџмента квалитетом Школе, спроводи се током целе године на седницама Колегијума и 

Савета за квалитет, што се евидентира у записницима са истих, уз предузимање 

одговарајућих мера како би се обезбедила стална прикладност, адекватност и ефективност 

система менаџмента квалитетом. 

 

Анализа стања система менаџмента квалитетом врши се у односу на усвојену политику и 

циљеве квалитета, пословну орјентацију и захтеве, на основу: 

 Налаза интерних и екстерних провера, 

 откривених неусаглашености, 

 рекламација корисника, 

 стања реализације корективних и превентивних мера захтеваних: 

o претходним преиспитивањем, 

o проверама (интерним и екстерним) и 

o отклањањем узрока појава неусаглашености и рекламација и 

o анкетама корисника услуге високог струковног образовања. 
 

Савет за квалитет, у складу са поступком уређеним процедуром БП-ПР-004, 

Преиспитивању система менаџмента квалитетом, анализира налазе дате у Извештају о 

преиспитивању система менаџмента квалитетом, и усваја извештај уз закључке и мере 

које треба спровести са циљем: побољшања ефективности система менаџмента квалитетом, 

одговарајућих процеса и побољшања квалитета услуге високог струковног образовања. 

Савет за квалитет одређује: носиоце активности по појединим мерама, начин обезбеђења 

ресурса, рокове реализације и начин праћења реализације активности. 

 

Поступак преиспитивања система менаџмента квалитетом спроводи се од 2009. године. 

Извештаје разматра и усваја Савет за квалитет и предузима су одговарајуће 

корективне/превентивне и мере за побољшања. Извештаји су доступни на захтев 

заинтересованих страна. 
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3.2.2. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

Београдска политехника поседује сертификовани систем менаџмента квалитетом усаглашен 

са националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, 

захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е). Сви кључни 

процеси су препознати, описани и у потпуности документовани. Систем менаџмента 

квалитетом Београдске политехнике се примењује, одржава и побољшава и тиме омогућава 

континуално повећавање ефективности и ефикасности пословања. 

 

Београдска политехника је Статутом, општим актима и документима система менаџмента 

квалитетом утврдила начин избора и послове и задатке наставника и сарадника, студената, 

одсека, органа управљања – Савет, органа пословођења – Директор, стручних органа 

(Наставно веће и Савет за квалитет), Студентског парламента, сектора и стручних служби, 

помоћних и саветодавних тела у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака 

за обезбеђење и унапређење квалитета. Као посебна стручна служба оформљена је Служба 

квалитета задужена за функционисање система менаџмента квалитетом, његово праћење, 

вредновање и интеграцију у целокупну делатност Школе. 

 

Документима Школе обезбеђено је учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, 

стандарда и поступка за обезбеђења квалитета. Представници студената укључени су, на тај 

начин, у рад Савета, Наставног већа, Савета за квалитет и помоћних стручних и 

саветодавних тела. На тај начин студенти су упознати са пословним документима, 

документима система менаџмента квалитетом и плановима и извештајима који из њих 

произилазе. Укључивање студената је незнатно побољшано последњих година, међутим, 

недовољном активношћу Студентског парламента, студенти не остварују у  потпуности 

своја права. 

 

У организационом смислу, у Школи је успостављен Савет за квалитет, као стручни орган 

у чијој надлежности је успостављање, одржавање, развој система менаџмента квалитетом и 

промовисање културе квалитета. Савет за квалитет има следеће надлежности: разматрање и 

утврђивање предлога стратешких докумената, давање предлога Наставном већу у вези са 

подизањем нивоа квалитета образовног процеса, давање предлога руководству у циљу 

унапређења нивоа квалитета делатности школе, давање мишљења о квалитету нацрта 

општих аката Школе, разматрање извештаја организационих јединица и тела школе и 

предлагање мера за отклањање уочених слабости у циљу сталног побољшања квалитета и 

обезбеђење партиципације свих чланова организације у активностима на унапређењу 

квалитета. 

 

У Београдској политехници сви процеси се правовремено планирају, реализују, прате, 

анализирају и, према потреби, предузимају се одговарајуће мере, које имају за циљ 

побољшање и резултата процеса и самих процеса, као и повећање нивоа задовољства 

корисника и свих заинтересованих страна. 
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3.2.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 
Значај Елементи 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+ + + 
Савет за квалитет као посебно тело за унапређење 
квалитета са дефинисаним надлежностима. 

+ + + 
Дефинисане су надлежности органа управљања у 
систему обезбеђења квалитета 

+ + + Дефинисане су надлежности органа пословођења 

+ + + Дефинисане су надлежности стручних органа 

+ + + 
Дефинисане су надлежности наставника и 
сарадника 

+ + + Дефинисане су надлежности студената 

+ + + 
Организација и функционисање система обезбеђења 

квалитета 

 

+ + + 
Доношење корективних и превентивних мера на 

основу анализе процене испуњавања стандарда за 

обезбеђење квалитета 

 

 
СЛАБОСТИ 

+ + Недовољна активност Студентског парламента 

 
++ 

Недовољно ефикасно праћење усвојених 

корективних и превентивних мера и мера за 

побољшање, које произилазе из свих извештаја, 
кроз Оперативну агенду. 

 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у великој мери 

испуњава захтеве стандарда 3 у погледу система обезбеђења квалитета. Стандарди и 

поступци доступни су јавности, у мери у којој је то примерено. 

 

3.2.4. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

Предузети мере за укључивање представника студената у Студентског парламента. 

 

Израдити интерактивну оперативну агенду у коју ће бити унете корективне, превентивне и 

мере за побољшања које произилазе из свих извештаја. За агенду користи Microsoft Outlook, 

или неки други софтвер попут Balanced ScoreCard, a који је могуће користи бесплатно или 

уз мала улагања. 

 

3.2.5. Показатељи и прилози за стандард 3 
 

Прилог 3.1. Формално успостављено тело   (комисија, одбор, центар) с конкретном 

одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета на високошколској институцији (извод из 

Статута) и опис рада (до 100 речи) 

 

 

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

 
1 

Извод из Статута о Савету за 

квалитет (Статут ВШСС – 

Београдска политехника бр. 

34/15, од 4.11.2014.  члан 52-54) 

   
Клик 

2 
БП-ПО-001, Пословник о 
квалитету 

  
Клик 

https://drive.google.com/open?id=1VhbDYYtx0C_SmuQVb6cYv9v9gj3sGkWl
https://drive.google.com/open?id=1RgSh9h726DQBr2XmlBq4qR0undZQhFg_
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3 
Пословник о раду Савета за 
квалитет 

  
Клик 

 
4 

Сертификат SRPS ISO 

9001:2008, број Q-1045-IR, 

издат 16.10.2012. од стране 

YUQS-a. Важи до: 15.10.2015. 

   
Клик 

 
5 

Сертификат IQNet ISO 

9001:2008 издат 16.10.2012. од 

стране YUQS-a. Важи до: 

15.10.2015. 

   
Клик 

 
Прилог 3.2. Спроведене анкете 

  
Документ 

 
Интернет страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електрон 

ски 

докумен 

т 

 

1 
Извештај о студентском 

вредновању установе за 

школску 2012/13. 

   

Клик 

 

2 
Извештај о студентском 

вредновању наставника за 

2012/13. 

   

Клик 

 

3 
Извештај о стеченим 

компетенцијама студената 

за 2013/2014. 

   

Клик 

 
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних  и превентивних 

мера 
  

Документ 
Интернет 

страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 
Годишњи извештај о преиспитивању система 
менаџмента квалитетом за 2013. 

  
Клик 

2 Годишњи извештај о интерним проверама за 2014.   Клик 

3 Извештај о неусаглашеностима за 2013.   Клик 

4 
Извештају о оцењивању система менаџмента 
квалитетом,  YUQS, Z - I N 2-605/09-14  од 05.01.2015. 

  
Клик 

https://drive.google.com/open?id=1nazwfUaDzKSmtDLmo53NLWCCmN_hc5ga
https://drive.google.com/open?id=1g1yK04t10rI7sJhCQJyYLGJhTbsbW3sw
https://drive.google.com/open?id=1jEABljgne0ZT3HpKJHOhAx6PXODo48tb
https://drive.google.com/open?id=19tOySpBdo36dvYg3-rYPYwai2pGlLzfQ
https://drive.google.com/open?id=1rMW30_F1N_Bm3j4AsBuCSgjIUzewv30v
https://drive.google.com/open?id=1Sv7RzWAhmm1btJcpphPqPwuucxsdZV9_
https://drive.google.com/open?id=1pFtIVf6o2Ee_xsA03yoh2E71HxF9aYD9
https://drive.google.com/open?id=1ifDkZbDGbk9QdT24suOlJj3StC92heS3
https://drive.google.com/open?id=1Ot7IgDvx36XMOSW3A1lqAmKcmwUOLK6q
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3.3. СТАНДАРД                            4: 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 
 

 

3.3.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
 

Београдска политехника је 2012. године добила акредитацију за осам студијских програма 

основних струковних студија и 2013. године за три студијска програма специјалистичких 

струковних студија. У наставку је дат приказ акредитованих студијских програма као и 

одобрени број студената. 

 
Преглед акредитованих студијских програма и одобреног броја студената 

Основне струковне студије 

Одељење за дизајн 

Студијски програм Одобрени број студената 

Графички дизајн 60 

Дизајн индустријских производа 40 

Модни дизајн производа од коже 40 

Одељење за технологије 

Рециклажне технологије 40 

Графичка технологија 60 

Безбедност и здравље на раду 60 

Заштита животне средине 80 

Менаџмент квалитетом 60 

 

 

 
 

Специјалистичке струковне студије 

Одељење за технологије 

Студијски програм Одобрени број студената 

Оцењивање усаглашености производа 16 

Заштита на раду 16 

Графичка производња 16 

 

Опис стања – механизми праћења квалитета студијских програма 
 

У процесу праћења квалитета студијских програма, Београдска политехника редовно и 

систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: циљеве студијског програма и 

њихову усклађеност са основним задацима и циљевима Београдске политехнике; структуру 

и садржај студијског програма у погледу односа општеакадемских, стручних и стручно- 

апликативних дисциплина; радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; исходе и стручност 

које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и даљег школовања. 

 Поступак преиспитивања студијских програма (који је регилусан процедуром ВО- 

ПР-007, Преиспитивање студијских програма) је активност која се спроводи након 
три  године  по  добијању  акредитације  и  која  обухвата  преиспитивање  следећих 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових 

циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање 

садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од 

одговарајућих организација из окружења. 
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елемената: структуре студијског програма; сврхе и циљева студијског програма; 

компетенција дипломираних студената; курикулума; упоредивости са студијским 

програмима одговарајућих страних образовних установа; уписа студената; 

оцењивања и напредовање студената; наставног особља; организационе структуре и 

ресурса. Спровођење поступка преиспитивања студијских програма је  у 

надлежности Руководиоца одсека, а који о спроведеном поступку и утврђеном стању 

сачињавају Извештај о преиспитивању студијског програма. На основу утврђеног 

стања Наставно веће Школе доноси предлог мера у циљу побољшања квалитета 

студијских програма. 

 Поступак усавршавања постојећих и увођење новог студијског програма је  

активност која је дефинисана документом ВО-ПР-008, Развој студијских програма, а 

обухвата претходно планирање, садржај планирања, поступак и фазе планирања и 

надлежности у поступку. Улазне елементе за усавршавање постојећих и увођење 

нових програма, поред идентификованих потреба чине, пре свега, екстерна 

документа која дефинишу законске захтеве и оквире за студијске програме  у 

високом образовању, као и стандарди за акредитацију и обезбеђење квалитета 

установа и студијских програма у високом образовању. Основни излазни елемент је 

усавршени или новоуведени студијски програм. У складу с тим, а према Правилнику 

о пословној документацији, ажурира се документација студијских програма Школе и 

врши усклађивање релевантних пословних докумената (Статут, правилници, 

процедуре, информациони материјал, обрасци, итд.). Верификацију усавршавања 

постојећих програма и увођења новог студијског програма врши Наставно веће. 

 Систематично праћење квалитета студијских програма подразумева  и 

преиспитивање ЕСПБ бодова, које се реализује према процедури ВО-ПР-011, 

Одређивање бодовне вредности предмета. Преиспитивање ЕСПБ бодова врши се у 

складу са законски дефинисаним оквирима и принципима. До појединачниих 

вредности ЕСПБ по предметима долази се међусобним усаглашавањем процена 

наставника и студената. У обзир се узимају сви облици ангажовања студената у току 

похађања наставе на предмету до успешног полагања испита. На основу 

прикупљених података и добијених резултата Комисија за ЕСПБ саставља Извештај 

о утврђивању бодовних вредности предмета. Резултати преиспитивања ЕСПБ 

представљају улазни елемент за поступак преиспитивања студијских програма. 

 У оцењивању и осигурању квалитета студијских програма укључени су 

представници студената кроз учешће у раду органа Школе (Наставно веће, Савет 

Школе, Савет за квалитет, Комисија за стратешко планирање). У складу  с 

процедуром (МП-ПР-004, Студентско вредновање установе)  студентско 

вредновање установе представља годишњу активност коју спроводи Комисија за 

студентско вредновање установе која у свом саставу обавезно подразумева и једног 

представника студената. Студентско вредновање установе спроводи се у складу са 

инструкцијом МП-ИН-001, Методологија студентског вредновања установе. У 

поступку вредновања, поред свих параметара који доприносе квалитету установе, 

мери се и задовољство студената варијаблама које ближе одређују квалитет 

студијског програма. Варијабле квалитета студијског програма, дефинисане 

методологијом, су у складу са Правилником о стандардима за самовредновање и 

оцењивање квалитета високошколских установа. У оквиру поступка студентског 

вредновања установе разматрају се и разлози одустајања од студија, а на основу 

прикупљених анкета које студенти попуњавају приликом исписивања са студија. На 

основу добијених резултата о студентском вредновању установе Комисија сачињава 

предлог Извештаја који прослеђује на усвајање Савету за квалитет који разматра, 

усваја и даје предлог мера за побољшања. Наставно веће даје мишљење о извршеном 
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поступку, резултатима СВУ и даје предлоге за: повећање задовољства студената, 

отклањање недостатака и побољшање самог поступка СВУ и перформанси Школе. 

 Праћење квалитета студијских програма обезбеђује се и на основу повратних 

информација о задовољству дипломираних студената и послодаваца стеченим 

компетенцијама студената (МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција 

студената). На основу информација добијених анкетирањем студената по 

завршетку студија и послодаваца, израђује се извештај о стеченим компетенцијама 

студената који усваја Наставно веће Школе. Извештај представља улазни документ у 

процесу преиспитивања студијских програма. 

 Још једна од метода праћења и обезбеђења квалитета студијских програма 

подразумева примену процедуре МП-ПР-003, Управљање  неусаглашеностима. 

Сврха процедуре огледа се, превасходно, у спречавању настанка неусаглашености, 

као и у прописивању поступка управљања неусаглашеностима. За идентификацију 

неусаглашености одговорни су сви запослени у Школи, при чему примарну 

одговорност имају руководиоци свих нивоа, као и што представник студената може 

поднети пријаву о насталој неусаглашености. Управљање неусаглашеностима 

укључује следеће активности: мере за спречавање неусаглашености, идентификацију 

и пријављивање неусаглашености, евидентирање неусаглашености, разматрање 

налаза о неусаглашености и одлучивање о мерама, отклањање неусаглашености, 

верификацију предузетих мера, извештавање о неусаглашеностима и чување 

докумената. 

 Корективне и превентивне мере (процедура МП-ПР-002, Корективне и превентивне 

мере) спроводе се након утврђивања неусаглашености која се може идентификовати 

на основу: преиспитивања студијских програма; интерних провера система 

квалитета; екстерних провера од стране сертификационог тела; измена у постојећој 

регулативи (закони, прописи и стандарди) које се односе на студијски програм; 

информација добијених приликом спровођења студентског вредновања установе у 

делу који се односи на студијске програме; промена које се дешавају на тржишту 

високог образовања; предлога за корективну или превентивну меру у циљу 

побољшања студијских програма које подносе запослени, односно представник 

студената. Корективну/превентивну меру покреће Савет за квалитет Школе. 

Истовремено Савет за квалитет именује радни тим (или појединца) за спровођење 

корективне или превентивне мере и дефинише рок за подношење извештаја. Тим за 

спровођење корективне или превентивне мере ради на утврђивању узрока 

неусаглашености и даје предлог програма активности за њихово отклањање. Савет за 

квалитет разматра предлог мера и даје сагласност на исти или сугестије за измену 

или допуну предлога мера у погледу активности, носиоца и рокова. На основу 

одобреног програма мера за отклањање узрока неусаглашености, радни  тим 

спроводи планиране активности и о току активности, по потреби, обавештава Савет 

за квалитет. Приликом верификације спроведене корективне или превентивне мере 

Савет за квалитет дефинише и рок у коме ће руководилац радног тима преиспитати 

ефективност предузетих мера. 

 

Анализа и процена - механизама праћења квалитета студијских програма 
 

Београдска политехника уважава системски приступ праћења и обезбеђења квалитета не 

само студијских програма, већ и на нивоу целе установе. Претходно наведеним и описаним 

документима обухваћени су најзначајнији елементи који доприносе обезбеђењу квалитета 

студијских програма, а који су усклађени са законским оквиром, прописаним стандардима, 

дефинисаним циљевима и политиком. Успостављени механизми доследно се примењују и 
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на тај начин се постижу стална унапређења квалитета студијских програма. У односу на 

претходни поступак самовредновања (април 2011. године) извршена су следећа  

унапређења: 

 развијена су два нова студијска програма у складу са захтевима окружења 
(Рециклажне технологије – основне струковне студије и Заштита на раду – 

специјалистичке струковне студије), који су акредитовани 2012. године; 

 извршено је редизајнирање постојећих студијских програма у контексту 

обезбеђивања савремености садржаја (акредитовани 2012. и 2013. године); 

 развијене су радионица за дизајн коже, фото студио, лабораторија за безбедност и 

здравље на раду и лабораторија за графичку технологију; 

 унапређен је поступак мерења стечених компетенција студената кроз обезбеђивање 

повратних информација од дипломираних студената и послодаваца; 

 унапређен је поступак студентског вредновања установе кроз дефинисање посебног 

документа којим је обухваћена методологија поменутог процеса; 

 побољшано је извођење практичне наставе кроз избор додатних наставних база у 

привреди; 

 унапређени су критеријуми оцењивања кроз повезивање укупног ангажовања 
студената и поена који се стичу испуњавањем активности у процесу наставе; 

 потписивањем уговора са две високошколске установе из Словеније (Polymer 

Technology College, Slovenj Gradec и Environmental Protection College, Velenje) 

унапређена је мобилност наставника, размена искуства и створене су могућности за 

размену (мобилност) студената; 

 обезбеђено је доследно спровођење корективних и превентивних мера проистеклих 
из редовног процеса преиспитивања и интерних провера. 

 

Два су основна проблема са којима се суочава Београдска политехника у обезбеђивању 

квалитета студијских програма. Први, недовољна заинтересованост будућих послодаваца у 

постављању захтева и очекивања у погледу дефинисања специфичних компетенција за 

одређену област студија. Други проблем, везује се за недовољан ниво претходног 

образовања студената. 

 

Опис стања – исходи образовања засновани на исходима учења 

 

Уважавајући начине усвајања одређеног садржаја (когнитивни, афективни  и 

психомоторни), на Београдској политехници дефинисани исходи образовања засновани су 

на когнитивном и афективном домену. 

Когнитивни домен остварује се постизањем одговарајућих нивоа учења. У циљу 

остваривања когнитивног домена сваки предмет студијског програма има своје место и 

улогу кроз дефинисане исходе учења. У погледу афективног домена, а који претпоставља 

субјективни аспект понашања при учењу, исти се остварује кроз учење о прихватању и 

реаговању на одређене појаве; усвајању и концептуализацији вредности; поређењу, 

проучавању односа и успостављању система вредности; контролисању понашања на основу 

развијеног система вредности. 

 

Други ослонац, у дефинисању исхода образовања на Београдској политехници 

представљали су дескриптори исхода учења дефинисани Тјунинг пројектом. У складу с 

поменутим дескрипторима, издвајају се три домена исхода образовања: 

 знање и разумевање у специфичној области студија, 

 примена знања у специфичној области студија (практичне вештине) и 
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 оспособљеност за деловање у широј друштвеној заједници. 

 

Прва два исхода образовања подразумевају стицање знања и вештина неопходних за 

разумевање и примену наученог у конкретним ситуацијама, у оквиру специфичних области 

студија, као и вештина потребних за наставак студирања. Трећи исход образовања 

подразумева развијање система вредности код студената у циљу уважавања различитости и 

могућности деловања у широј друштвеној заједници. 

 

На основу овако конципираних исхода образовања постављене су опште и специфичне 

компетенције и исходи учења који обезбеђују остваривање поменутих компетенција. 

Описи студијских програма (који садрже исходе образовања, исходе учења, циљеве итд.) 

дати су у оквиру Информатора о СП доступни на: 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne- 

obaveze/sgd/drugi/sgd02 и http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila- 

studiranja/predispitne-obaveze/gp/prvi/spec 
 

Анализа и процена - исхода образовања заснованих на исходима учења 
 

Периодичним преиспитивањем студијских програма, систематично се приступа 

преиспитивању усклађености исхода учења с иходима образовања уз уважавање научних 

достигнућа у области учења и подучавања, као и захтева које поставља савремени концепт 

високог образовања. 

Актуелни исходи учења представљају резултат сагледавања савремених дешавања у науци 

и струци у специфичним областима студија, доступних информација сa тржишта рада, 

информација добијених из процеса вредновања стечених компетенција студената, 

студентског вредновања установе, информација добијених из упоређивања са другим 

високошколским установама итд. 

 

Опис стања – исходи учења базирани на дескрипторима квалификација 
 

Исходи учења којима се обезбеђује стицање специфичних и општих компетенција 

засновани су на Националном и Европском оквиру квалификација. Како је наведено у тачки 

два овог стандарда, значајну улогу у дефинисању и преиспитивању исхода учења 

представљају и резултати истраживања тржишта рада, анкета које попуњавају послодавци и 

дипломирани студенти о задвољству стеченим компетенцијама, стање развоја науке и 

струке итд. 

 

С обзиром да Београдска политехника има студије првог (основне струковне студије) и 

другог нивоа (специјалистичке струковне студије) следећи дескриптори квалификација 

представљају основу у процесу дефинисања и преиспитивања исхода учења, односно 

компетенција: 

 

Према Националном оквиру квалификација (предлог Националног савета за високо 

образовање) 

први ниво студија 
''Диплому стичу студенти који задовољавају дескрипторе исхода учења: 

 који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном 

образовању и које оспособљава за коришћење стручне литературе; 

 који су у стању да примене знање и разумевање у професији; 

 који су у стању да пренесу знања на друге; 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne-obaveze/sgd/drugi/sgd02
http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne-obaveze/sgd/drugi/sgd02
http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne-obaveze/gp/prvi/spec
http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne-obaveze/gp/prvi/spec
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 који поседују способност да наставе студије; 

 који поседују способност за тимски рад.'' 

други ниво студија 
''Диплому стичу студенти који задовољавају дескрипторе исхода учења: 

 који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним 

ужим областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим 

на основним струковним или основним академским студијама, као вид посебне 

припреме и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације; 

 који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно 

решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у 

ужим областима студија; 

 који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених 

проблема из струке; 

 који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да 

расуђују и дају на основу доступних информација могуће закључке који 

истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима 

повезаним са применом њиховог знања и судова; 

 који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и 
да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак 

закључивања стручној и широј јавности.'' 

 

Према Европском оквиру квалификација 

први ниво студија 
''Qualifications that signify completion of the first cycle are awarded to students who: 

 have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon 

their general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by 

advanced textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the 

forefront of their field of study; 

 can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional 

approach to their work or vocation, and have competences typically demonstrated 

through devising and sustaining arguments and solving problems within their field of 

study; 

 have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) 
to inform judgments that include reflection on relevant social, scientific or  ethical 

issues; 

 can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non- 
specialist audiences; 

 have developed those learning skills that are necessary for them to continue to  

undertake further study with a high degree of autonomy.'' 

 

други ниво студија 

''Qualifications that signify completion of the second cycle are awarded to students who: 

 have demonstrated knowledge and understanding that is founded upon and extends 

and/or enhances that typically associated with the first cycle, and that provides a basis  

or opportunity for originality in developing and/or applying ideas, often within a 

research context; 

 can apply their knowledge and understanding, and problem solving abilities in new or 
unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their 

field of study; 
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 have the ability to integrate knowledge and handle complexity, and formulate  
judgments with incomplete or limited information, but that include reflecting on social 

and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments; 

 can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale  underpinning 

these, to specialist and nonspecialist audiences clearly and unambiguously; 

 have the learning skills to allow them to continue to study in a manner that may be 

largely self-directed or autonomous.'' 

 

Анализа и процена - исхода учења базираних на дескрипторима квалификација 
 

Остваривањем исхода учења обезбеђује се постизање одговарајућих квалификација. 

Анализирање усклађености дефинисаних исхода учења, односно компетенција, са 

захтевима националних и професионалних удружења у овом тренутку није могуће 

спровести. У националном окружењу не постоје усвојени и јавно доступни захтеви по 

питању квалификација за специфичне научне области. У односу на међународно окружење, 

исходи учења, односно компетенције, усклађени су са општим и специфичним 

компетенцијама у одговарајућим научним областима које је дефинисала Тјунинг група, а 

чији је члан и Србија. 

 

Међународни дескриптори квалификација у области инжењерства доступни су на 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/AHELO_En 

gineering.pdf . 
 

Међународни дескриптори квалификација у области дизајна доступни су на 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/Design_docu 

ment.pdf . 
 

Опис стања – усклађеност наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања; 

садржај наставног програма у функцији исхода учења 

 

Уважавајући дескрипторе квалификација и постављене циљеве, за сваки студијски програм 

дефинисане су опште и специфичне компетенције. Остваривање компетенција обезбеђено 

је кроз реализацију исхода учења који су дефинисани на нивоу студијског програма, 

предмета и за сваку појединачну наставну јединицу. Применом одговарајућих наставних 

метода обезбеђује се остваривање исхода учења. Постизање исхода учења проверава се 

периодично, током реализације наставе, и на испиту. За сваки пртедмет, тј. за сваку 

активност у настави дефинисане су наставне методе и методе оцењивања, као и максималан 

број поена које студент може да оствари по реализацији одређене активности. У Књизи 

прилога за стандард 4. дат је приказ међусобне повезаности исхода учења, метода наставе и 

метода оцењивања. 

Полазну основу у дефинисању садржаја наставног програма представљају студијским 

програмом дефинисане специфичне и опште компетенције и исходи учења који обезбеђују 

стицање компетенција. Стручним, односно уметничко-стручним и стручно-апликативним 

предметима обезбеђује се остваривање исхода учења који подразумевају знање и 

разумевање, као и примену знања у специфичној области студија, а који обезбеђују стицање 

специфичних и појединих општих компетенција. Академско-општеобразовним предметима 

обезбеђује се остваривање исхода учења који су у служби стицања општих компетенција. 

У прилогу, табела 4.2. приказане су мапе предмета за сваки студијски програм. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/AHELO_Engineering.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/AHELO_Engineering.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/Design_document.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/Design_document.pdf
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Полазну основу у дефинисању садржаја наставног програма представљају студијским 

програмом дефинисане специфичне и опште компетенције и исходи учења који обезбеђују 

стицање компетенција. Стручним, односно уметничко-стручним и стручно-апликативним 

предметима обезбеђује се остваривање исхода учења који подразумевају знање и 

разумевање, као и примену знања у специфичној области студија, а који обезбеђују стицање 

специфичних и појединих општих компетенција. Академско-општеобразовним предметима 

обезбеђује се остваривање исхода учења који су у служби стицања општих компетенција. 

У прилогу, табела 4.2. приказане су мапе предмета за сваки студијски програм. 

 

Анализа и оцена - усклађености наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања; 

садржаја наставног програма у функцији исхода учења 

 

Сталним праћењем дешавања у националном и европском образовном оквиру, приликом 

преиспитивања студијских програма спроводи се преиспитивање циљева, исхода учења, 

наставних и метода оцењивања и по потреби се врше усаглашавања. Такође, узима се у 

обзир и стање у науци и струци како би се обезбедила савременост садржаја програма. 

Поменути елементи дефинисани су за сваки студијски програм, предмет у  оквиру 

студијског програма и за сваку наставну јединицу, и доступни су јавности. Овакав приступ 

обезбеђује ефективну реализацију програма, јер је студентима унапред познато шта се од 

њих очекује не само по завршетку курса, већ и по реализацији сваке наставне јединице. 

Опис стања – постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења 
 

У Београдској политехници дефинисане су фазе праћења студената. Квалитет стеченог 

знања мери се на ''улазу'', у контексту претходног нивоа знања и образовања, током студија 

и по завршетку студија. Квалитет студената који уписују Школу прати се преко квалитета 

претходног образовања и резултата остварених на класификационом испиту. Праћење 

студената током студија реализује се прописаним документима система квалитета ВО-ПР- 

001, Извођење наставе и ВО-УП-006, Праћење напредовања студената, као и  

периодичним семестралним састанцима руководиоца одсека и предметних наставника. У 

погледу свршених студената прати се остварена просечна оцена током студија, просечна 

дужина трајања студија и задовољство студената стеченим компетенцијама. 

Квалитет претходног образовања утврђује се на основу просечне оцене остварене у 

претходном нивоу образовања, а резултати остварени на класификационом испиту на 

основу броја бодова које студент остварио полагањем пријемног испита.  Праћење 

студената током студија обухвата праћење континуитета рада студената током реализације 

наставе (ВО-ПР-001, Извођење наставе) на појединачним предметима и праћењем 

напредовања студената од момента уписа студента у Школу па све  до  завршетка 

студирања, односно од момента уписа одређеног предмета па све док студент тај исти 

предмет не положи (ВО-УП-006, Праћење напредовања студената). Током реализације 

наставе, на појединачним предметима, наставници су у обавези да прате континуитет рада 

студената које остварују кроз праћење: присутности студената настави, ангажовања 

студената током наставе и обављања предиспитних обавеза дефинисаних наставним 

програмом предмета. Обавеза наставника је да формирају запис о праћењу рада студената, а 

који чувају шест година. Преиспитивање континуитета рада студената реализује се 

периодичним семестралним састанцима руководиоца одсека и предметних наставника при 

чему је обавеза наставника да сачине преглед о напредовању студената у току процеса 

наставе. Поменути преглед обавезно мора да садржи: проценат студената који редовно 

похађа наставу у односу на оне који су уписали предмет; проценат студената који је поново 

уписао  предмет  и  њихово  ангажовање;  проценат  студената  који  не  долази  на наставу; 
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напредовање студената у смислу извршавања предиспитних обавеза; уочени проблеми 

током реализације наставе. Поред преиспитивања рада наставника и студената, на 

поменутим састанцима дефинише се и предлог мера (уколико је то потребно) које је 

неопходно предузети у циљу унапређења квалитета наставе и постигнућа студената. 

Праћење напредовања студената обухвата праћење напредовања студената по студијким 

програмима и праћење напредовања студената по предметима. 

 

Праћење напредовања студената на студијском програму врши се анализом следећих 

улазних параметара: 

 успеха студената у претходном школовању – просечна средња оцена oстварена у 

претходном нивоу образовања за све активне студенте у посматраној школској 

години; 

 просечног броја уписаних ЕСПБ бодова у школској години, за самофинансирајуће 

студенте; 

 просечног броја остварених ЕСПБ бодова у школској години, за самофинансирајуће 

и студенте који се финансирају из буџета Републике Србије; 

 хистограма расподеле студената по броју остварених ЕСПБ бодова; 

 остварене средње оцене током студирања (која се утврђује по дипломирању 

студената), за све студенте који су дипломирали у посматраној школској години; 

 просечне дужине студирања (која се утврђује по дипломирању студената), за све 

студенте који су дипломирали у посматраној школској години. 

 

Праћење напредовања студената на предмету врши се анализом следећих улазних 

параметара: 

 проценат студената који су испунили, односно нису испунили предиспитне обавезе; 

 броја студената пријављених за полагање испита, броја студената који  су 

приступили полагању испита, броја студената који су положили, односно нису 

положили испит из одређеног предмета (на нивоу испитног рока, односно школске 

године); 

 остварене просечне оцене по предметима у оквиру испитног рока и на нивоу  
школске године; 

 просечног броја полагања из кога се положи неки предмет на нивоу школске године; 

 проценат студената који нису положили испит из одређеног предмета у току  

школске године, а који су предмет уписали. 

 

На основу извештаја спроведених анализа за школску 2012/13. годину, на основним 

струковним студијама, добијени су следећи показатељи: 

 просечна оцена студената у претходном нивоу образовања износила је 3,37; 

 просечан број уписаних ЕСПБ за самофинансирајуће студенте износио је 55,38; 

 просечан број остварених ЕСПБ бодова за самофинансирајуће и буџетске студенте 

износио је 31,62. 

 просечна дужина студирања износи четири године, а остварена просечна оцена по 

дипломирању 8,00; 

 просечан проценат студената који су испунили услове за излазак на испит кретао се  

у интервалу од 40 % до 100 %, у зависности од предмета (већи проценат је запажен 
на предметима виших година студија); 

 посматрано на годишњем нивоу од укупно 8557 студената који су полагали испите 
позитиван резултат је остварило 5623 студената или 65,71 %, са просечном оценом 

7,16. 
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На основу извештаја спроведених анализа за школску 2012/13. годину, на 

специјалистичким струковним студијама, добијени су следећи показатељи: 

 просечна оцена студената у претходном нивоу образовања износила је 7,45; 

 просечан број уписаних ЕСПБ износио је 55,70; 

 просечан број остварених ЕСПБ бодова за самофинансирајуће и буџетске студенте 
износио је 41,51; 

 остварена просечна оцена током студирања (која се утврђује по завршетку студија) 
износила је 8,79; 

 просечна дужина студирања (која се утврђује по завршетку студија) износила је 1,53; 

 у највећем проценту случајева студенти су испунили предиспитне обавезе током 

процеса наставе и на тај начин остварили улов за излазак на испит; 

 посматрано на годишњем нивоу од укупно 331 студента који су полагали испите 

позитиван резултат је остварило 308 студената или 93,05 %, са просечном оценом 
7,44. 

 

Анализа и оцена - постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења 
 

Из описа стања уочава се да Београдска политехника има разрађене механизме и стратегију 

праћења постигнућа студената. У зависности од добијених резултата спроведених анализа 

предуземију се одговарајуће мере, а с циљем унапређења процеса наставе и постигнућа 

студената. На основу уоченог слабијег предзнања студената на првој години студија на 

предметима физика, математика и хемија Београдска политехника је увела припремну 

наставу почев од школске 2011/12. године, а која се и даље реализује. 

Основни проблем у остваривању жељених исхода учења представља слабији ниво 

претходног знања и образвања студената. 

 

Опис стања – активности учења потребне за достизање очекиваних исхода учења 
 

Београдска политехника има дефинисане Информаторе о студијским програмима, који 

садрже све неопходне информације о студијским програмима. Информатори се објављују за 

сваку школску годину пре објављивања конкурса за упис у прву годину студијског 

програма. Информатори, поред осталих информација, садрже и описе предмета у оквиру 

којих су презентовани циљеви, опште и специфичне компетенције, исходи учења, садржај 

предмета, литература, активности у настави, удео ЕСПБ за сваку активност, наставне и 

методе оцењивања, активности студената, број поена за сваку активност, напомене  у вези 

са оцењивањем и услове које студент треба да испуни како би остварио услов за излазак на 

испит. У наставку је дат пример описа предмета са свим наведеним елементима. 

 
Студијски програм Менаџмент квалитетом, техничко – технолошко поље 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Менаџмент квалитетом 

Назив и шифра предмета Систем менаџмента квалитетом - СМК50МК0 

Наставник Јелић др Милош 

Врста предмета Стручно-апликативни 

Тип предмета Обавезан 

Година и семестар студија Друга година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 8 

Услови за избор/слушање Одслушан предмет Стандардизација и оцењивање усаглашености 
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Број часова активне наставе Предавања 4 Вежбе 2 Други облици наставе 1 

Циљеви учења: 

Циљ учења је да пружи студентима теоријска и практична знања о системском приступу квалитету и основама система 

менаџмента квалитетом (QMS), указујући на значај и суштину међународно утврђене стандардизоване подлоге за 

ефикасно успостављање и функционисање QMS и примену менаџмента квалитетом (QM) у организацији, уз поштовање 

принципа QMS као и принципима његовог организовања и функционисања. Циљ предмета је и да укаже студентима на 

путеве за претварање QMS у динамичку самопоправљиву структуру, као предуслову за ефикасно функционисање 

организације као целине. 

Опште компетенције: 

- системско приступање проблематици квалитета у савременим организацијама, 

- решавање проблема из менаџмента квалитетом у реалним организацијама. 

Специфичне компетенције: 

- суштинско познавање и разумевање терминологије из система менаџмента квалитетом, 

- могућност комуницирања и споразумевања са делaтницима из области менаџмента квалитета 

- способност обављања различитих послова у функцији обезбеђења квалитета једне организације, 
- изградња основне структуре докумената система менаџмента квалитетом у реалној организацији. 

Исходи учења: 

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. опише начин функционисања система менаџмента квалитетом, 

2. укаже на битне елементе политике квалитета организације, 

3. разуме основе система и системског приступа појавама и проблемима, 
4. препозна управљачке механизме у систему менаџмента квалитетом 

5. активно доприноси стварању докумената система менаџмента квалитетом, 

6. категорише мере које се предузимају за отклањање неусаглашености, 

7. анализира резултате провера у систему менаџмента квалитетом, 

8. учествује у припреми преиспитивања од стране руководства. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Увод и историјат, · Терминологија и концепти квалитета; ·Системски приступ појавама и проблемима; ·Стандардизација 

у области система менаџмента, ·Систем менаџмента квалитетом по захтевима стандарда серије SRPS ISO 9000; ·Систем 

менаџмента квалитетом и његови подсистеми; ·Организациона структура за менаџмент квалитетом; ·Специфичности 

остваривања квалитета у услужним делатностима. ·Управљање одрживим успехом организације – нови приступ 

менаџменту квалитетом · Самооцењивање као алат за учење у организацији. 

Вежбе (Практична настава): 

·Разјашњење појмова, начина управљања системом и његовог континуираног побољшавања,· Тумачење начина 

управљања системом и континуираног побољшавања система (примена Деминговог PDCA-принципа); ·Разјашњење 

хијерархије докумената и садржаја појединих врста докумената (Процедуре, Упутства, Записи, Планови квалитета), · 

Примери поступака интерних провера производа, процеса и QMS, поступака управљања неусаглашеним производима и 

спровођења корективних и превентивних мера ·Примери самооцењивања у организацији. 

Други облици наставе (ДОН): 

Обилазак организације која има успостављен систем менаџмента квалитетом. 

Литература: 

Основна: 

1. Јелић, М.: Систем менаџмента квалитетом – предавања наставника, Београдска политехника, 2012. 

Допунска: 

2. Џелетовић, С.: Успостављње и провера система менаџмента квалитетим, ВШСС-Београдска Политехника, 

Београд, 2011. 

3. Арсовски, С.:Менаџмент процесима, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2007. 
4. Арсовски, С., Лазић, М.: Водич за менаџере квалитета, Машински факултет у Крагујевцу, Центар за квалитет, 2010. 

5. Филиповић, Ј.:Основе квалитета, Факултет организационих наука, Београд, 2008. 

6. Хелета, М.:TQM Модели изврсности и интегрисани менаџмент системи, Завод за уџбенике, Београд, 2010. 
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Активности 

у настави 
ЕСПБ Исходи 

учења 
Наставне Методе оцењивања Активности 

студената 
Поени 

 

 

 

 

 

 
 

Предавања 

 

 

 

 

 

 
 

0,4 

 

 

 

 

 

 
1, 2 ,3, 4, 

5, 6 , 7 , 8 

 

 

 

 

 

 
- предавања; 

- дискусија. 

 

Оцењује се: 

1) Редовност присуства, 

2) Активност на 

предавањима исказана кроз: 

- постављање питања на 

предавањима; 

- приказ, изношење и 

коментарисање примера; 

- учествовање у расправама 

по отвореним питањима; 

- припремљеност за 

праћење и учествовање у 

настави. 

 

 

 

 
- припреме за предавања; 
- претраживање стручне 

литературе; 

- праћење предавања; 

- постављање питања ради 

додатног објашњавања;- 

изношење својих виђења. 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 
Вежбе 

 

 

 

 

 

 
0,4 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

 
 

- решавање 

практичних 

примера; 

- презентација 

сопствених и 

закључака 

групе; 

- рад у тиму. 

Оцењује се: 

1) Редовност присуства, 

2) Активност на вежбама 

исказана кроз: 

- постављање питања на 

предавањима; 

- приказ, изношење и 

коментарисање примера; 

- учествовање у расправама 

поотвореним питањима; 

- припремљеност за 

праћење и учествовање у 

настави. 

 
- припреме за вежбе; 

- претраживање 

стручне литературе 

и интернета; 

- праћења вежби; 

- израда задатака и 

решавање на часу; 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања. 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

Практична 

настава у 

организацији 

 

 

 

0,8 

 

 

 

1, 2, 4 

 

 

- 
демонстрација; 

- дискусија. 

 

Оцењује се: 

1) Редовност присуства, 

2) Активност на пракси 

кроз: 

- коментарисање примера; 

- постављање питања; 

- предлагање решења. 

- припрема за 

практичну наставу; 

- активно праћење 

практичне наставе; 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања; 

- коментарисање 
нових сазнања. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарски 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
2, 3, 4, 5 

- презентација 

семинарског 

рада; 

- студентско 

вредновање 

сопственог 

рада; 

- вредновање 

студентског 

рада од стране 

наставника; 

- вредновање 

рада од стране 

других 

студената; 

- дискусија и 

питања на 

тему 

рада. 

 

 
Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(потпуност,конзистентност 

и оригиналност); 

- адекватност језика и стила 

и примене стручне 

терминологије; 

- квалитет усменог излагања 

и презентације 

семинарског рада; 

- обим и избор коришћене 

литературе; 

- коришћење стручне 

аргументације у дискусији. 

 

 

 
- претраживање 

стручне литературе; 

- коришћење 

интернета; 

- израда писаног 

семинарског рада; 

- консултације током 

израде рада; 

- припрема за 

презентацију рада; 

- одбрана 

семинарског рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
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Контролна 

писана вежба 

 

 
1,6 

 

 
1,2,3,4,5,6,7,8 

- израда 

писане 

вежбе у 

облику 
теста. 

- оцењивање 

студентског 

постигнућа на 

писменим 
контролним вежбама. 

припрема за 

контролну писану 

вежбу, 

-исказивање 
усвојених знања кроз 

тест питања. 

 

 
20 

 
 

Полагање 

испита 

 

 
4 

 

 
1,2,3,4,5,6,7,8 

 
- израда 

писменог 

испита. 

- оцењује се 

постигнути успех на 

испиту кроз дате 

тачне одговоре на 

постављена питања. 

- припреме за 
полагање испита 

кроз консултације; 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе. 

 

 
50 

ЗБИР 8  
100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовању током наставе. 

2. Број поена остварен на практичној настави наставник саопштава на првом наредном часу наставе по одржаној 
практичној настави. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту након одбране 

семинарског рада 

4. Број поена остварен на контролној писаној вежби наставник саопштава студенту најкасније 48 сати након одржане 

контролне писане вежбе. 

5. Број поена остварен израдом и одбраном домаће вежбе наставник саопштава студенту након одбране домаће вежбе 

6. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз активности у 

настави и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита: 

1. Остварено најмање 25 поена кроз активности у настави. 

 

 

Студијски програм Модни дизајн производа од коже, поље уметност 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Модни дизајн производа од коже 

Назив и шифра предмета Дизајнирање обуће 1 - ДОБ50ДК1 

Наставник Маја М. Милинић-Богдановић 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета Уметнички 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 7 

Услови за избор/слушање предмета Основи дизајнирања 1 

Број часова активне наставе Предавања 3 Вежбе 2 Други облици 0 

Циљеви учења: 

Циљеви предмета Дизајнирање обуће 1 су да студент кроз реализацију одговарајућег наставног програма савлада основне 

принципе конструкције и моделовања свих типова плитке обуће. Да подстакне код студента брзо решавање поставњених 
задатака, генерисање идеја и реализацију израде шаблона у оквиру обућарске делатности и да се студенти оспособе за 

успешно укључивање у професију моделар обуће. 

Опште компетенције: 

- Способност рада у тиму 

Специфичне компетенције: 

- Способност коришчења стечених знања историског прегледа развоја обуће приликом дизајнирања обуће, 

- Способност самосталног израђивања конструкцијске основе за плитку обућу, 

- Способност моделовања горњишта и доњих делова плитке обуће, 
- Способност класификовања и избора материјала за реализацију обуће, 
- Способност препознавања целокупаног производног процеса производње обуће. 
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Исходи учења: 

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Користи знање историјског прегледа развоја обуће, 

2. Користи знања антрополошких мерења и грађе стопала 

3. Класификује материјале за израду обуће, 
4. Анализира врсте обуће са становишта дизајна, 

5. Изради шаблоне за обућу користећи обућарски прибор и алате, 

6. Изради гипсани одливак стопала, 

7. Изради конструкцијску основу за плитку обућу, 
8. Пројектује попречни и уздужни пресек калупа обуће као и табан калупа и појектује основе калупа из 3Д у 2Д 

димензију, 

9. Моделује (изради шаблоне) према конструкцијској основи плитке обуће, 
10. Познаје целокупан производни процес дизајнирања и израде обуће. 

Садржај предмета: 

 Предавања (Теоријска настава): 

Мода, модни трендови и линије, пројект дизајн. Грађа стопала, Антрополошка мерења и систем мера, у складу са 

функцијом обуће у заштити стопала, Дизајнирање калупа, потпетица, помоћних делова ђонова, Конструкција обуће, 

Технолошке зависности за лепљену, прошивану, ковану, флексибл, бризгану, рамшивену мокасину, ... Дизајнирање дерби 

обуће, паризера, салонки, спортске и дечије обуће, припрема колекције и прказ колекције. Мода за младе, класика и 

експерименти. 

 Вежбе (Практична настава): 

На основу дизајнираних типова обуће раде се технички и графички радови који обухватају припрему и приказ колекције 
као и основне конструкције обуће 

Литература: 

 Основна: 

1. Богољуб Јосић, Конструкција модела за обућу,ВПШ, 1991. 

2. Д. Бугарски, Технологија обуће са припремом и контролом производа, ВПШ, Београд, 1991. 

3. Б. Стокић, Грађа и функција стопала, ВПШ, Београд, 1986. 

4. Д. Бугарски, Индустријска производња обуће, Привредни преглед, Београд, 1983. 

5. Б. Младеновић, Моделарство са калупарством, Издавачко информативни центар студената, Београд, 1975. 

6. New Shoes, London, Laurence King Publishing, 2007. 
7. Wallford, J.,The Seducative Shoe, Themes & Hudson, London, 2007. 

8. O’Keeffe, Linda, Shoes, New York, Workman Publishing, 1996. 

 Допунска: 

Каталози обуће 

Активности у 

настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

припреме за 

предавања 

праћење 

предавања 

 
1 

 
1,2,3,4,10 

предавања; 

дискусије 

рачунарске 

вежбе 

 
- редовност на 

предавањима 

- припреме за 

предавања 

- праћење 

предавања 

 
15 

израда вежби, 

израда скица и 

цртежа 

 

1 

 

5,7,8,9,10 
- практични 

рад; 

- редовност на 

вежбама, 

- израда вежби 

- израда скица и 

цртежа 

 

15 

израда 

самосталних 

графичких радова 

 
 

2 

 
 

5,6,7,8,9,10 

- самостални 

рад 

- дискусија и 
питања на 

тему рада 

 

- вредновање 

студентског рада од 

стране наставника 

 

- израда 

самосталних 

графичких радова 

 
 

25 

 
Полагање испита 

 
3 

 
5,9,10 

 

- писмени 

испит 

- оцењује се 

постигнути успех 

израде графичких 

радова 

- израда 

самосталних 

графичких радова 

 
45 

ЗБИР 7  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на испиту. 
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Студент Бр.индекса 

Образац за прикупљање елемената за одређивање 
бодовне вредности предмета 

- упитник за студенте - 

 
ВО-ОБ-017 

 

Информатори о студијским програмима диступни су на следећој адреси 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/informatori/sgd/drugi/sgd02 и 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne-obaveze/gp/prvi/spec 
 

Анализа и оцена - активности учења потребних за достизање очекиваних исхода учења 
 

Београдска политехника има успостављен механизам одређивања и преиспитивања ЕСПБ 

бодова. Из претходних примера уочава се да свака наставна активност учествује у укупном 

броју ЕСПБ, при чему један ЕСПБ представља ангажовање студента од приближно 27 сати. 

Приликом одређивања ЕСПБ за сваки појединачни предмет и удела активности у настави 

изражено у ЕСПБ, узима се у обзир и процена студената. У том смислу сваке године се 

врши анкетирање студената, а добијени подаци се користе приликом преиспитивања 

студијских програма. 

 

Опис стања – прикупљања информација од студената у погледу њиховог  радног 

ангажовања неопходног за постизање задатих исхода учења 
 

Београдска политехника има успостављен поступак праћења и преиспитивања ЕСПБ, што 

је регулисано документом ВО-ПР-011, Одређивање бодовне вредности предмета. 

Прикупљање повратних информација од студената, поступком анкетирања, представља 

редовну годишњу активност која се спроводи у две етапе – приликом уписа у вишу годину 

студија и по одбрани завршног рада. У наставку је презентован изглед обрасца који се 

користи при анкетирању студената. 

 
Упитник за студенте – утврђивање елемената за ЕСПБ 

 

УПУТСТВО: За предмете положене током 2007/08 школске године 
наведите своју процену укупно утрошеног времена у сатима (под А), 
као и за поједине активности (а1-а8). Као један сат рада студента 
рачуна се време од 45 минута проведено на настави, односно време 
од 60 минута проведено у самосталном раду. 

Такође, наведите добијену оцену (под Б) као и свој предлог ЕСПБ 

бодовне вредности предмета (под В). По правилу, 1 ЕСПБ боду 
одговара 27 сати укупног ангажовања на предмету. 

            

A Укупно утрошено време             

а1 Присуствовање предавањима и припрема за праћење  предавања             

а2 Присуствовање вежбама и припрема за праћење вежби             

а3 Припрема за полагање колоквијума             

а4 Претраживање  стручне литературе             

а5 Израда семинарског рада             

а6 Израда графичког рада             

а7 Самостално учење за полагање испита             

а8 Остале активности             

Б Добијена оцена             

Садашња ЕСПБ бодовна вредност предмета             

В Предлог ЕСПБ  бодовне вредности предмета             

 

 
 

На основу прикупљених података израђује се извештај за одређену годину, као и збирни 

извештај који обухвата анализе података из претходних година. Подаци из извештаја 

користе се у поступку преиспитивања студијских програма. 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/informatori/sgd/drugi/sgd02
http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/predispitne-obaveze/gp/prvi/spec


СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 57 од 276 

 

 

 
 

Анализа и оцена - прикупљања информација од студената у погледу њиховог радног 

ангажовања неопходног за постизање задатих исхода учења 
 

Београдска политехника има дефинисан поступак којим се обезбеђује редовно прикупљање 

повратних информација од студената у погледу њиховог радног ангажовања. Информације 

добијене од студената користе се у поступку преиспитивања студијских програма, када се 

врши и усклађивање ЕСПБ. 

 

Опис стања – методе егзактног мерења оптерећења студената за сваки ЕСПБ 
 

У процени радног ангажовања студената, а у циљу одређивања или преиспитивања ЕСПБ, 

полази се од следећих елемената: 

 укупне радне обавезе студента на савладавању студијског програма износе 40 часова 
седмично, током 30 седмица у току школске године; 

 у укупно ангажовање студента у оквиру фонда сати из тачке 1. урачунава се све 

време које он треба утрошити за успешно савлађивање студијског програма, односно 

урачунава се време проведено на предавањима, вежбама, семинарима и другим 

облицима наставе, самосталном раду, колоквијумима, испитима, изради завршног 

рада, добровољном раду у локалној зајединици и другим видовима ангажовања; 

 укупне активне наставне обавезе студента трају најмање 20 часова седмично; 

 као један сат рада студента рачуна се време од 45 минута проведено у настави, 

односно време од 60 минута проведено у самосталном раду; 

 један ЕСПБ бод одговара укупном радном оптерећењу од приближно 27 сати. 

 

Предмету се одређује, по правилу, цели број ЕСПБ бодова, а изузетно се може одредити 

полуброј. Истом предмету који је саставни део различитих студијских програма може бити 

одређена различита вредност ЕСПБ бодова, с обзиром да је мерило ЕСПБ бодова одређеног 

предмета укупно утрошено време просечног студента на појединачном студијском 

програму. 

 

Кроз пример једног предмета, у наставку је дат приказ удела ЕСПБ у укупном ангажовању  

у зависности од радног ангажовања студената. 

 
Пример удела ЕСПБ у укупном ангажовању студената 
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За сваки предмет на свим студијским програмима је по истом принципу израчуната укупна 

вредност ЕСПБ. Информације су доступне у оквиру Информатора о студијским  

програмима, на следећем линку http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila- 

studiranja/informatori/sgd/drugi/sgd02. 
 

Упитник за студенте приказан је у оквиру тачке/захтева 8 овог стандарда. 

 

У Књизи прилога за стандард 4. дат је Извештај о утврђивању бодовних вредности 

предмета за 2013. годину. 

 

Анализа и оцена - методе егзактног мерења оптерећења студената за сваки ЕСПБ 
 

Београдска политехника има разрађену методу одређивања и преиспитивања радног 

ангажовања студената. Значајно је истаћи да успостављена метода узима у обзир све 

наставне активности заступљене на одређеном предмету, време потребно за самостални 

рад, као и процену наставника и студената. 

 

Опис стања – континуалног осавремењивања постојећих студијских програма 
 

У редовним поступцима преиспитивања студијских програма, поред осталих елемената 

преиспитује се и савременост садржаја студијских програма. 

Савременост садржаја студијских програма обезбеђује се на основу: 

 упоређивања са сличним студијским програмима у националном и међународном 

окружењу; 

 информација добијених у контактима с послодавцима; 

 информација добијених од свршених студената; 

 информација са тржишта рада; 

 праћења актуелних научних достигнућа у одговарајућим областима; 

 информација добијених из анкета које попуњавају послодавци по реализацији 

стручне праксе студената. 

 

Информације о сличним студијским програмима у националном и међународном окружењу 

обезбеђују се контактима с високошколским установама, претраживањем доступних 

информација на интернету, као и личним контактима наставника. С обзиром, да се већи део 

практичне наставе реализује у оквиру различитих привредних организација, Београдска 

политехника с већим бројем организација има дугогодишњу сарадњу, па на тај начин 

обезбеђује информације о актуелним захтевима одређене струке. Праћење актуелних 

научних достигнућа обезбеђује се кроз учествовање наставника на стручним скуповима, 

конкурсима, у изради пројеката, као и приступом електронским базама часописа и књига 

(КОБСОН). По реализацији стручне праксе студената, послодавци или ментори праксе у 

организацији попуњавају анкетне листове при чему процењују знања студената и указују на 

одређене недостатке у до тада стеченим знањима и вештинама. 

 

Анализа и оцена - континуалног осавремењивања постојећих студијских програма 
 

Београдска политехника систематично прати и обезбеђује савременост садржаја студијских 

програма. На основу прикупљених информација у последњем преиспитивању извршена су 

следећа унапређења, која су верификована у последњој акредитацији (2012. године): 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/informatori/sgd/drugi/sgd02
http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/informatori/sgd/drugi/sgd02


СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 59 од 276 

 

 

 

 уважавајући стање науке и струке и потребе тржишта рада, извршено је 
редизајнирање свих студијских програма, при чему су извршене битне измене у 

садржајном смислу; 

 уважавајући потребе друштва у националном контексту, уведена су два нова 

студијска програма – Рециклажне технологије (основне студије) и Заштита на раду 
(специјалистичке студије); 

 на одређеном броју предмета уведене су нове наставне методе у циљу лакшег 
савладавања исхода учења; 

 развијене су радионица за дизајн коже, фото студио, лабораторија за безбедност и 
здравље на раду и лабораторија за графичку технологију. 

 

Поред наведеног, Београдска политехника обезбеђује савременост садржаја студијских 

програма и кроз следеће активности: 

 сталним осавремењавањем литературе и информатичке опреме; 

 обезбеђивањем учешћа студената и наставника на конкурсима, пројектима, 
изложбама, стручним скуповима итд. 

 

Не треба занемарити и споразуме о међународној сарадњи са школом за Технологију 

полимера и школом за Заштиту животне средине, обе из Словеније. На овај начин 

обезбеђена је размена професора и студената. Такође, Београдска политехника је у својству 

партнера ангажована на ERASMUS MUNDUS пројекту ''GreenTech: Smart and Green 

Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans'' чији је координатор 

Универзитет из Вига, Шпанија. 

 

Опис стања – упознатост наставника и студената са захтевима које дипломски рад треба да 

испуни 
 

Израда и полагање завршеног рада регулисани су процедуром ВО-ПР-006, Израда завршног 

рада и полагање завршног испита. Наведена процедура описује поступак реализације 

завршног рада од момента пријаве теме до полагања завршног испита, односно одбране 

завршног рада. Саставни део процедуре су упутство за израду студентских стручних радова 

и инструкције о полагању/одбрани завршног рада. Упутство за израду студентских  

стручних радова, а којим је обухваћена и израда завршног рада, садржи комплетне 

информације о поступку избора теме, библиографској припреми за израду рада, 

методологији, теоријском делу рада, анализи и дискусији резултата, изради текста, 

техничком уобличавању рада, одбрани и вредновању рада.. 

 

Инструкције о полагању, односно одбрани завршног рада прописују све неопходне услове 

који треба да буду испуњени пре одбране завршног рада, понашање Комисије и студента 

током одбране рада. 

 

Поред докумената система менаџмента квалитетом, на сваком студијском програму постоји 

дефинисан опис (предмета) завршног рада у коме су наведени предмети из којих је могућа 

израда завршног рада, садржај завршног рада, активности студената током израде завршног 

рада као и методе оцењивања завршног рада. 

 

Наставном особљу су у сваком тренутку доступна документа преко школског сервера, а 

студентима на интернет странице школе. 
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Упутство за израду студентских стручних радова доступно је на 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/diplomski-rad/sdp/prvi/sdp11 . 
 

Анализа и оцена – о упознатости наставника и студената са захтевима које дипломски рад 

треба да испуни 
 

Београдска политехника има успостављен поступак пријаве, израде и одбране завшрног 

рада. У садржајном и формалном смислу поменута процедура усаглашена је са захтевима 

Стандарда за самовредновање и оцену квалитета високошколских установа и друштвено 

прихватљивим начином и формом писаног и усменог излагања. У погледу  

информисаности, наставницима и студентима је обезбеђен приступ документима. 

 

Опис стања – остваривања везе са дипломцима и релевантност програма за тржиште рада 
 

У складу с прописаним механизмима праћења квалитета студијских програма, обавезно је и 

редовно прикупљање информација с тржишта рада. На овај начин обезбеђују се 

информације о запошљавању кадрова одређених занимања на локалном и на нивоу државе. 

У ту сврху, спроведено је истраживање и извршена анализа компетентности студената за 

четири године у периоду од 2009. до 2012. године. Анализа је извршена на основу 

попуњених упитника ментора из организација у којима су студенти Школе обављали 

стручну праксу, на основу запошљивости дипломираних студената према подацима 

Националне службе за запошљавање Републике Србије (у даљем тексту НСЗ) и на основу 

признања које су добијали студенти Школе на скуповима у којима су учествовали. У циљу 

успостављања и одржавања комуникације између Школе и њених студената након 

дипломирања, развијања сарадње између Школе и организација у којима раде бивши 

студенти, унапређивања и размене стручних, научних и практичних знања, испуњавања 

друштвене одговорности према потребама привреде Београдска политехника  је 

успоставила Алумни. 

 

Анализа и оцена – остваривања везе са дипломцима и релевантности програма за тржиште 

рада 
 

У следећој табели је дат преглед података о запошљивости за период 2009.-2012., за Србију 

 
Подаци НСЗ-а о запослености на територији Србије према занимањима која се у потпуности или 

делом образују у Београдској политехници 

 

 

 
Занимање 

 

 
Незапослени према 

евиденцији 

 

Пријављене 
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запошљавањем 
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шифра назив 

36. графичари             

403662 графички техничар дораде и прераде 268 314 297 301 243 149 108 123 118 3 79 73 

503600 графичар-специјалиста 17 11 10 10 15 2 5 1 5 0 2 3 

613600 инжењер графичарства 176 169 160 162 171 26 95 103 119 6 65 60 

713600 дипл.инж.графичарства 46 31 30 30 58 13 86 24 84 12 34 31 

40. произвођачи одеће             

 
614031 

оперативни технолог кожарске и 

крзнарске конфекције 

 
3 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
614100 

инж.технологије за кожу и крзно 
конфекције 

 
72 

 
64 

 
63 

 
59 

 
43 

 
14 

 
18 

 
12 

 
25 

 
2 

 
11 

 
10 

http://www.politehnika.edu.rs/studenti/pravila-studiranja/diplomski-rad/sdp/prvi/sdp11


СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 61 од 276 

 

 

 
 

714031 технолог кожарске конфекције 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

70. кадровска занимања             

617041 оперативни технолог заштите на раду 159 133 145 144 98 12 61 54 76 1 7 19 

717041 организатор заштите на раду 89 88 81 79 51 7 111 99 134 4 87 0 

717043 инспектор заштите на раду 1 1 0 3 1 0 6 0 7 0 1 0 

83. природно математичка занимања             

408331 техничар за заштиту животне средине 211 344 293 287 145 214 20 102 26 0 13 71 

618331 оперативни еколог 98 86 91 92 3 12 18 18 30 0 17 17 

 
718331 

еколог и инж.заштите животне 
средине-дипл.еколог мастер 

 
250 

 
241 

 
237 

 
267 

 
256 

 
37 

 
158 

 
149 

 
166 

 
5 

 
49 

 
71 

85. ликовни уметници и дизајнери             

408511 технички дизајнер графике 211 220 217 199 166 55 104 97 131 3 21 67 

408513 технички дизајнер анбалаже 56 42 42 53 45 13 17 24 24 2 12 12 

408531 технички дизајнер индустријских производа 77 70 71 73 48 11 28 28 34 0 12 5 

618511 ликовни-графички уредник 24 21 19 23 18 7 22 20 29 0 11 8 

718512 графички дизајнер 122 160 157 162 154 55 160 149 164 11 79 82 

718531 дизајнер техничких производа 15 16 13 14 18 3 9 13 15 0 8 9 

718541 модни креатор 11 8 2 13 12 2 4 10 5 0 3 7 

718551 уметнички пројектант ентеријера и дизајна 42 27 26 31 51 5 19 20 23 0 13 13 
 менаџмент квалитетом - - - - - - - - - - - - 
 УКУПНО 2224 2064 1955 2004 1791 637 1049 1047 1250 49 524 583 

 

Анализом података из табеле уочљиво је следеће: 

Број незапослених из наведена 24 занимања у Србији  у периоду 2009. до 2012. године 

се мењао на следећи начин: 

 2009. године, незапослених на евиденцији НСЗ-а је било 2.224, 2010. године тај  
број опада, као и 2011., да би у 2012. години тај број био 2.004, што је у односу на 

претходну годину више за 49 особа, 

 од укупног броја незапослених (2.064) из наведених занимања у 2010. години на 

подручју Србије, запослило се њих 49 или 2,4 %, што је знатно мање у односу на 

2009. годину када се од укупног броја незапослених за наведена занимања 

запослило 1.250 особа што је било 56 %. Број незапослених у наведеним 

занимањима се смањио у току 2011. године, али се током 2012. године повећао на 

2.004 особе. 

 највеће потребе послодаваца за наведеним занимања, испољене су у 2009. години. 

Након тога долази до пада интересовања до 2012. године. 

 У занимањима из Графичке делатности, најслабија запошљивост забележена је у 

2010. години када је од 190 пријављених на евиденцију НСЗ-а, посао нашла  21 

особа или 11 %, што је било знатно мање у односу на 2009. годину када је од 487 

пријављених на евиденцију НСЗ-а, посао нашло 294 особе или 64 %. У овој 

делатности, дошло је до значајног пораста броја незапослених 2010. године (525) у 

односу на 2009. годину (307). У 2011. години посао је нашло 180 особа, а 2012. 

године запослило се 13 особа мање, односно 167 што представља 33 % у односу на 

број незапослених у тој области 2012. године. 

 У занимањима из производње одеће (кожа, крзно) је од 82 пријављених на 

евиденцију НСЗ-а у току 2010. године, посао су нашле 2 особе или 2,4 % што је 

знатно мање у односу на 2009. годину када је од 76 пријављених, посао нашло 25 

особа или 33 % и то све са стеченим шестим степеном образовања. У току 2011. и 

2012. године запослило се по 11 особа или око 17 % у односу на број незапослених 

за те две године. 

 У занимањима из Заштите на раду (кадровска занимања) је од 222 пријављена на 

евиденцију НСЗ-а у 2010. години, посао нашло 5 особа или 2 % што је знатно мање 
у односу на 2009. годину када је од 249 пријављених посао нашло 217 особа или 87 
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%. У току 2011. године, запослило се 96 особа, а у 2012. години знатно мање: 19 

особа што је само око 8 % у односу на број незапослених те године. 

 У занимањима из Заштите животне средине (природно-математичка занимања) је 

од 671 пријављених на евиденцију НСЗ-а, посао нашло 5 особа или мање од 1% 

што је знатно мање у односу на 2009. годину када је од 559 пријављених, посао 

нашло 222 особе или 40 %. У овој делатности, дошло је до повећања броја 

незапослених 2010. године (671) у односу на 2009. годину (559). У току 2011. 

године, запослило се 79 особа, а у 2012. години је дошло до значајног повећања 

запослености: 159 особа што је око 25 % у односу на број незапослених 2012. 

године. 

 У занимањима ликовних уметника и дизајнера од 564 пријављена на евиденцију 

НСЗ-а у 2010. години, посао нашло 16 особа или 3 % што је знатно мање у односу 

на 2009. годину када је од 558 пријављених посао нашло 425 особа или 76 %. У 

току 2011. године, запослило се 159 особа, а у току 2012. године запослиле су се 

223 особе што је око 39 % у односу на број незапослених те године. 

 

У следећој табели је дат преглед података о запошљивости за период 2009.-2012., за  

Београд 
Подаци НСЗ-а о запослености на територији Београда према занимањима која се у потпуности или 

делом образују у Београдској политехници 

 

 
Занимање 

 
Незапослени 

према евиденцији 
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 графичари             

403662 графички техничар дораде и прераде 48 62 59 57 31 3 17 17 44 2 23 21 

503600 графичар-специјалиста 7 6 3 2 0 0 2 2 1 0 1 1 

613600 инжењер графичарства 57 58 56 57 46 4 21 23 58 4 45 47 

713600 дипл.инж.графичарства 7 9 8 8 15 3 12 11 30 3 12 16 

 произвођачи одеће             

 

614031 
оперативни    технолог    кожарске  и 
крзнарске конфекције 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
614100 

инж.технологује   за   кожу   и  крзно 
конфекције 

23 25 34 39 7 1 4 1 5 0 3 2 

714031 технолог кожарске конфекције 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 кадровска занимања             

 

617041 
оперативни    технолог    заштите  на 
раду 

18 15 15 15 17 0 11 12 21 0 17 11 

717041 организатор заштите на раду 10 9 19 23 35 3 17 19 37 2 2 20 

717043 инспектор заштите на раду 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 

 природно математичка занимања             

408331 техничар за заштиту животне средине 32 47 50 57 3 0 4 5 6 0 6 6 

618331 оперативни еколог 2 3 5 7 2 0 2 3 1 0 1 1 

 

718331 
еколог и инж.заштите животне 

средине-дипл.еколог мастер 
26 25 29 31 28 0 17 21 36 0 17 19 

 ликовни уметници и дизајнери             

408511 технички дизајнер графике 47 45 49 49 57 2 50 50 76 1 47 52 

408513 технички дизајнер анбалаже 51 36 39 45 12 0 21 22 18 0 18 17 
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408531 

технички    дизајнер    индустријских 
производа 

36 31 9 7 8 0 3 2 12 0 1 1 

618511 ликовни-графички уредник 14 16 15 15 16 0 9 9 22 0 11 17 

718512 графички дизајнер 60 72 75 75 78 9 7 7 96 5 67 64 

718531 дизајнер техничких производа 14 13 11 11 6 0 3 4 11 0 7 9 

718541 модни креатор 6 6 7 6 1 2 2 2 2 0 2 1 

 

718551 
уметнички  пројектант  ентеријера  и 
дизајна 

34 24 33 34 10 1 12 15 12 1 7 9 

 менаџмент квалитетом - - - - - - - - - - - - 

  

УКУПНО*
 

51 
2 

50 
2 

51 
7 

53 
9 

37 
6 

28 
21 
5 

23 
6 

49 
6 

18 
28 
8 

31 
4 

 

Анализом података из табеле  уочљиво је следеће: 

 Број незапослених из наведена 24 занимања у Београду је 2010. године био 502, што је 

за 10 особа мање у односу на 2009. годину (512). 2011. године тај број је био 517, а 
2012. године 539 особа се пријавило на тржиште рада. 

 Од укупног броја незапослених (502) из наведених занимања у 2010. години  на 

подручју Београда, запослило се њих 18 или 4 %, што је знатно мање у односу на 2009. 

годину када се запослило њих 496 или 97 %. У 2011. години запослило се знатно више  

у односу на претходну годину – 288 особа или око 56 % у односу на број незапослених 

те године, а у 2012. години запослило се 314 особа или око 58 %. 

 У занимањима из Графичке делатности је од 135 први пут пријављених на евиденцију 

НСЗ-а у 2010. години, посао нашло 9 особа или 7 %, што је знатно мање у односу на 

2009. годину када су од 119 пријављених сви нашли посао или 100 %. У току 2011. 

године у овој делатности запослила се 81 особа или 64 %, а у 2012. години запослило се 

85 особа или око 69 %. 

 У занимањима из производње одеће (кожа, крзно) је од 25 пријављених на евиденцију 

НСЗ-а посао није нашла ни једна особа док је у 2009. години од 23 пријављених, посао 

нашло 5 особа или 22 % и то све са стеченим шестим степеном образовања. У наредне 

две године, 2011. и 2012. запослиле су се 2, односно 3 особе. 

 У занимањима из Заштите на раду (кадровска занимања) су од 24 пријављена на 

евиденцију НСЗ-а у 2010. години посао нашле 2 особе или 8 %, што је знатно мање у 

односу на 2009. годину када су од 28 пријављених, посао нашли сви или 100 %. У току 

2011. године, од 35 пријављених, запослило се 20 особа или 57 %, а у 2012. години од 

39 пријављених запослила се 31 особа или 79 %. 

 У занимањима из Заштите животне средине (природно-математичка занимања) од 75 

пријављених на евиденцију НСЗ-а 2010. године, посао није нашла ни једна особа, док 

су 2009. године од 60 пријављених, посао нашле 43 особе или 72 %. У току 2011. 

године, од 84 пријављена запослилиле су се 24 особе или око 29 %, а у 2012. години од 

95 незапослених, посао је нашло 26 особа или 27 %. 

 У занимањима ликовних уметника и дизајнера од 243 пријављене особе на евиденцију 

НСЗ-а у 2010. години, посао нашло 7 особа или 3 % што је знатно мање у односу на 

2009. годину када је од 262 пријављених, посао нашло 249 особа или 95 %. У 2011. 

години, број незапослених у овој делатности је био 238, запослење је нашло 160 особа 

или 65 %, а у 2012. години, од 242 незапослена посао је нашло 170 особа или 70 %. 

 

Из следеће табеле може да се види стање по питању запошљивости оних лица која су 

образовањем стекла шести степен. 
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Стање запослености код особа са стеченим шестим степеном у Србији 

 

 
Занимање 

 
Незапослени 

 

Пријављене 

потребе за 

запошљавањем 

Запошљавање 

2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

 
шифра 

 
назив 

 графичари             

613600 инжењер графичарства 176 169 147 141 95 10 87 87 95 87 81 67 
 произвођачи одеће             

 

614031 
оперативни технолог кожарске и 
крзнарске конфекције 

 

3 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

 

614100 
инж.технологије за кожу    и крзно 
конфекције 

 

72 
 

81 
 

77 
 

70 
 

18 
 

4 
 

12 
 

11 
 

25 
 

22 
 

21 
 

18 
 кадровска занимања             

617041 оперативни технолог заштите на раду 159 133 117 119 61 1 33 57 76 15 29 57 
 природно математичка занимања             

618331 оперативни еколог 98 86 91 92 18 0 18 17 30 49 59 69 
 ликовни уметници и дизајнери             

618511 ликовни-графички уредник 24 21 22 27 22 0 11 11 29 7 8 12 
 менаџмент квалитетом - -          - 
 УКУПНО*

 595 490 433 423 226 15 162 183 293 180 198 224 

 

Анализом података из табеле уочљиво је следеће: 

 Број незапослених у 2010. години са стеченим шестим степеном из наведених 5  

група занимања у Србији је био 490 што је у односу на 2009. годину мање за 105 

особа. Смањење броја незапослених у наведеним делатностима се наставило и у 

наредне две године када је у 2011. години број незапослених био 433, а у 2012. 

години 423. 

 Од укупног броја незапослених (490) из наведених занимања у 2010. години на 

подручју Србије, запослило се 180 особа или 37 %, што је мање у односу на 2009. 

годину када се од укупног броја незапослених за наведена занимања (595) на 

подручју Србије, запослило њих 293 или 49 %. Од 433 незапослена 2011. године, 

запослило се 198 особа или 46 %, а у 2012. години од 423 незапослена, запослиле су 

се 224 особе или 53 %. 

 У занимањима из Графичке делатности у 2010. години, од 169 незапослених, посао  

је нашло 87 особа или 51 %, што је приближно исто у односу на 2009. годину када је 

од 176 пријављених, посао нашло 95 особа или 54 %. У току 2011. године од 147 

незапослених, посао је нашла 81 особа или 55 %, а у 2012. години, од 141 

незапослене особе, посао је нашло 67 особа или 48 %. 

 У занимањима из производње одеће (кожа, крзно) је од 81 незапослене особе у 2010. 

години, посао су нашле 22 особе или 27 %, што представља мали пад у односу на 

2009. годину када је од 75 незапослених, посао нашло 25 особа или 33 %. У току 

2011. године, од 78 незапослених, запослила се 21 особа или 27 %, а у 2012. години, 

од 71 незапослене особе, запослило се 19 или 27 %. 

 У занимањима из Заштите на раду (кадровска занимања) од 133 незапослене особе у 

2010. години, посао је нашло 15 особа или 11 %, што је знатно мање у односу на 

2009. годину када је од 159 пријављених посао нашло 76 особа или 48 %. У току 

2011. године од 117 незапослених особа, запослило се њих 29 или 25 %, а у 2012. 

години од 119 незапослених, посао је нашло 57 особа или 48 %, што представља 

велики скок у односу на претходну годину. 
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 У занимањима из Заштите животне средине (природно-математичка занимања) од 86 

незапослених у 2010. години запослило се 49 особа или 57 %, док је у 2009. години 

посао нашло 30 особа или 31 %. У току 2011. године, од 91 незапослене особе 

запослило се 59 или 65 %, а у 2012. години, од 92 незапослена, запослило се 69 особа 

или 75 % што представља знатно повећање запошљивости у односу на претходне 

анализиране године. 

 У занимањима ликовних уметника и дизајнера од 21 незапослене особе, њих 7 или  

33 % је нашло посао док су у 2009. години сви незапослени нашли посао. У 2011. 

години у наведеним делатностима од 22 незапослена, запослило се 8 особа или 33 %. 

У 2012. години од 27 незапослених, запослило их се 12 или 44 %. 

 

Подаци за град Београд дати су у табели  која следи у наставку. 

 
Стање запослености код особа са стеченим шестим степеном у Београду 

 

 
Занимање 

Незапослени 
Пријављене 

потребе за 

запошљавањем 

Запошљавање 

2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

 

2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

 

2
0

1
1

. 

 

2
0

1
2

. 

 
 

шифра 

 
 

назив 2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

 графичари             

613600 инжењер графичарства 57 58 50 52 46 4 42 43 58 4 37 43 

 произвођачи одеће             

 
614031 

оперативни   технолог   кожарске  и 
крзнарске конфекције 

 
0 

 
58 

 
59 

 
59 

 
0 

 
4 

 
4 

 
6 

 
0 

 
4 

 
4 

 
6 

 
614100 

инж.технологије  за  кожу  и   крзно 
конфекције 

 
23 

 
25 

 
23 

 
23 

 
4 

 
1 

 
4 

 
1 

 
5 

 
0 

 
2 

 
3 

 кадровска занимања             

 
617041 

оперативни   технолог   заштите  на 
раду 

 
18 

 
15 

 
17 

 
17 

 
17 

 
0 

 
13 

 
14 

 
21 

 
0 

 
17 

 
17 

 природно математичка занимања             

618331 оперативни еколог 2 3 2 3 2 0 1 2 1 0 1 2 

 ликовни уметници и дизајнери             

618511 ликовни-графички уредник 14 45 45 40 16 2 11 11 22 1 11 13 

 менаџмент квалитетом  - - - - - - - - - - - 

Укупно: 127 146 196 194 85 11 75 77 107 9 72 84 

 

Анализом података из табеле уочљиво је следеће: 

 Број незапослених са стеченим шестим степеном из наведених 5 група занимања у 

Београду 2010. године је био 146 што је за 19 особа више у односу на 2009. годину. 

Након тога следи повећање броја незапослених: у 2011. години 196 и у 2012. години 

194 особе. 

 Од укупног броја незапослених са стеченим шестим степеном (146) из наведених 

занимања у 2010. години на подручју Београда, запослило се њих 9 или 5 %, што је 

знатно мање у односу на 2009. годину када се запослило 108 особа или 85 %. Знатно 

повећање запослености је уследело у наредне две године: у 2011. години од 196 

незапослених, посао су нашле 72 особе или 37 %, а у 2012. години, од 194 незапослене 

особе, запослило се њих 84 или 43 %. 

 У занимањима из Графичке делатности су од 58 незапослених 2010. године посао 

нашле 4 особе или 7 % што је знатно мање у односу на 2009. годину када су од 57 
незапослених посао нашли  сви. За ову делатност,  у 2010. години евидентне су  много 
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мање (4) потребе тржишта рада у односу на 2009. годину (46). У 2011. години се од 50 

незапослених запослило 37 особа или 74 %, а у 2012. години се од 52 незапослена, 

запослило 43 особе или 83%. 

 У занимањима из производње одеће (кожа, крзно) евидентирана су 83 незапослена у 

2010. години од којих су 4 особе нашле посао или 5 %, што је мање у односу на 2009. 

годину када је од 23 незапослених, посао нашло 5 особа или 22 %. У 2011. години се 

од 82 незапослених запослило 6 особа или 7 %, а у 2012. години се од 82 незапослена, 

запослило 9 особа или 11 %. 

 У занимањима из Заштите на раду (кадровска занимања) од 15 незапослених нико се 

није запослио, док су 2009. године од 18 незапослених сви нашли посао. Такође, 2010. 

године уопште није било потреба тржишта рада за наведеном делатношћу. У 2011. 

години од 17 незапослених сви су нашли посао као и 2012. 

 У занимањима из Заштите животне средине (природно-математичка занимања) 2010. 

године од 3 незапослена посао нико није нашао, док је 2009. године од 2 незапослена 

посао нашла 1 особа. Слични подаци су и за наредне две године када се запослила 

једна (2011.), односно 2 особе (2012.). 

 У занимањима ликовних уметника и дизајнера од 45 незапослених (што је знатно 

више у односу на 2009. годину када је било 14 незапослених), посао је нашла 1 особа, 

док су 2009. године од 14 незапослених сви нашли посао. У 2011. години се од 45 

незапослених запослило 11 особа или 24 %, а у 2012. години се од 40 незапослена, 

запослило 13 особа или 33 %. 

 

Иако је Алумни успостављен и извршена одговарајућа промоција међу дипломираним 

студентима, још увек се ни један бивши, дипломирани студент није учланио. 

 

3.3.2. SWОТ анализa 
 

 Значај Елементи 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+++ Дефинисани су циљеви студијских програма и усклађени са исходима 
учења 

+++ Методе наставе су оријентисане ка учењу исхода учења 

++ Систем оцењивања заснован је на мерењу исхода учења 

+++ Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за 
достизање очекиваних исхода учења 

+++ Усаглашеност исхода учења и очекиваних компетенција базираних на 
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања 

++ Способност функционалне интеграције знања и вештина 

+++ Успостављени поступци праћења квалитета студијских програма 

++ Дефинисани су исходи учења до нивоа наставне јединице 
+++ Доступност информација о дипломском раду и стручној пракси 

+++ Доступност информација о студијским програмима и исходима учења 
+++ Праћење напредовања (постигнућа) студената 

СЛАБОСТИ 
++ Повратне информације из праксе о свршеним студентима и њиховим 

компетенцијама 

 

 

3.3.3. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

На основу описа стања и анализе и оцене захтева у оквиру стандарда 4,  предлажу  се 

следеће мере: 
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 извршити превођење Информатора о студијским програмима на енглески језик; 

 креирати базу (регистар) бивших студената и контактирати их електронским путем 

на основу расположивих информација, са циљем њиховог учлањења у Алумни; 

 по завршетку студирања, свршене студенте редовно уписивати у базу (регистар) 

бивших студената, 

 наставити са дељењем летака дипломираним студентима о постојању и улози 

Алумнија. 

 

 

3.3.4. Показатељи и прилози за стандард 4 
 

Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи  

са укупним бројем уписаних студената школске 2014/15, 2013/14, 2012/13. на дан 

24.11.2014. године. 

 
Р.б. 

 

Назив студијског програма 
и поље 

*Укупно 
акредитован 

број студената 

Укупно уписани број студената на 
свим годинама студија у последње 3 

године 
2012/13 2013/14 2014/15 

ОAС - Основне струковне студије 
1. Графичка технологија 180 137 125 115 

2. Безбедност и здравље на раду 180 137 149 172 

3. Заштита животне средине 240 255 259 240 

4. Рециклажне технологије 120 14 42 54 

5. Менаџмент квалитетом 180 182 182 177 

6. Прерада полимера / 1 1 0 

7. Укупно Одељење за 
технологије (ТТ) 

900 717 758 758 

7. Графички дизајн 180 488 418 357 

8. Дизајн индустријских 
производа 

120 260 219 198 

9. Модни   дизајн   производа  од 
коже 

120 89 108 124 

10. Дизајн производа од коже / 31 14 5 

11. Укупно Одељење за дизајн 
(УМ) 

420 868 758 684 

 Укупан  број  студената (ОСС 
=ТТ+УМ) 

1320 1585 1517 1442 

 

 
Р.б. 

 
Назив студијског програма 

Укупно 
акредитован 

број студената 

Укупно уписани број студената на 
све године студија у последње 3 

године 
2012/13 2013/14 2014/15 

СAС - Специјалистичке струковне студије 
1. Графичка производња 16 30 28 25 

2. Оцењивање усаглашености 
производа 

16 27 21 8 

3. Заштита на раду 16 10 24 26 

4. Укупно Одељење за 
технологије (ТТ) 

48 67 73 59 

 Укупан број студената (ССС) 48 67 73 59 

 
Р.б.  Број Укупно Укупно уписани број студената на 
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 *Ниво 

студија 

прогр 

ама 

акредитова 

нн број 

студената 

све године студија у последње 3 

године 

2012/13 2013/14 2014/15 

1. OСС (ТТ)  900 717 758 758 

2. ОСС (УМ)  420 868 758 684 

3. Укупно ОСС (ТТ УМ)  1320 1585 1517 1442 

1. ССС (ТТ)  48 67 73 59 

2. Укупно ССС (ТТ)  48 67 73 59 

3. 
Укупно ОСС+ССС 

 
1368 1652 1590 1501 

 

Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у 

претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се 

израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 

30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. 

 

*Ниво 

студија 

2011/12 2012/13 2013/14 

уписани диплом. % уписани диплом. % уписани диплом. % 

ОТ-СГТ 44 14 31.82 30 22 73.33 42 19 45.23 

ОТ-БИЗ 50 4 8.00 47 9 19.15 52 2 3.85 

ОТ-СЗЖ 78 19 24.36 79 15 18.99 80 29 36.25 

ОТ-РТХ 0 0 0 13 0 0 34 0 0 

ОТ-СМК 64 17 26.56 56 16 28.57 54 9 16.66 

ОТ-СПП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОТ-СПК 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

ОСС(ТТ) 236 56 23.73 225 62 27.55 262 59 22.52 

ОД-СГД 120 48 40.00 99 74 74.75 60 77 128.33 

ОД-МДК 39 0 0 34 1 2.94 39 3 7.69 

ОД-СДК 0 11 0 0 13 0 0 7 0 

ОД-СДП 63 25 39.68 60 41 68.33 40 35 87.50 

ОСС 

(УМ) 
222 84 37.84 193 129 66.84 139 122 87.77 

ОСС 

(ТТ+УМ) 
458 140 30.57 418 191 45.69 401 181 45.14 

ОТ-ГП 18 23 127.78 18 18 100 18 14 77.78 

ОТ-УП 16 13 81.25 13 13 100 8 11 137.50 

ОТ-БЗ 0 0 0 10 4 40.00 18 13 72.22 

ОТ-ИП 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ССС(ТТ) 34 37 108.82 41 35 85.36 44 38 86.36 

Укупно 492 177 35.97 459 226 49.24 445 219 49.21 

. 
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Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак  се 

добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) 

израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

 

 
*Ниво 

студија 

2011/12 2012/13 2013/14 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

ОД-МДК 0 0 1 3год.0мес. 3 3год.6мес. 
ОД-СДК 11 3год.5мес. 13 4год.1мес. 7 4год.5мес. 
ОД-СДП 25 3год.10мес. 41 3год.7мес. 35 3год.11мес. 
ОД-СГД 48 3год.10мес. 74 4год. 77 4год.2мес. 

OСС 
(УМ) 

84 3год.10мес. 129 3год.10мес. 122 4год.2мес. 

ОТ-БИЗ 4 3год.0мес. 9 3год.5мес. 2 3год.7мес. 
ОТ-СГТ 14 3 год.10мес. 22 4год.3мес. 19 5год.7мес. 
ОТ-СМК 17 3год.4мес. 16 4год.6мес. 9 4год.9мес. 
ОТ-СПК 2 4год.2мес. 0 0 0 0 
ОТ-СЗЖ 19 3год.4мес. 15 3год.8мес. 29 3год.11мес. 
ОТ-РТХ 0 0 0 0 0 0 
ОСС (ТТ) 56 3год.5мес. 62 4год.1мес. 59 4год.7мес. 

Укупно 
ОСС 
(ТТ+УМ) 

140 3год.8мес. 191 3год.11мес. 181 4год.3мес. 

ОТ-ГП 
23 1год.5мес. 18 1год.4мес 14 1год.2мес. 

ОТ-УП 13 1год.5мес. 13 1год.7мес. 11 2год.0мес. 
ОТ-БЗ 0 0 4 1год.0мес. 13 1год.0мес. 
ОТ-ИП 1 1год.8мес. 0 0 0 0 

ОТ-ССС 
(ТТ) 

37 1год.5мес. 35 1год.5мес. 38 1год 4 мес 

Укупно 177 3год.2мес. 226 3год.6мес. 219 3год.9мес. 
 

 
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету 

студијког програма и постигнутим исходима учења. 
 

Документ 
Интернет 
страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

 

1 

Извештај о стеченим 

компетенцијама студената за 

2013/2014. 

   

Клик 

 

Прилог   4.2.   Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим 

квалификацијама дипломаца. 
 

Документ Интернет страница 
Страна књиге 

прилога 
Електронски 

документ 

 

1 
Извештај о стеченим 

компетенцијама студената за 

2013/2014. 

   

Клик 

 

Прилог 4.3. Одлуке о акредитацији студијских програма 
 Документи Интернет страница Страна књиге Електронски 

https://drive.google.com/open?id=1Sv7RzWAhmm1btJcpphPqPwuucxsdZV9_
https://drive.google.com/open?id=1Sv7RzWAhmm1btJcpphPqPwuucxsdZV9_
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   прилога документ 

1 Одлуке о акредитацији 
студијских програма 

 206  

 

Прилог 4.4. Мапе предмета 
 

Документ Интернет страница 
Страна књиге 

прилога 
Електронски 

документ 

1 Мапе предмета студијских 

програма 2014_15 

  
Клик 

 

Прилог 4.5 Извештај о утврђивању бодовних вредности предмета 
 

Документ Интернет страница 
Страна књиге 

прилога 
Електронски 

документ 

1 Извештај о утврђивању 

бодовних вредности предмета, 

2013 

   

Клик 

 
Прилог 4.6 Усклађеност исхода учења, метода наставе и метода оцењивања 

 
Документ Интернет страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

1 Усклађеност исхода учења, 

метода наставе и метода 

оцењивања 

   

Клик 

https://drive.google.com/open?id=1U6FRtfINzG7jbDhI6ARCrVvSzyNOWnc6
https://drive.google.com/open?id=1FagEpPyYh-XN983giKwkCuP5IEjwIv2e
https://drive.google.com/open?id=1gld2gfFurWs6jSDN6nsgqmypERmUblZV
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3.4. СТАНДАРД                       5: 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
 
 

 

3.4.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 5 
 

Опис стања – усклађеност садржаја курикулума и наставних метода са циљевима 

студијских програма 

Како је већ напоменуто у оквиру стандарда 4 овог извештаја, на сваком студијском 

програму дефинисани су исходи образовања, сврха, циљеви, опште и специфичне 

компетенције, исходи процеса учења, наставне и методе оцењивања и начини стицања 

практичних вештина и сппособности. Опште и специфичне компетенције, као и исходи 

учења, усаглашени су са националним и европским оквиром квалификација, као и са 

потребама науке и струке. Садржај студијских програма постављен је тако да се стручним, 

односно уметничко-стручним и стручно-апликативним предметима обезбеђује остваривање 

исхода учења који подразумевају знање и разумевање, као и примену знања у специфичној 

области студија, а који обезбеђују стицање специфичних и појединих општих 

компетенција. Академско-општеобразовним предметима обезбеђује се остваривање исхода 

учења који су у служби стицања општих компетенција. У поступку дефинисања структуре 

курикулума, а у односу на заступљеност претходно поменутих група предмета узети су у 

обзир и захтеви стандарда 5, као и Препоруке и допунска упутства Правилника о 

стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма. 

На сваком предмету, за сваку активност у настави и исходе учења дефинисане су наставне 

методе којима се обезбеђује остваривање одговарајућег нивоа знања (дато у стандарду 4.). 

 

У Информаторима о студијским програмима у оквиру описа предмета дате су наставне 

методе за сваки појединачни предмет. 

 

Анализа и оцена - усклађености садржаја курикулума и наставних метода са циљевима 

студијских програма 
 

У складу с дефинисаним циљевима, Београдска политехника је поставила исходе учења и 

наставне методе које обезбеђују остваривање одговарајућих нивоа учења. Редовним 

преиспитивањем студијских програма обезбеђује се осавремењивање садржаја курикулума, 

у границама које дозвољавају национални и међународни дескриптори квлаификација и 

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма. 

 

Опис стања – усклађеност различитих типова курсева са исходима учења на примеру једног 

студијског програма 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 

укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 

доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета 

наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет 

наставе није на одговарајућем нивоу. 
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Студијски програми су развијени на основама Закона о високом образовању, Правилника о 

стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма, 

међународног и националног оквира квалификација, захтевима науке и струке. 

У наставку је дат опис студијског програма Модни дизајн производа од коже и структура 

курикулума. 
Опис студијског програма Модни дизајн производа од коже 

Назив студијског програма Модни дизајн производа од коже 

Високошколска установа у којој се изводи 

студијски програм 

Висока школа струковних студија – Београдска 

политехника 
Београд, Бранкова 17 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље Уметност 
Научна, стручна или уметничка област Примењене уметности и дизајн 
Врста студија Основне струковне студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ 

Ниво студија 
Струковне   студије    првог   степена:   основне   струковне 
студије, у трајању од три године 

Назив дипломе – стручни назив Струковни дизајнер 
Додатак дипломе - стручни назив Струковни дизајнер – Дизајн производа од коже 
Дужина студија Три године, шест семестара 

Датум издавања Уверења о акредитацији 

студијског програма 
30.04.2007. године 

Датум издавања Дозволе за рад којом се 

одобрава извођење студијског програма 
10.07.2007. године 

Одобрена квота за упис у прву годину 40 студената 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма 
2013/2014 

Језик на којем се изводи студијски програм Српски 

Web адреса на којој се налазе подаци 

студијском програму 
www.politehnika.edu.rs 

 

 
 

Услови уписа на студијски програм 

Претходно стечено средње образовање и положен пријемни 

испит из теста општег образовања, склоности и 

способности и цртања. 

Изузетно, на студијски програм из поља уметности може се 

уписати и лице које нема стечено средње образовање, ако је 

освајало награде на међународним конкурсима из 

одговарајуће области. 

Услови за прелазак с других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

На студијски програм, без полагања пријемног испита, може се уписати: 

- лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена из истог научно-стручног, 

односно уметничког поља; 

- лице коме је престао статус студента због исписивања са студија или неуписивањем школске године; 

- студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе из истог научно-стручног, 

односно уметничког поља; 
студент другог студијског програма у Школи. 

Исходи образовања 

- знање и разумевање у специфичној области студија, 

- примена знања у специфичној области студија (практичне вештине) и 
- оспособљеност за деловање у широј друштвеној заједници. 

Сврха студијског програма 

Сврха студијског програма огледа се у квалитетном и ефикасном образовању струковних дизајнера производа 

од коже за потребе обућарске и галантеријске делатности као и индустрије кожне конфекције. Студијски 

програм обезбеђује студенту стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне, а које ће му 

омогућити и непосредно креативно ангажовање у сегментима модног дизајна производа од коже који одговарају 

његовим афинитетима. 

Студијски програм је усклађен са основним циљевима образовањa студената који ће стеченим знањима, 

вештинама и креативним способностима одговорити захтевима професије кроз примену знања у извршавању и 

унапређивању дизајна производа од коже. 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма су усклађени са основним задацима и циљевима Школе и усмерени су на 

приступачно  и  квалитетно  усвајање  и  повезивање  теоријских  и  практичних  знања  потребих  за образовање 

http://www.politehnika.edu.rs/
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струковних дизјарнера у области модног дизајна производа од коже. Савладавањем студијског програма, 

студенти се оспособљавају за успешно дизајнирање обуће, конфекције и галантерије. 

Циљ реализације студијског програма је образовање струковних дизајнера у области модног дизајна производа 

од коже који могу да одговоре потребама тржишта и захтевима савремене модне индустрије. 

Компетенције 

По завршетку студија студенти стичу следеће компентенције: 

а) опште компетенције: 

 повезивање теоријских и практичних знања; 

 способност критичког и самокритичког мишљења; 

 способност праћења иновација и савремених трендова; 

 способност самосталног и рада у тиму; 

 креативност; 

 способност комуникације на енглеском језику; 

 способност наставка студирања; 

 способност комуникације са окружењем. 

б) специфичне компетенције: 

 дизајнирање и конструисање обуће, кожне конфекције и галантерије у складу са естетским, 

ергономским, функционалним и техничко-технолошким захтевима; 

 познавање стандарда у области производа од коже; 

 способност припреме колекције и учествовање у организацији модне ревије; 

 примењивање специфичних софтверских пакета; 

 способност препознавања материјала за производе од коже. 

Исход процеса учења 

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Модни дизајн производа од коже, студент 

ће моћи да: 

 примењује теоријска и практична знања у процесу дизајнирања производа од коже; 

 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког европског језичког оквира и разуме садржаје 

у вези са струком; 

 ради самостално и у стручним тимовима; 

 комуницира у професионалном и друштвеном окружењу; 

 вреднује свој и рад других; 

 дизајнира кожну конфекцију, обућу и галантерију полазећи од естетских, ергономских и 

функционалних захтева; 

 конструише идејно решење производа од коже; 

 моделује производе од коже у складу са идејним решењем; 

 изради прототип производа од коже; 

 прати савремене модне трендове и захтеве тржишта; 

 дизајнира колекцију; 

 користи специјализоване софтверске пакете за дизајнирање, развој конструкције и моделовање обуће, 

кожне конфекције и галантерије; 

 изабере материјал одређених карактеристика за добијање одговарајућих производа од коже; 

 дефинише методе и технике у дизајнерском процесу за израду и финализацију готовог модног предмета; 

 прилагоди креирани модни производ од коже према техничко-технолошким могућностима; 

 утврди цену готовог производа од коже; 

 примењује стандарде у области квалитета производа од коже. 

Наставне методе 

Методе које се користе у настави: 

 предавања; 

 дискусије 

 рачунарске вежбе; 

 вежбе у наставним базама; 

 израда скица и цртежа; 

 практични рад; 

 решавање проблема; 

 израда самосталних графичких радова; 

 презентација; 

 аудитивне методе; 

 '- израда и презентација самосталног рада; 

Методе оцењивања 

Методе које се користе за проверавање стеченог знања и вештина: 
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а) Формативно оцењивање: 

1. Вредновање/оцењивање учешћа студената у наставним активностима (дискусије, постављање  

питања, припремљеност за наставу) 

2. Оцењивање/вредновање студентског постигнућа (колоквијуми, писмене контролне вежбе, тестови, 

вредновање самосталних вежби, вредновање извођења практичних вежби, вредновање ликовних радова, 

вредновање дневника - елаборат са стручне праксе, вредновање пројектних задатака, вредновање 

семинарских радова, вредновање завршног рада) 

3. Вредновања/оцењивање презентације студентских радова (семинарски радови, пројектни радови, 

завршног рада, израда модела, макета, прототипова) 

б) Сумативно оцењивање – провера стечених знања испитивањем студената (писмени, усмени, практични 

испит, оцењивање цртежа, графичких радова, модела, прототипова). 

Извод о ЕСПБ 

Приликом процене укупно утрошеног радног времена, односно при израчунавању ЕСПБ, полази се од следећих 

основних поставки. 

1. Укупне радне обавезе студента на савладавању студијског програма износе 40 часова седмично, током 

30 седмица у току школске године. 

2. У укупно ангажовање студента у оквиру фонда сати из тачке 1. урачунава се све време које он треба да 

утроши за успешно савлађивање студијског програма, односно урачунава се време проведено на 

предавањима, вежбама, семинарима и другим облицима наставе, самосталном раду, колоквијумима, 

испитима, изради завршног рада, добровољном раду у локалној зајединици и другим видовима 

ангажовања. 

3. Укупне активне наставне обавезе студента трају најмање 20 часова седмично. 

4. Један наставни час у трајању од 45 минута рачуна се као један сат рада студената. 

Предмету се одређује, по правилу, цели број ЕСПБ бодова, а изузетно се може одредити полуброј. Истом 

предмету који је саставни део различитих студијских програма може бити одређена различита вредност ЕСПБ 

бодова, с обзиром да је мерило ЕСПБ бодова одређеног предмета укупно утрошено време просечног студента на 

појединачном студијском програму. 

Између различитих студијских програма може се вршити преношење стечених ЕСПБ бодова. Под студијским 

програмима подразумевају се како студијски програми који се изучавају у Школи, тако и студијски програми 

који се изучавају на другим високошколским установама, из истог или сродног научно-стручног поља. 

Студенту се могу признати бодови за предмете положене на претходном или другом студијском програму ако 

по циљевима, садржају, структури и исходима потпуно одговарају предметима студијског програма у Школи на 

који студент прелази. За признате предмете број ЕСПБ бодова признаје се према студијском програму у Школи 

на који студент прелази. 

Могућност наставка студија 

По завршетку студија, студент може наставити студије другог степена. 

Практичне вештине и способности 

Стручна пракса, практична настава, као и посете предузећима, значајно доприносе развоју комуникационих 

способности и провери стечених знања у пракси. 
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Структура курикулума на студијском програму Модни дизајн производа од коже 

Одељење за дизајн 

Основне струковне студије 

Студијски програм: МОДНИ ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ 

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА 

Редни 

број 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Услов Сем. П В ДОН 

Остали 

часови 
ЕСПБ Врста 

1. ИКМ50ДО0 Инжењерске комуникације -  

 

1 

3 2 -- -- 6 СА 

2. ОСД50ДО1 Основи дизајнирања 1 - 3 2 -- -- 7 ТУ 

3. РПР50ОО0 Развој производа - 2 2 -- -- 6 СА 

4. ЦРТ50ДО1 Цртање 1  2 4 -- -- 7 УМ 

5. ЕНГ50ОО1 Енглески језик 1  2 1 -- -- 5 ДХ 

6. ИУМ50ДО1 Историја уметности 1   

 

2 

2 0 -- -- 6 ДХ 

7. ОСД50ДО2 Основи дизајнирања 2  2 4 -- -- 7 ТУ 

8. УМД50ДК0 Увод у модни дизајн  2 1 -- -- 4 TУ 

9. ЦРТ50ДО2 Цртање 2  2 4 -- -- 7 УМ 

10. ЕНГ50ОО2 Енглески језик 2  2 1 -- -- 5 ДХ 

Укупно 22 21 -- -- 60  

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА 

11. СЛК50ДО0 Сликање -  

 

3 

2 4 -- -- 7 УМ 

12. ИУМ50ДО2 Историја уметности 2 - 2 0 -- -- 6 ДХ 

13. ДОБ50ДК1 Дизајнирање обуће 1 2 3 2 -- -- 7 УМ 

14. ОМТ50ДО0 Материјали - 2 1 -- -- 5 СА 

15. КАД50ДК0 CAD - 2 2 -- -- 5 СА 

16. ДКК50ДК1 Дизајнирање кожне конфекције1 2, 7  

 

4 

3 3 -- -- 8 УМ 

17. ДКГ50ДК0 Дизајнирање кожне галантерије  3 3 -- -- 7 УМ 

18. ДОБ50ДК2 Дизајнирање обуће 2  3 3 -- -- 7 УМ 

19. РМО50ДК0 Рачунарско моделовање  2 2 -- -- 5 СА 

20. СТП50ДК0 Стручна пракса    -- 8 3 СА 

Укупно 22 20 -- 8 60 -- 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 

Изборни блок -  

 
5 

2 2 -- -- 5 СА 

21. ДКК50ДК2 Дизајнирање кожне конфекције 2 - 3 3 -- -- 8 УМ 

22. МДИ50ДК0 Модна илустрација  3 2 -- -- 6 ТУ 

23. ТПК50ДК0 Технологија производа од коже  2 2 1 -- 6 СА 

24. ПСИ50ДО0 Психологија   

 

6 

2 0 -- -- 5 ДХ 

25. МДД50ДК0 Модни детаљи  2 4 -- -- 6 УМ 

26. ПЗР50ДК0 Припрема завршног рада 16, 18 3 2 5 -- 8 ТУ 

27. СОК50ДО0 Социологија културе  2 0 -- -- 4 ДХ 

28. ЗВР50ДК0 Завршни рад     -- 12 УМ 

Укупно 19 15 6 -- 60  

Изборни блок - од понуђена три предмета бира се један предмет  

29. ЗАШ50ОО0 Заштита животне средине   
5 

2 2 -- -- 5 СА 

30. МКВ50ОО0 Менаџмент квалитетом  2 2 -- -- 5 СА 

31. ОПО50ОО0 Основи пословања  2 2 -- -- 5 СА 
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Из структуре курикулума, а уважавајући Закон о високом образовању, уочава се да 

ангажовање студената у настави на недељном нивоу износи око 20 часова по семестру. 

Часови предавања и часови вежби су скоро једнако заступљени. На часовима предавања, 

кроз интерактивну наставу, студентима је омогућено стицање теоријских знања. На 

часовима вежби, применом различитих метода (дискусије, рачунарске вежбе, вежбе у 

наставним базама, израда скица и цртежа, практични рад, решавање проблема, израда 

самосталних графичких радова, презентација итд.) студентима је омогућено стицање 

одређених практичних вештина и програмом предвиђених способности. 

 

Периодичне провере знања подразумевају парцијалну проверу знања студената кроз: 

колоквијуме, тестове, израде пројектних задатака итд. 

 

Израдом самосталних вежби, домаћих задатака (вежби), извештаја са студијских посета 

(организацијама у привреди), самосталних радова, пројектних задатака, семинарских  

радова спроводи се стално вредновање рада студената при чему студенти добијају повратну 

информацију о својим постигнућима. Такође, студентима се указује на приступе које би 

требало да примене у процесу учења. Вредновање поменутих активности подразумева 

остваривање програмом дефинисаних поена, али не увек и процес оцењивања. 

 

Менторски рад се примењује у реализацији стручне праксе и израде пројектних задатака, 

као и код израде завршног (дипломског) рада. 

 

Анализа и оцена - усклађеност различитих типова курсева са исходима учења на примеру 

једног студијског програма 
 

У Београдској политехници је успостављен баланс између различитих типова курсева што 

резултује остваривањем студијским програмом дефинисаних исхода учења. Уважавајући 

чињеницу да је процес наставе организован у оквиру два семестра и да сваки траје по 15 

радних недеља, у току једне године посматраног студијског програма просечно се реализује 

625 часова активне наставе при чему предавања учествују са 50,4 %, а вежбе укључујући и 

друге облике неставе (студијске посете, практична настава) са 49,6 %. 

 

Опис стања – стицање активних и стручних компетенција наставника 
 

Београдска политехника је успоставила механизам праћења и вредновања наставног особља 

(процедура УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља). Правилником о избору, 

ангажовању и вредновању наставника и сарадника дефинисани су критеријуми и елементи 

за вредновање наставног особља. Поменути критеријуми обухватају вредновање следећих 

елемената: 

 степена образовања; 

 

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ''Услов'' означавају које је предмете претходно потребно положити да 

би се уписао дати предмет. 

Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са координатором студијског програма 

и предметним наставником изборног предмета. 

Ознаке: Сем = семестар; П = предавања; В = вежбе; ДОН = други облици наставе: ЕСПБ = број ЕСПБ бодова. 

Врста предмета: СА = стручно-апликативни; ТУ = теоријско-уметнички; ДХ = друштвено-хуманиистички; 

УМ = уметнички. 

Израда завршног рада могућа је из предмета под редним бројевима: 17, 18, 21. 
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 научноистраживачки/уметнички, стручни и професионални допринос – научна или 
уметничка делатност, професионално усавршавање знања и вештина; 

 допринос у настави – педагошке способности, наставна делатност, развој студијског 
програма, обезбеђење литературе за учење, 

 допринос стручној, академској и широј заједници – рад у међународним и 
националним стручним организацијама. 

Сваки критеријум се састоји од елемената или активности којима се додељују поени. 

 

Стицање стручних компетенција обезбеђује се применом Правилника о образовању, стручном 

оспособљавању и усавршавању, којим су ближе дефинисани облици, планирање и услови 

финансирања образовања и стручног усавршавања, као и права и обавезе наставног особља. 

Стицање активних компетенција обезбеђује се кроз периодичне обуке прописане документима 

система менаџмента квалитетом и осталом пословном документацијом Школе, као и кроз 

екстерне обуке које се односе на развијање педагошких способности наставника и сарадника. 

Спровођењем процеса вредновања обезбеђује се процена стицања активних и стручних 

компетенција наставника и сарадника. У складу с наведеном процедуром (УР-ПР-001, 

Праћење и вредновање наставног особља), вредновање стручних компетенција наставника 

врши се приликом спровођења поступка преиспитивања студијских програма, процеса 

самовредновања, као и избора наставника и сарадника у наставна звања. По завршетку 

одређене календарске године, наставници и сарадници су у обавези да кадровској служби 

доставе преглед реализације образовања, стручног оспособљавања и усавршавања у 

протеклој години. На основу претходно поменутих прегледа кадровска служба израђује 

извештај о реализацији плана стручног усавршавања наставног особља и врши се 

ажурирање досијеа наставника, односно сарадника. Поштујући поменуту процедуру, сваке 

године спроводи се процес вредновања педагошких способности наставника од стране 

студената. Добијени резултати учествују у укупном вредновању наставника у процесу 

преиспитивања студијских програма, самовредновања, односно избора наставника у 

наставно звање. 

 

На основу спроведених обука које произилазе из система менаџмента квалитетом и 

пословних докумената Школе, а које се односе на стицање активних компетенција, служба 

квалитета саставља годишњи извештај о реализованим обукама. Садржајно ови извештаји 

обухватају циљеве обуке, анализу спроведених обука и предлоге мера за побољшање. 

 

Анализа и оцена - стицања активних и стручних компетенција наставника 
 

Из описа стања уочава се да Београдска политехника има успостављене механизме 

образовања, стручног оспособљавања и усавршавања наставног особља, као и механизме 

спровођења обука у циљу обезбеђивања активних компетенција наставника. Не треба 

занемарити ни успостављене механизме континуалног праћења и вредновања стручног 

усавршавања наставника, којима се обезбеђују информације о стицању стручних  и 

активних компетенција наставника. Значајан допринос остварују и информације 

прикупљене кроз редовно анкетирање студената о педагошким способностима наставника и 

сарадника. 

 

На основу Извештаја о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању наставног 

особља за 2013. годину, реализоване су следеће активности у погледу стицања стручних 

компетенција наставника: 

 један наставник је стекао академско звање доктора уметности; 

 један наставник је завршио специјалистичке академске студије; 
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 један сарадник је завршио мастер студије; 

 реализовано 91 учешће на научно-стручним и уметничким скуповима; 

 реализован један тренинг за коришћење Shoemaster софтвера у едукативне сврхе, у 

Вигевану, Италија; 

 један наставник је добитник похвале за најбоље радове на Јесењој изложби УЛУС 

2013. 

 

Опис стања – доступност и реализација плана рада на предметима и регуларност распореда 

наставе 

Београдска политехника има прописану процедуру којом је регулисано извођење процеса 

наставе (ВО-ПР-001, Извођење наставе). Поменутом процедуром регулисане су све 

активности које се односе на припрему за реализацију наставе (припрема наставе и 

наставника, припрема наставних средстава), активности у вези са извођењем процеса 

наставе, однос наставник – студент, праћење континуитета рада студената, као и праћење 

извођења наставе на месечном, семестралном и годишњем нивоу. 

 

За регулисање активности које подразумевају извођење практичне наставе, радне и стручне 

праксе, односно стручног пројекта, као и организацију и реализацију испита примењују се 

следећа документа система менаџмента квалитетом: ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне 

праксе или стручног пројекта; ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе; ВО-ПР-010, 

Извођење праксе на специјалистичким студијама; ВО-УП-003, Организација и спровођење 

испита. Поменутим докуметима у потпуности је дефинисана организација и реализација 

наведених наставних активности, као и постуци и одговорна лица у случају настанка 

неусаглашености. 

 

Распоред наставе, за све студијске програме и године студија, израђује се и објављује пре 

почетка школске године, а у складу с упутством ВО-УП-002, Израда Наставног календара. 

Поред распореда наставе, Наставни календар садржи и информације о свим активностима у 

настави, за наредну школску годину: распоред консултација наставника и сарадника;  

списак наставника и сарадника по предметима; структуре курикулума; распоред уписа и 

овере година студија; тумачење ознака; трајање школске године; распоред распуста и 

списак ментора стручне праксе; распоред полагања испита; распоред просторија и календар 

за академску годину. У складу с поменутим упутством, студентима је Наставни календар 

доступан у скриптарници и на интернет страници Школе, пре почетка школске године. 

Одређени део тиража Наставног календара дистрибуира се наставном особљу и осталим 

службама Школе. 

 

Пре почетка школске године, односно одговарајућег семестра, а у складу с документима 

ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта ,ВО-ПР-005, 

Извођење практичне наставе; ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким 

студијама, дефинише се програм и план, као и неопходни ресурси за реализацију ових 

активности. Информације о програму и плану, као и обавезама студенти добијају од 

предметних наставника, односно ментора радне и стручне праксе (или стручног пројекта). 

Регуларност реализације распореда наставе обезбеђује се процедуром ВО-ПР-001,  

Извођење наставе. У складу с дефинисаним активностима праћење и анализа реализације 

наставе врши се на месечном, семестралном и годишњем нивоу. За свако одступање од 

планираних термина реализације наставе, наставник или сарадник подноси писмени захтев 

координатору за наставу. На захтев сагласност даје координатор за наставу, а одобрава га 

помоћник директора за наставу. Одобрена одступања координатор за наставу уноси у запис 

Преглед извођења наставе на месечном нивоу и обавештава студенте путем огласне табле и 
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интернет странице Школе. Наставник, односно сарадник је у обавези да сваки 

нереализовани час и надокнади. За случај да се не изврши надокнада часова или неке друге 

активности у настави, односно за свако неоправдано одступање од Наставног календара 

предвиђено је санкционисање наставника или сарадника. Санкционисање подразумева 

негативну стимулацију наставника или сарадника са 3% умањења личног дохотка по  

сваком неодржаном термину (према члану 47. Правилника о раду и предлогу мера  по 

основу Прегледа извођења наставе у јесењем и пролећном семестру школске 2008/09. 

године – донетим на седници Наставног већа од 16.06.2009. године). 

 

План рада на предметима доступан је студентима у оквиру Информатора о студијским 

програмима, који се објављују на интернет страници Школе пре расписивања конкурса за 

упис на студије. Израда Информатора о студијским програмима регулисана је  

инструкцијом ВО-ИН-002, Израда Информатора о студијском програму и Књиге планова 

извођења наставе. Информатор о студијском програму садржи све неопходне информације 

о студијском програму, укључујући и описе предмета који обухватају информације о 

циљевима, компетенцијама, садржају, исходима учења, активностима у настави, литератури 

итд, на одређеном предмету. Књиге планова извођења наставе израђују се за одређену 

варијанту студијског програма, а садржи планове реализације наставе на недељном нивоу  

за сваки предмет који се изучава на студијком програму. Планови извођења наставе садрже 

и очекиване исходе учења после сваког термина наставе. 

 

Анализа и оцена – доступност и реализација плана рада на предметима и регуларност 

распореда наставе 
 

У школској 2013/14. години било је осам нереализованих часова (четири часа предавања и 

четири часа вежби), од укупно планиранираних 14969 часова. 

 

3.4.2. SWOT анализа 
 

 Значај Елементи 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+++ Компетентност наставника и сарадника 

+++ Доступност информација о терминима и плановима 
реализације наставе 

++ Интерактивно учешће студената у наставном процесу 

+++ Доступност података о студијским програмима, плану и 
распореду наставе 

++ Избор метода наставе и учења којима се постиже 
савладавање исхода учења 

+++ Систематско праћење квалитета наставе и корективне 
мере 

 

 

3.4.3. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

Наставити са досадашњом праксом примене докумената система менаџмента квалитетом и 

пословних докумената Школе, као и са редовним поступцима праћења, преиспитивања и 

самовредновања. 

 

3.4.4. Показатељи и прилози за стандард 5 
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Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 

  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

 

1 
Извештај о студентском 

вредновању установе за 

школску 2012/13. 

   

Клик 

 
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе. 

 
Документ 

Интернет 
страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

1 ВО-ПР-001, Извођење наставе;   Клик 

2 
ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне 
праксе или стручног пројекта; 

  
Клик 

3 ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе;   Клик 

4 
ВО-ПР-010, Извођење праксе на 
специјалистичким студијама; 

  
Клик 

5 
ВО-УП-003, Организација и спровођење 
испита; 

  
Клик 

6 ВО-УП-002, Израда Наставног календара.   Клик 

 

Прилог  5.3.  Доказ  о  спроведеним  активностима  којима  се  подстиче  стицање 
активних компетенција наставника и сарадника 

 
Документ Интернет страница 

Страна књиге 

прилога 

Електронск 

и документ 

 
 

1 

Извештај о реализацији 

плана образовања, 

стручног оспособљавања и 

усавршавања запосленог 
наставног особља за 2013. . 

   
 

Клик 

https://drive.google.com/open?id=19tOySpBdo36dvYg3-rYPYwai2pGlLzfQ
https://drive.google.com/open?id=1dpPr4eKpNbKO0yQk_M82SblhCgbiTIU-
https://drive.google.com/open?id=1Lts8wnLTd1K3zU2UPTSyJ3Rrc4IGFrBp
https://drive.google.com/open?id=1u6c8taB2UvohNEh23kQeUS1Nh4-WGLSn
https://drive.google.com/open?id=189SP2XqWgozeNKXe-ffoLE8Vh_P1a0RZ
https://drive.google.com/open?id=12AJOIt9-AGOP4lIRnZiDlZ62xXuyIPiF
https://drive.google.com/open?id=1HjvDRRKC1FbMQ4t18pHr8KjYNNE6bOOl
https://drive.google.com/open?id=1xsPntVf40dEVWEgO503ydPmOe6RWF9ME
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3.5. СТАНДАРД                                                                                           6: 

КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ 

РАДА 
 

 

3.5.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 6 
 

У оквиру обављања делатности високог образовања, као своје основне делатности, Висока 

школа струковних студија - Београдска политехника обавља и делатност 

научноистраживачког, уметничког и стручног рада (НИУиСР). Школа то обавља сходно 

Закону о високом образовању. 

 

Стално запослена лица школе представљају респективни људски ресурс који се 

потенцијално може бавити делатношћу научноистраживачког, уметничког и стручног рада. 

Наиме, школа располаже са 53 лица, међу којима превладавају лица са академским звањем 

магистра. 

 
Преглед бројног стања кадра (стални радни однос) према стручном, академском и 

научном називу 
Стручни, академски и научни назив Постојећи број 

Специјалистичке струковне студије 3 

Основне струковне студије 5 

Дипломске академске студије+ мастер 12 

Магистар наука 20 

Доктор наука 13 

УКУПНО 53 

 

Посматрајући стручне, академске и научне квалификације запослених лица у Школи може 

се закључити да су она компетентна за бављење НИУиСР. Компетентност за обављање те 

делатности произилази из одредби члана 67. Закона о научноистраживачкој делатности 

(„Сл. гл. РС“,бр. 110/05), по којем послове научноистраживачке делатности обављају лица 

(истраживачи) која испуњавају услове прописане овим Законом, као и наставници и 

сарадници високошколских установа. 

 

Чланом 71. Закона о научноистраживачкој делатности предвиђена је еквиваленција 

истраживачких и научних звања са звањима која се стичу према одредбама Закона о 

високом образовању. Исти чланом закона нису обухваћена звања наставника и сарадника 

која се стичу на високим школама струковних студија. Отуда и произилази потреба 

решавања еквиваленције звања наставника и сарадника струковних студија звањима 

истраживача. 

 

Поред стварног стања, уз адекватно законско третирање високих школа струковних студија, 

могло би се, уз више воље ресорног министарства, решити питање еквиваленције звања 

наставника и сарадника струковних студија звањима истраживача, сходно члану 71. Закона 

о научноистраживачкој делатности. Аналогно том члану наставници високих школа 

струковних   студија   са   стручним-академским   звањем   могли   би   одговарати  звањима 

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, 

праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

и на њиховом укључивању у наставни процес. 
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истраживач-приправник и истраживач-сарадник, наставници са научним звањем доктора 

наука звањима, од научни сарадник до научни саветник, сходно оствареним резултатима. 

 

Од постојећег људског истраживачког ресурса 35 лица је у звању наставника струковних 

студија а 18 лица у звању сарадника, преглед 2. Од 18 наставника у звању професора 

струковних студија 13 су доктори а пет магистри наука. 

 
Преглед бројног стања кадра према звању наставника и сарадника 

Наставници струковних студија Сарадници струковних студија 

Наставно звање Број Звање сарадника Број 

Професор струковних студија 18 Стручни сарадник 10 

Предавач 16 Сарадник практичне наставе 2 

Наставник страног језика 1 Демонстратор 6 

УКУПНО 
 

35 
УКУПНО 

 

18 

УКУПНО – 53 

 

Поједини наставници, њих пет, према расположивој документацији у персоналним 

досијеима, изабрани су у истраживачка и научна звања на дугим високошколским 

установама - факултетима и институтима. С обзиром да се избор у истраживачка и научна 

звања врши на одређени изборни период, већини је изборни период истекао. Појединим 

наставницима изборни период истиче у наредном периоду. 

 

Школа са 13 доктора наука, 20 магистара и 12 лица са завршеним дипломским академским 

студијама и мастером има истраживачки потенцијал, мада посматрајући одредбе Закона о 

научноистраживачкој делатности може се стећи утисак да Школа не располаже 

истраживачким кадром. 

 

Школа не располаже посебном опремом искључиво намењеном научноистраживачком, 

уметничком и стручном раду наставника и сарадника. Школа је до сада искључиво 

набављала опрему за потребе наставе, на предлог Сектора наставе. 

 

Одређивање стратегија и циљева истраживачко-развојног и уметничког рада је у складу са 

стратешком оријентацијом Школе, датој у највишим документима, кроз дефинисану 

политику и циљеве, као на пример у документу Пословник о квалитету (БП-ПО-001), а што 

је изражено кроз мисију, визију и политику квалитета. 

 

Школа је посвећена стварању, преносу и размени знања, вештина и способности 

потенцирајући знање као основну вредност која прожима све њене делатности – високо 

образовање, истраживачко-развојни и уметнички рад, и сарадњу са окружењем. 

 

Кроз изјаву о политици квалитета истакнуто је да Висока школа струковних студија - 

Београдска политехника обавља образовну и истраживачку делатност на основама развоја 

културе квалитета, у којој се препознаје значај и вредност квалитета и његовог обезбеђења 

у процесима и методама рада. 

 

Један број наставника Школе ангажован је у научноистраживачким пројектима које 

финансира ресорно Министарство за науку, што је и приказано прегледом 3, док у школи  

од стално запослених наставника нема оних који су руководиоци пројеката које финансира 

ресорно Министарство за науку. 
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Школа има кадровског потенцијала који би се могао ангажовати у научноистраживачким 

пројектима које финансира ресорно Министарство за науку, као и наставника који би могли 

по својим квалификацијама и истраживачком искуству руководити појединим пројектима. 

 

У Школи нема реализованих пројекта који обезбеђују трансфер технологије релевантним 

индустријама, пословним заједницама као и трансфер уметничких достигнућа. 

 

Анализа стања постојећег кадра указује да Школа располаже потребним капацитетима за 

реализацију стручних пројеката који би, пре свега, били у функцији трансфера технологије 

привреди и пословним заједницама. 

 

У протеклом трогодишњем периоду два наставника школе је било ангажовано на 

пројектима које је финансирало ресорно Министарство за науку односно друго 

министарство, пеглед 3. 
 

Појединачно ангажовање наставника и сарадника у оквиру научноистраживачких пројеката 

које финансира Министарство за науку или друга институција 
Р. 
бр. 

Име и презиме Звање Назив пројекта 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
Милош Јелић 

 

 

 

 

 
професор 

„Развој нових информационо-комуникационих технологија, 

коришћењем напредних математичких метода, са применама у 

медицини,   телекомуникацијама,   енергетици,   заштити  националне 

баштине и образовању" (2011-2015) - III 44006 

„Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање 

усаглашености техничких производа" (2011-2015) – TR 35031 

Пројекат финансира: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја РС 

CIP  Eco-innovation  Pilot  and  market  replication  projects  -  Call 2008: 
»Market introduction of a Self-propelled rail carriages« 

Ознака: SELF PROP RAIL. Пројекат финансира: 50 % EU, 50 % 

Институт КИРИЛО САВИЋ – Београд 

 
 

3. 

 
Витомир 

Миладиновић 

 
 

професор 

Увођење система менаџмента и система квалитета у болнички сектор 
Републике Српске, Пројекат финансира: Министарство здравља РС 

Увођење система менаџмента и система квалитета  у домове здравља 

у  Републици  Српској.  Пројекат  финансира:  Министарство здравља 

РС 

 

У школи се реализује десет пројеката у којима учествују наставници, сарадници и студенти 

Београдске политехнике. У табели 6.1. дат је преглед броја текућих научно- 

истраживачких/уметничких пројеката чији су руководиоци наставници стално запослени у 

високошколској установи. 

 

Пројекти се реализују према Правилнку о реализацији пројеката у Високој школи 

струковних студија – Београдска политехника. Преглед броја наставника ангажованих на 

пројектима дат је табелом 6.2. 

 

Преглед појединачног ангажовања наставника и сарадника дат је у документу Евиденција 

пројеката, који се води у Управи школе за сваку календарску годину. 

 

Анализа стања постојећег кадра указује да Школа располаже потребним капацитетима за 

рад на пројектима које финансира ресорно Министарство за науку односно друго 

министарство као и стручних пројеката који би, пре свега, били у функцији трансфера 

технологије привреди и пословним заједницама. 
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Резултати истраживања наставника у оквиру бављења научноистраживачким, уметничким  

и стручним радом се, кроз процесе преиспитивања и усавршавања студијских програма, 

уграђују у студијске програме, иновирањем и обогаћивањем појединих тема. Конкретни 

докази налазе се у извештајима о преиспитивању (у виду предлога за побољшања) и у 

наставним програмима појединих предмета, у које су предложена побољшања и уграђена. 

 

У Београдској политехници се редовно врши процес преиспитивања студијских програма   

уз настојања да се они усаврше, поред осталог и уграђивањем одређених истраживачких 

достигнућа. 

 

Школа подстиче своје запослене да се активно баве научним, истраживачким, уметничким, 

стручним и професионалним радом и да што чешће на одговарајућим скуповима то 

објављују. У табели 6.3 дат је збирни преглед научноистраживачких и уметничких  

резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима 

Министарства. Запослени Школе су у претходној календарској години остварили 150 

резултата од којих је 93 научно истраживачких и 57 уметничких резултата. 

 

Београдска политехника сваке године доноси План образовања, стручног оспособљавања и 

усавршавања наставног особља. План се доноси на основу одредби Закона о високом 

образовању, Закона о раду, Посебног колективног уговора за високо образовање, 

Правилника о раду и Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усаврашавању 

запослених. 

 

Само у 2013. години Школа је у финансирање образовања, стручног усавршавања и 

оспособљавања наставног особља, из сопствених прихода, уложила 1.764.295,06 динара. 

 

Преглед ангажованих средстава у виду финансијске подршке наставницима и сарадницима 

дат је у документу Извештај о реализацији плана образовања, стручног оспособљавања и 

усавршавања запосленог наставног особља високе школе струковних студија-Београдска 

политехника за 2013. годину (извештај је доступан на сајту школе 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/). 
 

У табели 6.4 дат је списак SCI/ССЦИ-индексираних радова наставника и сарадника школе 

по годинама за период 2011-2013. године, где је, од укупно 15 радова, 7 радова објављено у 

последњој календарској години. 

 

Београдска политехника ангажовањем финансијских средстава из сопствених прихода, 

пружа перманентну подршку наставницима и сарадницима да повећају број и квалитет 

публикација у реномираним часописима са SCI индексацијом. При томе се посебно води 

рачуна о подршци млађим кадровима. 

 

Београдска политехника има интенцију да и у будућем периоду настави са пружањем такве 

подршке наставницима и сарадницима, а нарочито млађим истраживачима. 

 

Правилником о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника утврђен је 

поступак за избор и вредновање наставног особља. У њему су дефинисани критеријуми за 

избор и вредновање наставног особља и дати су у његовом прилогу бр. 1. 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/
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(http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/italia_serbia090610.html 

 

Правилником о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника се у потпуности 

при избору у звања наставника примењују критеријуми који се односе на 

научноистраживачки, уметнички и стручни рад и у складу су са препоруком Националног 

савета за високо образовање, што је илустровано конкретним примером Извештаја комисије 

о избору др Марине Стаменковић у звање професора струковних студија. (у прилогу 6.4 ) 

 
Од укупно 30 уговора о пословној сарадњи које је Београдска политехника закључила, 

(http://www.politehnika.edu.rs/saradnja/saradnja-sa-privredom ) у области међународне сарадње 

издвајају се следећи: 

 Уговор са Творницом обуће БЕМА д.о.о; Војводе Пере Креће бб, Бања Лука, Република 

Српска, у оквиру кога је остварено образовање запослених за стручно звање струковни 

инжењер технологије обуће.

 Уговор са Visokom šolom za tehnologiju polimerov, Pod Gradom 4, Si-23800 Slovenj Gradec, 

Slovenija на заједничком раду на пројекту „Internationalization of the Polymer Technology 

College“. У оквиру пројекта остварена су два гостујућа предавања професора 

Београдске политехнике.

 Са Visokоm šolom za varstvo okolja Trg Mladosti 2, 3320 Velenje, Slovenija смо остварили 

партнерске односе ( http://www.vsvo.si/sub.php?cid=3_37 ) и у плану су активности на 

заједничком учешћу програму Erasmus+.

 Са Политехником из Пуле, Рива 6, 52100 Пула, Република Хрватска и Европским 

центром за мир и развој Униврзитета за мир Уједињених нација из Београда је 

остварена сарадња на развоју студијских програма Политехнике из Пуле у области заштите 

животне средине и дизајна.

 

Поред наведеног, Београдска политехника је: 

 Чланица-партнер у „International Forum on Print Efficiency and Quality“ у оквиру кога 

је укључена, као активни члан, у организацији међународних скупова из области 
технологије штампе и графичарства.

 Партнер у програму Erasmus mundus - “Smart and Green Technologies for Innovative 

and Sustainable Societies in Western Balkans SMART TECH WB” 

(http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-

wb/ ) Координатор пројекта је „Universidade de Vigo“ из Шпаније (http://green-tech- 
wb.uvigo.es/partnership) 

 

У пољу дизајна остварени су следећи међународни пројекти: 
 Међународна изложба радова студената у галерији Arte Reale, Sant’Andrea 10/A, Milano,

), 2010. 

 У оквиру манифестације „Ноћ музеја“ у Будимпешти, Београдска политехника се 

представила изложбом Objects of Desire http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/475474/Studenti- 

Beogradske-politehnike-se-predstavili-u-Budimpesti 

http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1630247/No%C4%87+muzeja+u+B 

udimpe%C5%A1ti.html )

 Jавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 

учешће по позиву - 2013. Мixed borders & hybrid identities , Palazzo delle Esposizioni, 

Riccione, Италија

 Јавно излагање уметничког дела или пројекта на самосталним изложбама у галеријама са 

саветом- 2013. pART 93,Minster, Germany
 

Београдска политехника има одређени ниво међународне сарадње, који није 

институционално путем уговора или на неки сличан начин решен већ се то огледа кроз 

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/italia_serbia090610.html
http://www.politehnika.edu.rs/saradnja/saradnja-sa-privredom
http://www.vsvo.si/sub.php?cid=3_37
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://green-tech-wb.uvigo.es/partnership
http://green-tech-wb.uvigo.es/partnership
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/475474/Studenti-Beogradske-politehnike-se-predstavili-u-Budimpesti
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/475474/Studenti-Beogradske-politehnike-se-predstavili-u-Budimpesti
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/475474/Studenti-Beogradske-politehnike-se-predstavili-u-Budimpesti
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/475474/Studenti-Beogradske-politehnike-se-predstavili-u-Budimpesti
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1630247/No%C4%87%2Bmuzeja%2Bu%2BBudimpe%C5%A1ti.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1630247/No%C4%87%2Bmuzeja%2Bu%2BBudimpe%C5%A1ti.html
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1630247/No%C4%87%2Bmuzeja%2Bu%2BBudimpe%C5%A1ti.html
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излагања радова студената у галеријама у иностранству и кроз учешћа на међународним 

изложбама проналазака нових технологија и слично. 

 

3.5.2. SWОТ анализа научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
 

 Значај Елементи 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+++ 
Усаглашеност   образовног   и   истраживачког   научног,   стручног   и 

уметничког рада 

+++ 
Перманентност научног, стручног и уметничког рада и истраживања и 

међународне сарадње 

+++ 
Праћење и оцењивање квалитета истраживачког научног, стручног и 

уметничког рада наставника и сарадника 

 
+++ 

Усаглашеност садржаја истраживачког научног, стручног и 

уметничког  рада  са  стратешким  опредељењем  земље  и  европским 

циљевима 

+++ Активно укључивање резултата истраживања у наставни процес 

+++ 
Подстицање    наставника   и    сарадника    на   публиковање резултата 

истраживања 

+++ Издавачка делатност 

++ Брига о истраживачком научном, стручном и уметничком подмладку 

 

 
СЛАБОСТИ 

++ 
Непостојање правилника о научноистраживачкој, уметничкој и стручној 

делатности у Школи 

 
++ 

Непостојање успостављеног система праћења и непрекидног 

побољшавања рада на научноистраживачком, уметничком и стручном 

раду 

ПРЕТЊЕ 
+ 

Нерешено системско питање бављења научноистраживачким радом у 

високим струковним школама 

 

3.5.3. Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
 

На основу описа стања, анализе и оцене захтева у оквиру стандарда 6, за унапређење 

квалитета научноистраживачког, уметничког и стручног рада, предлажу се следеће мере: 

 Упутити захтев Националном савету за високо образовање и  Министарству 

просвете, са молбом да се да одговор на питање које услове треба да испуни Висока 

школа струковних студија да би се организовано бавила истраживачким научноим, 

уметничким и стручним радом? Свесни чињенице да је сада врло тешко тражити 

измене ЗВО, потребно је захтевати од Националног савета допуну Стандарда 5. 

Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма, у коме је недвосмислено дефинисано да високошколска 

установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и 

уметнички рад, тако да допуна подразумева и струковне студије; 

 Уколико се, од надлежног министарстава и Националног савета за високо 

образовање добије позитивно тумачење у Школи формирати наставнонаучно веће,  

са компетенцијама за избор у научна, односно истраживачка звања, што уредити 

Статутом Школе.У том случају члан 55. став 6. ЗВО пружа могућност да се статутом 
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високошколске установе уреди састав, делокруг рада и сл. стручних органа 

високошколске установе; 

 Прецизније дефинисати припадање сегмената издавачке делатност истраживачком 
научном, уметничком и стручном раду (сходно члану 32. став 6. ЗВО); 

 Подстаћи Службу сарадње да буде у функцију обављања ове делатности. 

 На основу постојеће регулативе у Школи, израдити правилник или упутство о 

научноистраживачком, уметничком и стручном раду, којим свеобухватно уредити 

управљање, надлежности, планирање, финансирање, организовање, реализацију, 

праћење и сл., уважавајући постојеће правилнике (Правилник о избору, ангажовању 

и вредновању наставника и сарадника, Правилник о образовању, стручном 

оспособљавању и усавршавању, Правилник о реализацији пројектата у БП; 

Правилник о издавачкој делатности и сл.); 

 Преко Службе сарадње Школе иницирати питање изналажења могућности 

ангажовања у научноистраживачким пројектима које финансира ресорно 

Министарство за науку, обзиром на постојање кадровског потенцијала који би  

својим квалификацијама и истраживачким искуством могао томе одговорити; 

 Активности у области НИУиСР усмеравати ка реализацији стручних пројеката који 
би, пре свега, били у функцији трансфера технологије привреди и пословним 

заједницама; 

 Успоставити систем праћења и непрекидног побољшавања рада на 

научноистраживачком, уметничком и стручном раду, краткорочно и средњерочно, 

сагласно стандардима ИСО 9000, на пример коришћењем ткзв. Методе за 

статистичко управљање процесима ( SPC- Statistical Process Control); 

 

Уколико се позитивно реше претходне мере и предлози, покренути иницијативу за 

обезбеђивање средстава за рад на пројектима (комерцијалним и суфинансираним), из 

различитих фондова (Министарства просвете и науке, Градског секретаријата за културу, 

Агенције за мала и средња предузећа, Привредне коморе Србије и Београда и сл.). 

 

3.5.4. Показатељи и прилози за стандард 6 
 

Табела 6.1. Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката чији су 

руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи 
Р. 

бр. 

 

Назив и евиденциони број пројекта 
Дом.(Д) 

међ.(М) 

Назив 

финансијера 

 

Број учесника на пројекту 

 
1. 

Представљање студијског програма 

Модни дизајн производа од коже 

Хармонија контраста 14/01 

 
Д 

 
БП 

наставни кадар Одељења за 

дизајн, студенти СП Модни 

дизајн     производа     од    коже, 
Педагошки музем, Београд 

2. 
Маркетинг активности за упис у школску 
2014/15. годину 14/02 

Д БП 7 

3. 
Редизајн визуелног идентитета расадника 
„Миладиновић“ 14/03 

Д 
Расадник 

„Миладиновић“ 
2 

 

4. 
Припремна настава за полагање 

пријемног испита на Одељењу за дизајн 

14/04 

 

Д 
 

БП 
 

14 

5. Књаз Милош „Гуарана“ 14/05 Д „Гуарана“ 4 наставника и студенти 

 
6. 

Изложба и модна ревија студената 

Београдске политехнике, одељења за 

дизајн – ПРОЈЕКЦИЈА 14/06 

 
Д 

 
БП 

наставни кадар одељења за 

дизајн,   студенти   БП-Одсек   за 

дизајн, Галерија Дом културе 

Студентски град 



СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 88 од 276 

 

 

 
 

Р. 
бр. 

 

Назив и евиденциони број пројекта 
Дом.(Д) 

међ.(М) 

Назив 

финансијера 

 

Број учесника на пројекту 

 
7. 

Изложба и модна ревија студената 

Београдске политехнике, одељења за 

дизајн – СИМБОЛИ 14/07 

 
Д 

 
БП 

наставни кадар одељења за 

дизајн, студенти БП-Одсек за 

дизајн,   Галерија   Дом   културе 

Студентски град 

 
8. 

Ставови ученика средњих школа о 

рециклажи с посебним освртом на 

рециклажу електричног и електронског 

отпада 14/08 

 
Д 

 
БП 

 
2 наставника и студенти 

 
9. 

Изложба студентских радова по позиву 

на конкурс за учешће на међународној 

изложби „проналазаштво – Београд 2014“ 

14/09 

 
Д 

 
БП 

 
3 

 
10. 

Изложба студентских радова по позиву 

на конкурс за учешће на изложби идеја, 

иновација и стваралаштва „Иност младих 

2014“ 14/10 

 
Д 

 
БП 

 
2 наставника и студенти 

 

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника 

у текућим пројектима 
Ред. 
број 

Име и презиме 
Звање 

Назив пројекта 

1. Здравковић Јелена 
 Представљање студијског програма Модни дизајн 

производа од коже Хармонија контраста 

2. Марковић Саша   

 
Маркетинг активности за упис у школску 2014/15. 

годину 

3. Жарковић Дарја  

4. Ковач Жолт,  

5. Бабовић Олга,  

6. Максић Предраг,  

7. Нешић Мирјана,  

8. Типшин Давид  

9. Дробац Јелена  Редизајн визуелног идентитета расадника 
„Миладиновић“ 10. Трифуновић Душко  

11. Дукић Давор,   

 

 

 

 

 

Припремна настава за полагање пријемног испита на 

Одељењу за дизајн 

12. А. Шарановић,  

13. Н. Симеоновић,  

14. И. Луковић Ж.  

15. Ковач Жолт  

16. П. Радловић,  

17. Г. Капунац,  

18. Д. Трифуновић,  

19. А. Вартабедија  

20. А. Кутрички,  

21. Р. Пејовић,  

22. Ј. Дробац,  

23. Д. Врачаревић,  

24. 
М. Милинић 
Богдановић, 

 

25. М. Станојевић  

26. Кутрички Александар,  
 

Књаз Милош „Гуарана“ 
27. Јефтенић Јелена,  

28. Бојовић Јелена,  

29. Ристић Марија  

30. 
Маја Милинић 

Богдановић, 
 

Изложба и модна ревија студената Београдске 

политехнике, одељења за дизајн – ПРОЈЕКЦИЈА 
31. Ј. Здравковић,  
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Ред. 
број 

Име и презиме 
Звање 

Назив пројекта 

32. 
Маја Милинић 

Богдановић, 
 

Изложба и модна ревија студената Београдске 

политехнике, одељења за дизајн – СИМБОЛИ 
33. А. Вартабедијан,  

34. Весна Аливојводић  Ставови ученика средњих школа о рециклажи с 

посебним освртом на рециклажу електричног и 
електронског отпада 

35. Шимон Ђармати 
 

36. Дејан Врачаревић  Изложба студентских радова по позиву на конкурс за 

учешће на међународној изложби „проналазаштво – 

Београд 2014“ 

37. Душко Радаковић,  

38. Жељко Здравковић  

39. Дејан Врачаревић  Изложба студентских радова по позиву на конкурс за 

учешће на изложби идеја, иновација и стваралаштва 

„Иност младих 2014“ 
40. Жељко Здравковић 

 

 
41. 

 
Милош Јелић 

 „Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, 

korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama 

u medicini, telekomunikacijamama, energetici, zaštiti 
nacionalne baštine i obrazovanju" (2011-2015) - III 44006 

 

42. 
 

Милош Јелић 
 „Razvoj i primena metoda i laboratorijske opreme za 

ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvoda" (2011-2015) 

– TR 35031 

 

43. 
 

Милош Јелић 
 CIP Eco-innovation Pilot and market replication projects - 

Call 2008: »Market introduction of a Self-propelled rail 

carriages« SELF PROP RAIL 
 

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у 

претходној календарској години према критеријумима Министарства. 

Ред 

ни 

бро 

ј 

 
Резултат (назив научног/уметничког резултата) 

Према Правилнику 

Министарства 

 
Број 

резултата 

Рад у врхунском међународном часопису - M21 

 
1. 

Z. Z. Baroš, B. K. Adnađević, Weibull Cumulative Distribution 

Function for Modelling the Isothermal Kinetics of the Titanium- 

oxo-alkoxy  Cluster  Growth,  Ind.  Eng.  Chem.  Res.  52 (2013) 

1836–1844. 

  
1 

 

 
2. 

Д.Б. Стојановић, М.М. Зрилић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, 

И.Д. Живковић, А.М. Којовић, П.С. Ускоковић, Р.Р. 

Алексић, Mechanical and anti-stabbing properties of 

modified thermoplastic polymers impregnated multiaxial p- 

aramid   fabrics,   Polymers   for   Advanced   Technologies, 

(2013), vol. 24 br. 8, str. 772-776, ISSN: 1099-1581 

  

 
1 

Рад у истакнутом међународном часопису -M22 

 

 
1. 

В.Обрадовић, Д.Б. Стојановић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, 

И.Д. Живковић, В.Радојевић, П.С. Ускоковић, Р.Р. 

Алексић, Ballistic Properties of Hybrid Thermoplastic 

Composites with Silica Nanoparticles, Journal of Engineered 

Fibers  and  Fabrics,  accepted  for  publication  on  24th July 

2013. 

  

 
1 

 
Рад у међународном часопису - M23 

 
1. 

Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Duško Radaković, Ranko Popović, Dragan 

Marković, The Development of Assembly Constraints within a Virtual Laboratory for Collaborative 

Learning in Industrial Design, Technical Gazette ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), 
UDC/UDK 004.771:[37.018.43:7.05], Tehnički vjesnik 20, 5(2013), pp. 747-753 

  
1 

 

2. 

А. Маринковић, Д. Бркић, И. Ајај, Ј. Мартиновић, Д. Мијин, С. Петровић, "Substituent effect on IR,  
1H and 13C NMR spectral data in N-(substituted phenyl)-2-cyanoacetamides: A correlation study“, 

Chemical industry and chemical engineering quarterly, 19 (1) 67-78, 2013. 

  

1 
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3. 
B. K. Adnađević, Z. Z. Baroš, Application of Weibull distribution function for modelling the isothermal 
kinetics of the titanium-oxo-alkoxy clusters growth, Thermochimica Acta 551 (2013) 46–52. 

 
1 

 
4. 

В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, M. Грковић, И.Живковић, В.Радојевић, П.С.Ускоковић, Р.Алексић, 

Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics Impregnated with Carbon nanotube/Poly (Vinyl 

Butyral)/Ethanol Solution, Metallurgical & Materials Engineering, Vol. 19 (3), (2013) 259-266. ISSN 

0354-6306. 

  
1 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини – M33 

 

1. 
Тањга,  Н.,  Ћурчић,  Н.,  Жарковић,  Д.:  Утицај  графичких  боја  на  радну  и животну средину са  
посебним освртом на примену еколошких боја, III међународни конгрес „Инжењерство, екологија 

и материјали у процесној индустрији“, Јахорина, 2013. 

  

1 

 

2. 

Софијанић,  С.,  Ћурчић,  Н.:  Утицај  ергономског  пројектовања  радног  места  возача  градског 

аутобуса на менаџмент ризиком, 8. међународно саветовање „Ризик и безбедносни инжењеринг“, 

Копаоник, 2013. 

  

1 

 
 

3. 

К.Бањевић, С.Марковић, Д.Гардашевић, ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ФУНКЦИЈИ 

ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА:СТУДИЈА СЛУЧАЈА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ,  Други 

научно-стручни скуп Политехника 2013 а међународним учешћем "ИНЖЕЊЕРСТВО И 

ИНТЕГРАЦИЈЕ   У   ОБЛАСТИ   КВАЛИТЕТА,   БЕЗБЕДНОСТИ   И   ЗДРАВЉА   НА  РАДУ И 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", Београд, 6.децембар 2013 

  
 

1 

 
 

4. 

С.Марковић, Д.Гардашевић, К. Бањевић, СПЕЦИФИЧНОСТИ УСЛУГА И ПРОБЛЕМ 

ОДРЕЂИВАЊА ЊИХОВОГ КВАЛИТЕТА, Други научно-стручни скуп са међународним 

учешћем Политехника 2013 "ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНТЕГРАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА, 

ЗАШТИТЕ   ЖИВОТНЕ   СРЕДИНЕ   И   БЕЗБЕДНОСТИ   И   ЗДРАВЉА  НА  РАДУ",  Београд, 

6.децембар 2013 

  
 

1 

 

5. 
D.Žarković, Ž.Todorović, A.Onjia, Opasne materije u otpadnim vodama grafičke industrije, Međunarodna 

konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Subotica 2013, zbornik radova, str. 

71-75 (2013), ISBN 978-86-82931-57-7. 

  

1 

6. 
S.Markovic,  Z.Stjelja,  D.Zarkovic,  Applying  Marketing  in  Serbian  Institutions  of  Higher Education, 
International Conference on Technology Transfer – ICTT 2013, University of Niš, Niš, Serbia , p. 69-76 

 
1 

 
7. 

Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Dragan Marković, Srđan Trajković, Duško 

Radaković, How to use cad tools for modelling virtual engineering environments?, 17th International 

Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, 
TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, pp. 373-376 

  
1 

 

8. 
Zona  Kostić, Duško  Radaković, Dragan Cvetković,  Research On Collaborative  Web-Based  Graphics 

Design And Virtual Reality, 2nd World Conference on Design, Arts and Education, May 9-11, 2013, 

Bucharest, Romania, ArtsEdu Abstract Book, pp-31, 

  

1 

 
9. 

Duško Radaković, Srđan Trajković, Vladan Radivojević, Raznovrsnost CAD platformi – problem 

unificiranosti dizajna proizvoda, III Naučno stručni skup  Preduzetništvo, inženjerstvo  i  menadžment  – 

„Jačanje regionalne konkurentnosti u uslovima tranzicije“, Zrenjanin 2013, ISBN 978-86-84289-61-4, 
pp. 339 – 346. 

  
1 

 

10. 
S. Markovic, Z. Stjelja, D. Zarkovic, „Applaying marketing in Serbian institutions of higher education“, 

ICTT 2013, Iternational Conference on Technology Transfer, under the framework of the TEMPUS 

project 158881-RS-JPHES, University of Nis, Nis 2013, pp 69-76, ISBN 97-86-6125-083-5 

  

1 

11. 
Д.  Радосављевић,  В.  Павићевић,  С.  Стаменовић,  Д.  Бркић,  „Sustainable  development  in formal 
education“, Eco-ist'13, Борско језеро, 2013; 

 
1 

12. 
Д. Бркић, М. Стаменовић, В. Павићевић, Ј. Петровић, С. Путић, „Solutions for remediation of the 
landfill in Žabari“, Eco-ist'13, Борско језеро, 2013; 

 
1 

13. 
Д. Јовановић, М.  Стаменовић, Д. Бркић,  „Logistic characteristics   of  packaging  waste“,  Eco-ist'13, 
Борско језеро, 2013; 

 
1 

14. 
М. Стаменовић, Ј. Петровић, С. Путић, С. Дрманић, Ј. Николић, Д. Бркић, „Recyclable polymer 

matrix composites in manufacturing of vehicles“, Eco-ist'13, Борско језеро, 2013; 

 
1 

 

15. 
С. Дрманић, Д. Бркић, М. Стаменовић, Ј. Николић, В. Павићевић, С. Путић, „Acidic solution 

influence on the strain distribution in glass-polyester pipes subjected to internal pressure“, IOC 2013, 

Борско језеро, 2013. 

  

1 

 
16. 

Аливојводић,    В.:    ПРЕГЛЕД    ОСНОВНИХ    ЕМПИРИЈСКИХ    МОДЕЛА    ЗА ПРОЦЕНУ 
ГЕНЕРИСАЊА МЕТАНА КОМУНАЛНИХ ДЕПОНИЈА, Међународна конференција, 

ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТИ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД, 10 – 12. април 2013. 
год., Суботица, Србија.Зборник радова, 131-136, ISBN 978-86-82931-57-7 
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upotrebe,POLITEHNIKA – 2013, Beograd, 2013. 

 
1 

34. 
D.  Stepić,  D.  Jovanović:  Uloga  informacija  u  procesu  upravljanja  proizvodima  na  kraju upotrebe, 
POLITEHNIKA – 2013, Beograd, 2013. 

 
1 

35. 
D. Stojanović, D. Jovanović, I. Štulić, S. Marković: Ergonomsko uređenje radnog mesta pri radu sa 

video displej terminalima u termoenergetskom postrojenju, POLITEHNIKA – 2013, Beograd, 2013. 

 
1 

36. 
I.  Štulić,  D.  Jovanović,  D.   Stojanović:  Analiza   ergonomskih  karakteristika   makrouslova  rada   u 
saobraćaju i transportu, POLITEHNIKA – 2013, Beograd, 2013. 

 
1 

37. 
LJ. Petrović, D. Vujanović, D. Jovanović: Preventivno delovanje savetnika u transportu opasnog tereta, 

POLITEHNIKA – 2013, Beograd, 2013. 

 
1 

 
38. 

Марковић С., Бањевић К., Гардашевић Д.: ''Специфичности услуга и проблем утврђивања 

њиховог квалитета'', 2. Научно – стручни скуп ''Политехника 2013.'' Са међународним учешћем – 

''Инжењерство и интеграције у области квалитета, безбедности и здравља на раду и заштите 

животне средине'', 6.12.2013. у Београду, Зборник радова ISBN 978-86-7498-060-6, стр. 71 – 77. 

  
1 

 
 

39. 

Бањевић К., Марковић С., Гардашевић Д.: ''Задовољство запослених у функцији задовољства 

корисника: Студија случаја високошколске установе'', 2. Научно – стручни скуп ''Политехника 

2013.'' Са међународним учешћем – ''Инжењерство и интеграције у области квалитета, 

безбедности  и  здравља  на  раду  и  заштите  животне  средине'',  6.12.2013.  у Београду, Зборник 

радова ISBN 978-86-7498-060-6, стр. 133-139. 

  
 

1 

 
 

40. 

Настасић А., Бањевић К., Јовановић О.: ''Значај адекватног одређивања ЕСПБ бодовне вредности 

предмета: Пример искуства ВШСС Београдска политехника'', 2. Научно – стручни скуп 

''Политехника 2013.'' Са међународним учешћем – ''Инжењерство и интеграције у области 

квалитета, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине'', 6.12.2013. у Београду, 

Зборник радова ISBN 978-86-7498-060-6, стр. 204-210. 

  
 

1 

 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу – M64 

 
1. 

M. Stamenović, J. Petrović, I. Dimić, S. Putić, “Mogućnosti reciklaže kompozitnih materijala”, 

Međunarodna naučna konferencija Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu, Knjiga 

apstrakata, Beograd, (2013), ISBN 978-86-89061-03-1 

  
1 
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Jавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће 

по позиву 

1. „Протетичка тела“ галерија Прогрес, Београд  1 

2. „1“ галерија општине Врачар, Београд  1 

3. „Нелагодност у култури“, галерија Озон, Београд  1 

4. Изложба 34. и 35. сазива Јаловичке ликовне колоније, Трећи Београд, Београд 2013. год.  1 

5. Изложба рада „Коло“ у оквиру колекције „Серијски уникат“ на MikserDesignExpo 13  1 

6. Изложба рада „Коло“ у оквиру колекције „Серијски уникат“ на Belgrade Design Week 2013  1 

7. Изложба колекције радова „Bureau Zero“ на Сајму намештаја 2013; Београд, Србија  1 

8. 
изложба  El  Concurso  Tipografico  "Don  Quijote  2013"  Día  del  español,  Галерија  Института 
Сервантес у Београду, јун 2013. 

 
1 

9. 2013, “20 Београдска Мини-арт сцена” – галерија Сингидунум, Београд  1 

10. 2013, “Јесења изложба – УЛУС” – Цвјета Зузорић, Београд.  1 

11. 2013. Жирирана новогодишња изложба Улус-а, Београд, Беогард  1 

12. 2013. Новогодиња изложба (по позиву), Продајна галерија Београд, Београд  1 

13. 2013. Пролећна изложба Улус-а, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд  1 

14. 2013. Мixed borders & hybrid identities , Palazzo delle Esposizioni, Riccione, Италија  1 

Јавно излагање уметничког дела или пројекта на самосталним изложбама у галеријама са саветом 

1. „Одрастање“ самостална изложба , галеија Звоно, Београд, децембар2013.-јануар 2014. год.  1 

2. 2013. pART 93,Minster, nemačka  1 

3. 2013, Изложба “Мачке и ...” – галерија Артцентар, Београд  1 

4. 2013 Докторски уметнички пројекат, Друго два, Галерија СУЛУЈ, Београд  1 

Учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; 

1. Председник жирија XVII бијенале студентског цртежа Србије  1 

2. селекциони жири за избор радова за изложбу Дизајн секције УЛУПУДС-а 2013.  1 

3. селекциони жири за избор радова за Мајску изложбу УЛУПУДС-а 2013.  1 

4. одбор секције за Дизајн за пријем нових чланова УЛУПУДС-а 2013.  1 
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5. жири за избор графичког решења и изложбу Ново лице Дејвида Боувија, Менарт Србија, 2013.  1 

6. жири за међународну изложбу фотографије Рок 2013.  1 

Критика и полемика у часопису о дизајну и уметности 

1. 
Магазин за савремену уметност Супервизуелна, разговор поводом изложбе Друго два, Октобар 
2013 

 
1 

Jавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће 

по позиву 

1. 2013. MOST-SPONA-DAR,Kuća kralja Petra, Beograd  1 

2. Тридесетпети Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, 27. март – 30. април 2013.  1 

3. 
»45. Мајска изложба, OD-LIČNO EXCELLENT«, Удружење примењених уметника и дизајнера 
Србије, Aндрићев венац 2, Београд, 2013. 

 
1 

4. 2013. Уметност је ствар, изложба дизајн секције УЛУПУДС-а, Галерија Сингидунум  1 

5. 2013. Meђународни салон уметничке фотографије Свет око нас 2013, Пожаревац  1 

6. 2013. Јесењи Салон УЛУС-а, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд  1 

7. 
2013. Годишња изложба сликарско графичке секције УЛУПУДС-а, Галерија Сингидунум и 

Срећна Галерија СКЦ, Београд 

 
1 

8. 
2013.  47.  Златно  перо  Београда,  Уметнички  павиљон  Цвијета Зузорић, Београд 2013. 45. 
Мајска изложба УЛУПУДС-а „ОД лично“ 

 
1 

9. Изложбени салон Андрићев венац, БГ 2013. Уметност је ствар, изложба дизајн секције  1 

10. УЛУПУДС-а, Галерија Сингидунум  1 

11. 
2013.   Међународно  тријенале  проширених медија  „Inventia  Inclusiva”, Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузoрић” 

 
1 

12. 
2013. ТИСО, квадријенална  изложба секције за текстил и савремено одевање,  Конак кнегиње 
Љубице, Београд 

 
1 

Комерцијална реализација уметничког дела 

1. 
Израда скулптуре- маскоте за марк. Агенцију Mccann erickson, клијент Coca Cola јануар 2013. 
Београд 

 
1 

2. Скулптура за амерички филм „Три дана за убиство“  1 

3. Портрет биста Ђорђа Предина Баџе, Бечеј  1 

4. 
Промо  материјал  за  2013  (календар,  кеса,  роковник,  фасцикла):  Туристичка  организација 
општине Сурдулица, тираж 2500, новембар 2012.; 

 
1 

5. 
Промо материјал за 2013 (календар, кеса, роковник, фасцикла): Тончев градња – Сурдулица, 
тираж 2500, новембар 2012.; 

 
1 

6. Визуелни идентитет »II научно-стручни скуп, Политехника – 2013«, Beograd, 2013.  1 

7. 2013. Кнотт aутофлeксЈУ, дизајн каталога  1 

8. 2013 дизајн монографије Наших нових 15 година, ЕТШ Бечеј  1 

Учешће у уметничком пројекту БП 

1. Изложба студентских радова Београдске Политехнике, април 2013. Београд  1 

2. Сајам намештаја у Београду 2013 – студентски радови  1 

3. Изложба радова студената СП МДК у Галерији Педагошког музеја од 5-20 јуна 2013. године  1 

4. 
Изложба   радова   студената   Одељења   за   дизајн   Београдске   политехнике,   Дом  културе 
Студентски град, 2013. 

 
1 

5. Изложба радова студената ВШССБП, ДК Студентски град, Београд, 2013. године.  1 

6. 
Пројекат припремне  наставе из предмета цртање 1 за  полагање пријемног испита, ВШССБП, 
Београд 2013. године. 

 
1 

7. 
Изложба   радова   студената   Београдске   политехнике,   Београд,   Галерија   Домa   културе 
Студентски град, 2013. 

 
1 

8. Помоћник организатора Изложбе студентских радова 2013. Године  1 

9. Редизајн уџбеника Београдске политехнике, 2009-2013.  1 

10. 
Изложба  студентских радова  Одељења  за  дизајн ВШСС Београдска  политехника у Галерији 
Дома културе Студентски град, Београд, 2013. 

 
1 

11. Сарадник пројекта- Од идеје до реализације, Педагошки Музеј Београд, 2013.јун.  1 

12. Учешће у спровођењу школске изложбе у ДК „Студенстки град“, 2012. и 2013.  1 
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Табела 6.4. Списак SCI/ССЦИ-индексираних радова по годинама за период 2011-2013. године 

Ред.бр. Назив рада Година 
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Ред.бр. Назив рада Година 

2011. 2012. 2013 

 
 

1. 

Žarković, D., Todorović, Ž., Rajaković, Lj., Simple and cost-effective measures for 

the improvement of paper mill effluent treatment - a case study, Journal of cleaner 

production 19 (2011), 764-774 (ISSN 0959-6526, IF(2011)=2,727; rangiran kao 10. 

od 45 časopisa na SCI listi u oblasti Engineering, Environmental - Inženjerstvo 

zaštite životne sredine) -M21 

   

 
 

2. 

Žarković, D., Rajaković, V., Rajaković, Lj., Conservation of resources in the pulp 

and paper industry derived from cleaner production approach, Resources, 

conservation & Recycling 55 (2011), p. 1139-1145 (ISSN 0921-3449, 

IF(2010)=1,759; rangiran kao 19. od 45 časopisa na SCI listi u oblasti Engineering, 

Environmental - Inženjerstvo zaštite životne sredine)- M22 

 
 

+ 

  

 
 

3. 

Zona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Duško Radaković, Ranko 

Popović, Dragan Marković, The Development of Assembly Constraints within a 

Virtual Laboratory for Collaborative Learning in Industrial Design, Technical 

Gazette    ISSN    1330-3651    (Print),    ISSN    1848-6339    (Online),   UDC/UDK 

004.771:[37.018.43:7.05], Tehnički vjesnik 20, 5(2013), pp. 747-753- M23 

   
 

+ 

 
 

4. 

Zona Kostic, Dusko Radakovic, Dragan Cvetkovic, Srdjan Trajkovic, Aleksandar 

Jevremovic, Comparative Study of CAD Software, Web3D Technologies and 

Existing  Solutions to Support Distance-Learning  Students of   Engineering  Profile, 

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 4, No 2, July 

2012, ISSN (Online): 1694-0814, – M23 

  
 

+ 

 

 
5. 

А. Маринковић, Д. Бркић, И. Ајај, Ј. Мартиновић, Д. Мијин, С. Петровић, 

"Substituent effect on IR, 1H and 13C NMR spectral data in N-(substituted phenyl)-2- 

cyanoacetamides: A correlation study“, Chemical industry and chemical engineering 

quarterly, 19 (1) 67-78, 2013.-M23 

   
+ 

 
6. 

M. Stamenović, S. Putić, B. Međo, M. Rakin, M. Zrilić, “Effect of solution pH on 

crack initiation and propagation in glass-polyester pipes subjected to impact”,  

Polym. Compos. Vol. 33, Issue 7 (2012), DOI: 10.1002/PC.22258, ISSN 0272-8397, 

IF 2010=0,998 Materials Science, Composites (2010: 7/24)-M21 

  
+ 

 

 

7. 

M. Stamenović, S. Putić, M. Zrilić, Lj. Milović, J. Pavlović-Krstić, “Specific  

Energy Absorption Capacity Of Glass-Polyester Composite Tubes Under Static 

Compressive  Loading”, Metalurgija, Vol.50, br.3, str.197-200, (2011), ISSN  0543- 

5846, IF 2010=0,348, Metalurgy &Metallurgical Engineering, (2010: 45/76) –M23 

 

+ 

  

 

8. 
Z. Z. Baroš, B. K. Adnađević, Weibull Cumulative Distribution Function for 

Modelling the Isothermal Kinetics of the Titanium-oxo-alkoxy Cluster Growth,  Ind. 

Eng. Chem. Res. 52 (2013) 1836–1844. –M21 

   

+ 

9. 
Z. Z. Baroš, B. K. Adnađević, V. B. Pavlović, Isothermal Kinetics of Titanium-oxo- 
alkoxy Clusters Formation, Science of Sintering 43 (2011) 95–104. –M23 

+ 
  

 

10. 

Z. Z. Baroš, B. K. Adnađević, The Influence of the Molar Ratio [H2O]/[Ti(OR)4] on 
the Kinetics of the Titanium-oxo-alkoxy Clusters Nucleation, Russian Journal of 
Physical Chemistry A 85 (2011) 2295–2298.-M23 

 

+ 

  

 

11. 
B. K. Adnađević, Z. Z. Baroš, Application of Weibull distribution function for 

modelling   the   isothermal   kinetics   of  the  titanium-oxo-alkoxy  clusters growth, 

Thermochimica Acta 551 (2013) 46–52. –M-23 

   

+ 

 
12. 

A. M. Торки, Д.Б. Стојановић, Д.Живковић,. Маринковић, С. Д. Шкапин, П.С. 

Ускоковић, Р.Р. Алексић, The Viscoelastic Properties of Modified Thermoplastic 

Impregnated Multi-axial Aramid Fabrics, Polymer Composites, 33, 158-180 (2012) 

DOI-21260, ISSN 1548-0569 –M21 

  
+ 

 

 
 

13. 

Д.Б. Стојановић, М.М. Зрилић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, И.Д. Живковић, А.М. 

Којовић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, Mechanical and anti-stabbing properties 

of modified thermoplastic polymers impregnated multiaxial p-aramid fabrics, 

Polymers for Advanced Technologies, (2013), vol. 24 br. 8, str. 772-776, ISSN: 

1099-1581 –M21 

   
 

+ 

 
14. 

В.Обрадовић, Д.Б. Стојановић, Р.М. Јанчић-Хеинеман, И.Д. Живковић, 

В.Радојевић, П.С. Ускоковић, Р.Р. Алексић, Ballistic Properties of Hybrid 

Thermoplastic  Composites  with  Silica  Nanoparticles,  Journal  of Engineered 

Fibers and Fabrics, accepted for publication on 24th July 2013. –M-22 

   
+ 
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Ред.бр. Назив рада Година 

 
 

15. 

В.Обрадовић, Д.Б.Стојановић, M. Грковић, И.Живковић, В.Радојевић, 

П.С.Ускоковић, Р.Алексић, Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics 

Impregnated with Carbon nanotube/Poly (Vinyl Butyral)/Ethanol Solution, 

Metallurgical & Materials Engineering, Vol. 19 (3), (2013) 259-266. ISSN 0354- 

6306. –M-23 

   
 

+ 

 УКУПНО 5 3 7 

 

 
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене 

резултате у научноистраживачком и раду. 
  

Табела 
Интернет 

страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 
Списак  награда  и  признања  које  су  друге  установе 
доделила наставницима 

 225  

2 
Списак  награда  и  признања  које  су  друге  установе 
доделила студентима 

 226  

3 
Списак  награда  и  признања  које  је  школа  доделила 
студентима 

 229  

 
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 

наставника и сарадника на високошколској установи. 
  

Табела 
Интернет 

страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 
Однос наставника и сарадника укључених на пројекте у 
односу на укупан број наставника и сарадника 

 230  

 
Прилог  6.3.  Однос броја  SCI-индексираних радова  у  односу  на  укупан број наставника 

и сарадника на високошколској установи. 
  

Табела 
Интернет 

страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 
Однос  броја  SCI-индексираних радова  у  односу  на 
укупан  број наставника и сарадника 

 230  

 
Прилог  6.4.  Вредновање научноистраживачког рада при избору наставника 

  

Табела 
Интернет 

страница 

Страна 

књиге 
прилога 

Електронски 

документ 

1 
Извештај   комисије   о   кандидатима   пријављеним  за 
избор наставника 
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3.6. СТАНДАРД 7       КВАЛИТЕТ 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
 
 

 

3.6.1. Опис стања, стандард 7 
 

У области наставног кадра Школа је успоставила политику обезбеђења компетентног кадра 

кроз активности које обухватају: 

- идентификацију потреба послова и задатака, 

- дефинисање потребног профила и селекцију кадрова, 

- планирање развоја и унапређења кадровских ресурса, 

- вредновање наставног кадра. 
 

Управљање људским ресурсима у вези наставног кадра спроводи се кроз мере садржане у: 

- планирању кадровских потреба кроз редовно годишње планирање и преиспитивање 

садржано у документу УР-ПР-003, Управљање кадровима, 

- избору и пријему кадрова и њиховом распоређивању на радна места, према Статуту 

и Правилнику о организацији и систематизацији послова, 

- избору наставног особља у наставна и сарадничка звања према одредбама Статута, 

Правилника о организацији и систематизацији послова и Правилника о избору, 

ангажовању и вредновању наставника и сарадника, 

- увођењу наставног особља у посао према упутству УР-УП-001,Увођење наставног 

особља у посао, 

- праћењу и вредновању наставника и сарадника према процедури УР-ПР-001, 

Праћење и вредновање наставног особља, 

- образовању, стручном оспособљавању и усавршавању које се одвија у слкаду са 

одредбама Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању. 
 

Еваулација процедура за запошљавање и избор наставног особља врши се кроз планско, 

годишње, преиспитивање документованог система кавлитета (УР-ПР-003, Управљање 

кадровима и УР-ПР – 001, Праћење и вредновање наставног особља) као и кроз поступке 

извештавања о спроведеним појединим активностима. У извештају који се односи на 

праћење и вредновање наставног особља обавезно је садржана и тачка Предлог за 

побољшања, чиме је обезбеђена евалуација тог поступка. 

 

Евалуација квалитета и компетентности наставног кадра спроводи се у оквиру поступака 

преиспитивања студијских програма, вредновања наставног особља и студентског 

вредновања установе. 

 

Евалуација према Процедури УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља 

спроводи се редовно - годишње и до сада је реализована за школску 2009/10, 2010/11, 

2011/12, и 2012/13. годину. Вредновање педагошког рада наставника вршено је на основу 

мишљење студената исказаних путем анкета. 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором 

на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој 

наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави. 
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Вредновање научноистраживачког – уметничког, стручног и професионалног доприноса, 

педагошких способности, наставне делатности, унапређење образовног процеса и кодекса 

професионалне етике вршено је на основу критеријума утврђених Правилником о избору, 

ангажовању и вредновању наставника и сарадника и изражено је кванитативним 

показатељима. У Извештају је дат закључак да сви наставници поседују потребне 

компетенције за избор у наставна звања. 
 

Наставу у Школи врши кадар чије су квалификације и компетенције проверене и 

преиспитане у поступку избора у наставна и сарадничка звања. Избор у наставна и 

сарадничка звања врши се за уже научне, стручне и уметничке области утврђене Статутом. 

Процеси избора и услови за избор наставника и сарадника унапред су утврђени Статутом, 

Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о избору, 

ангажовању и вредновању наставника и сарадника. Поступак избора доступан је оцени 

стручне и шире јавности с обзиром да су исти објављени су на интернет страни Школе 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/prv/. 
 

Правилником о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника утврђени су 

ближи услови и успостављени и квантитативни критеријуми за избор и вредновање 

наставног особља који обухватају научноистраживачку, уметничку и стручну активност 

наставника и сарадника, као и педагошку активност наставника и сарадника. Ближи услови 

за избор и вредновање наставног особља усаглашени су са препорукама Националног 

савета за високо образовање у мери у којој је то било могуће, с обзиром да се исте 

првенствено односе за изборе на академским студијама а не и на струковним студијама. 

 
Кoнкурс за избор расписује се преко националне службе за запошљавање, комисију за избор именује 

директор, на предлог Наставног већа; избор, по извештају комисије о пријављеним кандидатима и 

предлогом кандидата за избор, врши Наставно веће 

 

Конкурс за избор, извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом кандидата 

за избор, као и обавештење о извршеном избору кандидата се објављују на интернет страни 

Школе http://www.politehnika.edu.rs/skola/informacije/zaposlenje. 
 

Наставници који су ангажовани са других високошколских установа, уз сагласност високошколских 

установа на којима раде, имају избор у наставна звања на матичним установама. 

Поступак избора и ближи услови за избор наставника и сарадника предмет су константне провере и 

преиспитивања. Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника (који је до 

4.9.2009. године носио назив Правилник о наставницима и сарадницима) иновиран је 4.9.2009, 

2.6.2011. и 1.12.2011. године. 
 

Новоизабрани наставници и сарадници, као и наставници ангажовани са других 

високошколских установа, уводе се у посао у складу са одредбама упутства УР-УП- 

001,Увођење наставног особља у посао. Током роцеса увођења у посао наставнци и 

сарадници упознају се радом Сектора наставе (организацијом и надлежностима сектора 

наставе; актуелним наставним календаром; информатором о студијским програмима на 

којима наставник изводи наставу; описима предмета за које је наставник ангажован; 

доступношћу литературе за предмете; Кодексом професионалне етике (посебно наставника 

који немају претходно искуство у настави); радним простором Школе, посебно  са 

простором где ће реализовати наставне активности, консултације и слично; поступком 

евидентирања и комуникације у Школи) и осталих организационих целина у Школи, уводе 

се у процес наставе (упознавање са документима која регулишу процес наставе: ВО-ПР-001 

Извођење наставе, ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената, ВО-УП-003  Организација и 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/prv/
http://www.politehnika.edu.rs/skola/informacije/zaposlenje
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спровођење испита, ВО-ПР-012 Припрема за почетак наредне школске године, ВО-УП-002 

Израда Наставног календара, ВО-ПР-005 Извођење практичне наставе, ВО-ПР-006 Израда 

завршног рада и полагање завршног испита). 

 

Основе за напредак кадрова, као и за различите врсте њиховог усавршавања у Школи 

утврђене су доношењем Правилника о образовању, стручном оспособљавању и 

усавршавању  (на  интернет  страни http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/prv/ 

), као и доношењем годишњих планова образовања, стручног оспособљавања и  

усавршавања наставног особља (на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/) у којима се, ради 

побољшања квалификационе структуре наставника и сарадника, предност даје образовању 

(одбране докторских дисертација, докторских и мастер студија), а планирају се и други 

видови усавршавања и оспособљавања (учешће на научним, стручним и уметничким 

скуповима, учешће на семинарима које организују стручне организације и друго). За 2014. 

годину планирана су финансијска средства приказана у табли: 

 

Р.бр. 
ОБЛИК ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 

УСАВРШАВАЊА 

УКУПНО 

1. Укупно за докторске дисертације 395.000,00 

2. Укупно за докторске студије 2.404.750,00 

3. Укупно за дипломске академске – мастер студије 241.500,00 

4. Укупно за учешће на научним, сручним и уметничким скуповима 588.500,00 

Укупно планирани трошкови за наставно особље у 2014. у динарима 3.629.750,00 

 

Школа редовно планира и организује едукацију наставног кадра и кроз интерне семинаре, 

стручну трибину „Уторком у подне“, организацију научно-стручног скупа Политехника. У 

протеклом периоду организовани су интерни семинари из области информатике, система 

квалитета, коришћења библиотечких ресурса. У оквиру традиционалне трибине „Утороком 

у подне“ наставници Школе или компетентни гости по позиву реализују теме из области 

делатности Школе, односно актуелне теме из окружења (на интернет страни 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/). 
 

Школа има широку сарадњу са професионалним удружењима из свих области студијских 
програма. Сарадња се огледа кроз: 

- организацију Научно-стручног скупа Политехника 2013, одржава се на две године 
почев од 2011. године (на интернет страни http://strucniskup.politehnika.edu.rs/), 

- заједничких пројеката, 
- гостујућих предавача, 
- коришћењем професионалних удружења за наставне базе Школе (закључени уговори 

на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/saradnja/saradnja-sa-privredom/ 
nastavne-baze ), 

- закључивање уговора о научној, техничкој и пословној сарадњи у образовном 
процесу (закључени уговори на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/ 
saradnja/saradnja-sa-privredom/nastavne-baze) 

- учешћем на конкурсима и жиријима и слично. 

Наставници су похађали курс педагошких вештина на Филозофском факултету у Београд. 

 

Евалуација квалитета и компетентности наставног кадра спроводи се у оквиру поступака 

преиспитивања студијских програма, вредновања наставног особља и студентског 

вредновања установе, самовредновање према процедурама: 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/prv/
http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/
http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/planovi-izv/
http://strucniskup.politehnika.edu.rs/
http://www.politehnika.edu.rs/saradnja/saradnja-sa-privredom/%0bnastavne-baze
http://www.politehnika.edu.rs/saradnja/saradnja-sa-privredom/%0bnastavne-baze
http://www.politehnika.edu.rs/saradnja/saradnja-sa-privredom/%0bnastavne-baze
http://www.politehnika.edu.rs/%20saradnja/saradnja-sa-privredom/nastavne-baze
http://www.politehnika.edu.rs/%20saradnja/saradnja-sa-privredom/nastavne-baze
http://www.politehnika.edu.rs/%20saradnja/saradnja-sa-privredom/nastavne-baze
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- УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља спроводи се редовно - 

годишње и до сада је реализована за школску 2008/09,2009/10, 2010/11, 2011/12. и 

2012/13. годину, 

- МП-ПР-004 Студентско вредновање установе реализована је за школску 

2008/09,2009/10, 2010/11, 2011/12. и 2012/13. годину, 

- МП-ПР-005 Самовредновање реализује се у роковима за самовредновање и до сада  

је реализовано 2010. године и кроз ванредно самовредновање 2011. године. 

 

Подаци о наставницима и сарадницима доступни су широј јавности, књига наставника 

објављена је на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/akr/ а 

листа сарадника на интернет страни http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/akr/. 
 

 

3.6.2. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

Поступак самовредновања квалитета наставника и сарадника показује да Школа испуњава 

све кључне захтеве у погледу избора, праћења и подстицања наставника на научну, 

уметничку и педагошку активност, спровођења политике селекције квалитета младих 

кадрова, усавршавање и друго. 

 
Међутим, у погледу тренутне ситуације кадрова у Школи треба истаћи следеће: 

- Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника је 
делимично усаглашен са препорукама Националног савета за високо образовање о 
ближим условима за избор у звања наставника, из разлога што се препоруке односе 
на наставна звања академских студија, а не и на струкове студије. 

- Школа има успостављену, мада не и озваничену, политику планирања запошљавања 
и ангажовања наставног кадра. 

 

 

 
3.6.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 

 
 Значај Елементи 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+++ 
јавност поступка и услова за избор наставника и 
сарадника 

 

++ 
усаглашеност поступка избора са предлогом 

критеријума Националног савета за високо 

образовање 

 

+++ 
систематско праћење и подстицање педагошких 

истраживачких и стручних активности наставника и 

сарадника 

+++ 
дугорочна политика селекције наставничког и 
истраживачког подмлатка 

+++ обезбеђење перманентне едукације и усавршавања 
+++ вредновање педагошких способности 
++ вредновање истраживачких способности 

+++ 
уважавање мишљења студената о педагошком раду 
наставника и сарадника 

++ 
повезаност образовног рада са истраживањем на 
пројекту и радом у привреди 

СЛАБОСТИ - политика планирања запошљавања наставног кадра 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/akr/
http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/akr/
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3.6.4. Предлози за побољшање и планиране мере; 
 

Урадити Политику планирања, запошљавања и ангажовања наставног кадра 

Урадити документ Програм развоја кадра и анализа потреба за наставним кадром 

 

3.6.5. Показатељи и прилози за стандард 7 
 

Табела 7.1. Преглед броја наставника  по  звањима  и  статус  наставника  у  

високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање 

по уговору) 

 
А. Наставници у сталном радном односу 

Р 

б. 

Матични 

број 

Име, средње 

слово, презиме 

Зва 

ње 

Датум 

избора 

% 

запослењ 

а 

 

Област за коју је биран 

1. 1203976866506 др Ковиљка М. 

Бањевић 
ПС 

13.09.2011. 
100% 

Инжењерски менаџмент 

2. 0804952710321 др Шимон 

А.Ђармати 
ПС 

20.03.2008. 
100% 

Инжењерство заштите 

животне средине 

3. 1503973715122 др Дарја Б. 
Жарковић 

ПС 
13.10.2011. 

100% 
Инжењерство заштите 
животне средине 

4. 1008954780028 др  Драгутин  В 
Јовановић 

ПС 
24.03.2009. 

100% 
Инжењерски менаџмент 

5. 
2812962715046 

др  Оливера  М. 
Јовановић 

ПС 
20.03.2008. 

100% 
Инжењерство заштите 
животне средине 

6. 0705968381508 др Саша М 
Марковић 

ПС 
07.05.2012. 

100% 
Пословаље производних и 
услужних организација 

7. 2606948715107 др Злата Ј. 
Петричевић 

ПС 20.03.2008. 
100% 

Примењена математика 

8. 0102950710117 др   Боривоје  Ј. 
Родић 

ПС 
26.12.2007. 

100% 
Инжењерство   безбедности   и 
заштите на раду 

9. 2706970786012 др  Марина Р. 
Стаменовић 

ПС 
18.06.2012. 

100% 
Материјали 

10. 1203955710764 др Живко С. 
Стјеља 

ПС 
20.03.2008. 

100% 
Индустријско   инжењерсво   и 
инжењерски менаџмент 

11. 2207967715221 др Татјана 
А.Танасковић 

ПС 
20.02.2012. 

100% 
Индустријско инжењерство 

12. 0908955240016 др Драгослав  Р 
Угарак 

ПС 20.12.2006. 
100% 

Безбедност и заштита 

13. 1110949710282 мр Иван А. 

Луковић 

ПС 20.03.2008. 
100% 

Цртање и сликање 

14. 1309949710194 мр  Милорад Н. 
Михајловић 

ПС 20.03.2008. 
100% 

Инжењерство заштите 
животне средине 

15. 1803954710261 мр Миодраг 
Љ.Тодоровић 

ПС 20.03.2008. 
100% 

Графичка технологија 

16. 0903971783427 мр Душко 
М.Трифуновић 

ПС 26.12.2007. 
100% 

Графички дизајн 

17. 1810966715095 мр  Александра 
Д. Шарановић 

ПС 20.03.2008. 
100% 

Цртање и сликање 

18. 1006973710089 др Петар 
Ђ.Радловић 

П 13.09.2013. 
100% 

Цртање и сликање 

19. 0602972757028 мр Весна М. 
Аливојводић 

П 26.02.2010. 
100% 

Инжењерство заштите 
животне средине 

20. 3103975715056 мр    Зорица   З. 
Барош 

П 21.12.2013. 
100% 

Примењена физика 
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21. 0510970788725 мр Доминик Р. 

Бркић 

П 01.10.2012. 
100% 

Примењена хемија 

22. 1805972715273 мр Маја М 

Милинић- 

Богдановић 

П 09.07.2010.  

100% 
дизајн производа од коже 

23. 1306974715088 мр Анамарија 

М. 

Вартабедијан 

П 15.11.2013  

100% 
Цртање и сликање 

24. 1205970710439 Дејан П. 
Врачаревић 

П 13.09.2011. 
100% 

Дизајн индустријских 
производа 

25. 1108979330064 мр Давор З. 
Дукић 

П 13.09.2011. 
100% 

Цртање и сликање 

26. 0109982715336 Јелена Р 
Дробац 

П 26.02.2010. 
100% 

Графички дизајн 

27. 1803975715212 мр Јелена Ж 
Здравковић 

П 13.09.2011. 
100% 

Дизајн производа од коже 

28. 1811970715268 мр   Јелена С 

Јоцић 

П 13.09.2011. 
100% 

Цртање и сликање 

29. 2708963895054 мр  Гордана  М. 
Капунац 

П 13.09.2011. 
100% 

Теорија форме 

30. 2607975710342 мр Жолт К. 
Ковач 

П 13.09.2011. 
13.10.2011. 

100% 
цртање и сликање 
мултимедијалне презентације 

31. 
2502962800109 

Александар З 
Кутрички 

П 01.10.2012. 100% 
Дизајн индустријских 
производа 

32. 1605973715154 мр  Александра 
П. Настасић 

П 13.09.2011. 
13.09.2011. 

100% 
Индустријско инжењерство 
Инжењерски менаџмент 

33. 2405973792617 мр Раде В. 
Пејовић 

П 
13.09.2011. 100% Теорија форме 

34. 1906974715220 мр Наталија 
Д.Симеоновић 

П 13.09.2011. 
100% 

Цртање и сликање 

35. 1708978715075 Светлана 
М.Велимирац 

НСЈ 26.01,2011. 
100% 

Наставник енглеског језика 

 

A. 1 Наставници у сталном радном односу са непуним радним временом 

1 2306954100021 
др Витомир  Т. 

Миладиновић 
ПС 

13.09.2011 
. 

20% Инжењерски менаџмент 

2 1003968790040 
др Светозар 

Софијанић 
П 

01.01.2012 
. 

10% 
Безбедност и здравље на 

раду 

 
Б. Наставници по уговору 

Р. 

б. 

 

Матични број 

 

Име, средње 

слово, презиме 

 

Зва 

ње 

 

Датум 

избора 

Број 

угово 

ра 

Сагла 

сност 

број 

 
Област за коју је биран 

1. 2704965715058 Весна В Мићовић ПС 01.10.2011. 19/9 505/2 Фотографија 

2. 2807954715203 Др Дијана П 

Милашиновић 

Марић 

ПС 18.01.2012. 19/6  Историја дизајна 

3. 0610946720049 Др    Мирослав   М 
Милојевић 

ПС 11.01.1990. 19/18  Финансијски менаџмент 

4. 1810951170009 Др Милорад В 
Тодоровић 

ПС 29.03.2013. 19/16 2862 Психологија 

5. 0612964850017 Др   Александар  Ч 
Бенгин 

ПС 09.07.2010. 19/3 1919/1 Примена рачунара 

6. 2204973710267 Др Дарко М 
Радосављевић 

ПС 23.10.2012. 19/10 35/273 Инжењерство заштите 
животне средине 

7. 0703952172213 Др Радослав Љ 
Авлијаш 

ПС 03.10.2011. 19/22  Инжењерски менаџмент 
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8. 
1204956710128 

др Милош Д. 
Јелић 

ПС 09.07.2010. 19/20 
 Инжењерски менаџмент – 

менаџмент квалитетом 

9. 2108979850029 Др Љубомир М 
Маширевић 

ПС 01.03.2011. 20/7  Социологија 

10 1001965715010 Др Радица 

Цветковић  М 

Прокић 

ПС 16.03.2011. 19/21 1986/3 Технологија материјала- 

машински материјали и 

заваривања 

11 2412963710287 Др   Александар П 
Миловановић 

ПС 18.04.2008. 19/8  Медицина рада 

12 2503965860087 Др   Александар  Б 
Маликовић 

ПС 06.11.2012. 19/5  Анатомија 

13 1107948710040 Николић М др 
Владимир 

ПС 20.03.2008. 20/8  Пословање   производних 
и услужних организација 

14 0304970710425 Др Дејан В 
Миленковић 

ПС 08.07.2014. 
. 

19/7 08- 
3091/1 

Пословно право 

15 0611969915013 мр Весна Н 
Јокановић 

П 10.05.2010 19/4  Енглески језик 

16 2303975785033 Јелена Т Сеничић П 01.10.2011. 19/11  Графички дизајн 
        

 

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи (радни 

однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору) 

 
A. Сарадници у сталном радном односу 

Р. 
б. 

Матични број 
Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

% 
запослења 

Област за коју је биран 

1. 
1708985779518 

Александра Р. 

Божић 
СС 

01.10.2012. 100% Примењена хемија 

2. 
1104976715474 

Драгана Д. 
Гардашевић 

СС 
14.02.2013. 100% Примењена математика 

3. 
2207951710068 

Милорад Ј. 
.Ковачевић 

СС 
23.09.2010. 100% Технологија коже и 

производа од коже 

4. 
2901984710199 

Предраг А. 
Максић 

СС 
13.09.2011. 100% Теорија форме 

5. 
2104974726820 

мр   Сања С. 
Павловић 

СС 
14.02.2013. 100% Примењена физика 

6. 
1604961710014 

Душко Б. 
Радаковић 

СС 
14.02.2013. 100% Примена рачунара и 

Основи информатике 

7. 
1808975710301 

мр Владан Б. 
Радивојевић 

СС 
14.02.2013. 100% Примењена математике 

8. 
3105963742034 

Срђан 
Станојковић 

СС 
14.02.2013. 100% Графичка технологија 

9. 
1504962710257 

Срђан Ч. 
Трајковић 

СС 
14.02.2013. 100% Примена рачунара и 

Основи информатике 

10. 
0505974732518 

Ненад ј 
Ђорђевић 

СС 
20.03.2013. 100% Графичка технологија 

11. 
2407979710224 

Жељко Д.. 
Здравковић 

СПН 
01.10.2014. 100% Дизајн индустријских 

производа 

12. 
1509980715292 

Сандра М. 
Депало 

СПН 
01.10.2014. 100% Примењена уметност и 

дизајн 

13. 
2011985375002 

Драгана М. 
Рошуљ 

Д 
02.10.2009. 100% Инжењерски менаџмент 

14. 1007988710154 Давид  Н Типшин Д 01.10.2012. 100% Графички дизајн 

15. 
2306977710242 

Небојша Б. 
Ћурчић 

Д 
01.10.2012. 100% Инжењерство  безбедности 

и заштите на раду 

16.  
1301987788422 

 

Ивана Даничић 
Д 01.10.2014. 100% Индустријско 

инжењерство и 

инжењерски менаџмент 
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17. 
0401989710200 

Милошевић 

Новак 

Д 01.10.2014. 100% Инжењерство безбедности 

и заштите на раду 

18. 
2502989798424 

Букумирић 
Наташа 

Д 01.10.2014. 100% Инжењерство заштите 
животне средине 

 

Б. Сарадници по уговору 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

Број 

уговора 

Сагласност 

број 

Област за коју је 

биран 

1. 0711962710208 
Милески Д 

Бранислав 
СПН 20.11.2012 19/15 

 Технологија коже и 

производа од коже 

2. 2104965275018 Живков Р Сенка СПН 20.11.2012 19/14  Технологија    коже  и 
производа од коже 

3. 1901963710167 Блажевски С 
Зоран 

СПН 20.11.2012 19/13  Технологија    коже  и 
производа од коже 

4 1804960710105 Папир Д 
Радослав 

СПН 01.10.2014. 19/12  Технологија    коже  и 
производа од коже 

5 2112955715357 Здравковић Д 
Драгица 

СПН 05.12.2011. 21/27  Безбедност  и здравље 
на раду 

6 2302947710196 Мр   Добривој   Н 
Ћук 

СПН 05.12.2011. 21/26  Безбедност  и здравље 
на раду 

7 2311969785032 Илић С Радика СПН 05.12.2011. 21/29  Графичка технологија 

8 1807956715320 Јовановић А 

Златка 

СПН 05.12.2011. 21/34  Заштита животне 

средине 

9 0807977710244 Маринковић Н 
Никола 

СПН 05.12.2011. 21/33  Графичка технологија 

10 2006977715275 Кошанин З Ана СПН 05.12.2011. 21/31  Графичка технологија 

11 2802954710145 Мр    Љубомир  Р 
Петровић 

СПН 05.12.2011. 21/35  Менаџмент 
квалитетом 

12 1608961710229 Мр Милан Ј 
Станковић 

СПН 05.12.2011. 21/28  Менаџмент 
квалитетом 

13 1906975710176 Младен Ђ 
Томашевић 

СПН 05.12.2011. 21/32  Графичка технологија 

14 1406971742011 Мр Предраг 

Пауновић 

СПН 01.10.2010. 20/5  Графички дизајн 

15 0509948710412 Џеленовић 
Слободан 

СС 20.03.2013. 20/4  Инжењерски 
менаџмент 

16 0607972860052 Игор Васић   20/6  Техничка помоћ у 
лабораторији 

 
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника 

 
Документ Интернет страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

 
1 

Правилник о избору, 

ангажовању и 

вредновању наставника 

и сарадника 

   
Клик 

 
Прилог 7.2. Број запослених наставника у односу на укупни број студената 

  

Податак 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

 

1 
Број запослених 

наставника у односу на 

укупни број студената 

  

232 

 

 

Прилог 7.3. Програм развоја кадра и анализа потреба наставног кадра 

https://drive.google.com/open?id=1cRIGeVjgEvG05Gs55uSbF5kAbLkKqti6
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Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електрон 

ски 

документ 

 
1 

Кадровски план високе 

школе струковних студија 

– Београдска политехника 
за 2014. 

   
Клик 

 
2 

План образовања, стручног 

оспособљавања и 

усавршавања наставног 

особља_2014 

   
Клик 

https://drive.google.com/open?id=115Owtd4KQ5uojBH7dqRBq27ov60h64Bx
https://drive.google.com/open?id=1L2FNnx6wFMVrjzYevB0l70nWnsc1NnFi
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3.7. СТАНДАРД  8 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 
 
 

 

3.7.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 8 
 

Школа сваке године уписује студенте на прву годину по квоти за буџетска места коју 
одређује Влада Србије на предлог Високе школе струковних студија – Београдска 
политехника, а која је усклађена са просторним и кадровским потенцијалима Школе. 
Последње три године Школа је просечно уписивала 426 нових студената на основне 
струковне студије. На Одељење за технологије уписивано је просечно 206 студената који се 
финансирају из буџета и 35 самофинансирајућих. На Одељење за дизајн уписивано је 
просечно 146 студената који се финансирају из буџета и 39 самофинансирајућих студената. 

 

Конкурс за упис објављује се на сајту Школе и у заједничком конкурсу у Просветном 
прегледу. По конкурсу као услов за упис на Одељење за технологије предвиђена је 
одговарајућа школска спрема и полагање пријемног испита из Теста општег образовања и 
Математике или Хемије, Математике или Информатике и Биологије или Информатике, а за 
Одељење за дизајн, Тест општег образовања, Тест склоности и способности и Цртање. 
Текст конкурса садржи и друге детаље о условима за упис, као што су начин и рокови 
формирања ранг листе, могућности жалбе на рангирање, висину школарине за 
самофинансирајуће студенте и услов за упис кандидата који су пријемни испит полагали на 
другој високошколској установи. 

 

Приручник за полагање пријемног испита и Информатор за упис су документа која будуће 
студенте детаљно упућују у полагање пријемног испита и дају све информације везане за 
услове и процедуру уписа, које се редовно ажурирају и тиме динамички прате саму 
процедуру. Структура студијског програма и програми појединих модула дати су у 
Информатору студијског програма, са програмом сваког од предмета из наставног плана.  
За сваки предмет дефинисани су циљеви, исходи, начин одржавања наставе, начин 
оцењивања и број ЕСПБ бодова које предмет доноси. Осим ових докумената који су 
доступни на сајту, Школа штампа за сваку школску годину Водич за студенте кроз БП 
(бесплатан примерак при упису) и Наставни календар. 

 

Према томе, Београдска политехника обезбеђује потенцијалним студентима све релевантне 
информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

 

Обезбеђење квалитета студената се реализује кроз промотивно - маркетиншку активност 
привлачењем квалитетних кандидата и реализацијом пројеката за припремну наставу за 
пријемни испит из поља уметности. Основе уписне политике регулисане су документима 
УС-ПР-001, Спровођење конкурса за упис студената, УС-УП-001, Пријављивање 
кандидата, УС-УП-002, Спровођење уписа студената и УС-ИН-001, Упис студената без 
полагања пријемног испита. 

 

Поред информисања путем сајта Школе, редовно се врши статистичка анализа уписа  у 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 

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

проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 

одговарајућих мера у случају пропуста. 
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оквиру Извештаја о упису студената. Утврђује се између осталог, из којих средњих школа 
долазе студенти Београдске политехнике. На листи средњих школа сортираних по броју 
уписаних студената, најзаступљеније су техничке школе, на првом месту Графичка школа. 
Из Београда у последње 3 године долази 60.16% студената, а из других места у Србији 
39.84% . Око 1% студената долази из држава из окружења. 

 

По листи средњих школа добијеној анализом уписа из базе података о студентима врши се 
обилазак средњих школа у оквиру промотивно – маркентишке активности. Укупан број 
уписаних студената у школској 2014/15. години већи је за 1.1% у односу на школску 
2013/14.годину. На појединим студијским програмима уочава се мањи, а на другим већи 
број пријављених кандидата од броја слободних места. Школа спроводи конкурс за упис 
студената кроз три конкурсна рока, а заврши упис са преосталим укупним местима за упис 
на буџет, 21 место. Просечна оцена из средње школе у школској 2014/15. години је 3.36, 
мања у односу на школску 2013/14. годину - 3.57. 

 

При селекцији студената за упис, Београдска политехника кроз поступак уписа вреднује 
резултате постигнуте у претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном 
испиту, у складу са законом и одговарајућим општим актима Школе. Под општим успехом 
у средњој школи на Одељењу за дизајн подразумева се збир просечних оцена из свих 
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, а на Одсеку за 
технологије збир просечних оцена помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може 
стећи најмање 8 односно 16, а највише 20, односно 40 бодова. Општи успех у средњој 
школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Кандидатима је у пријави омогућено 
рангирање жеља за упис по студијским програмима. 

 

Кандидати за упис на студијски програм са Одељења за технологије  полажу пријемни 
испит из стручног предмета и Тест општег образовања. Пријемни испит  доноси 
максимално 60 поена. Кандидати за упис на студијски програм са Одељења за дизајн 
полажу Сликање, Тест склоности и способности и Тест општег образовања.  Пријемни 
испит доноси максимално 80 поена. 

 

Неколико дана пред почетак полагања, на сајту и огласним таблама Школе се објављује 
списак по коме кандидати знају у ком термину да дођу на полагање пријемног испита. 
Такође је обезбеђено објављивање резултата са пријемног испита за све кандидате и ранг 
листа за упис. 

 

На други степен струковних студија – специјалистичке студије, Школа је у последње три 
године просечно уписивала 40 самофинансирајућих студената, што је у складу са 
просторним и кадровским потенцијалима Школе и бројем студената на првом степену 
студија. Школске 2014/2015. године Школа није испунила квоту за упис за 33.33%,  
односно 18 студената. Селекција студената врши се на основу претходног образовања 
(максимално 40 поена), Општег теста познавања струке (максимално 40 поена) и 
Професионалног профила – портфолио (максимално 20 поена). 

 

Школа уписује самофинансирајуће студенте без полагања пријемног испита у септембру 
месецу на преостала места на студијске програме, по признавању одговарајућих положених 
испита са друге високошколске установе. 

 

Одлуку о упису лица са посебним потребама и припадника мањинских група, доноси 
Министарство просвете и науке у сарадњи са надлежним министарствима, на бази 
афирмативне акције. Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин 
прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са 
објективним могућностима Школе. На тај начин се обезбеђује једнакост и равноправност 
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студената по свим основама. Равноправност студената, независно од расе, боје коже, пола, 
сексуалне оријентације, етничког, националног или социјалног порекла, језика, 
вероисповести, политичког или другог мишљења, статуса стеченог рођењем, постојања 
сензорног или моторног хендикепа и имовинског стања, загарантовани су Статутом, као и 
могућност студирања за студенте са посебним потребама. Београдска политехника 
омогућава студентима који су завршили школу за оштећене слухом-наглуве „Стефан 
Дечански“ и Завод за школовање и рехабилитацију лица са поремећајима слуха и говора 
упис, подршку током студирања и завршетак студија. Тренутно пет студента са оштећењем 
слуха активно студирају. У школску 2014/2015. годину укупно је уписано на оба нивоа 
студија 59 студената који имају потешкоће у обављању свакодневних активности, највише 
на студијском програму Графички дизајн – 22. Правилником о школарини је предвиђена 
могућност да студент слабог имовинског стања буде ослобођен плаћања школарине. 

 

Информациони систем Школе обезбеђује упознавање студената са свим правним актима - 
правима и обавезама студената, а посебно са условима за одржање статуса буџетског, 
односно самофинансирајућег студента. Додатне информације студенти добијају и од 
наставника на почетку семестра (обавеза праћење наставе, систем стицања предиспитних 
обавеза итд.) који кроз систем имају посебне листе за свој предмет. Наставним програмима 
је предвиђено да на свим предметима студент може остварити најмање 30 поена у току 
наставе, што подразумева обавезно праћење наставе и полагање испита. Пропозиције 
оцењивања, које су јасно и недвосмислено дефинисане у картонима предмета у 
Информатору о студијском програму и процедурама Школе ВО-ПР-002, Поступак 
оцењивања студената, ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног 
пројекта, ВО-УП-006, Праћење напредовања студената, ВО-ПР-006, Израда завршног 
рада и полагање завршног испита, поштују се у пракси. 

 

Београдска политехника има дефинисан поступак оцењивања студената процедуром ВО- 
ПР-002, Поступак оцењивања студената. Документом су прописане све активности од 
вредновања активности студената током извођења наставе до отклањања неусаглашености 
насталих приликом реализације испита или оцењивања  студената.  Исправка 
неусаглашених оцена врши се преко прописаног обрасца који се одлаже уз Записник о 
полагању испита, при чему је неопходно да наставник достави евиденцију праћења рада 
студената или неки други доказ из кога је могуће увидети зашто је дошло до 
неусаглашености. Пролазност студената се редовно прати по испитним роковима, што је 
регулисано документом ВО-УП-006, Праћење напредовања студената. На крају школске 
године, у оквиру Извештаја о реализацији процеса наставе даје се преглед остварених 
резултата у испитним роковима за целу школску годину. Уколико се уоче неправилности у 
расподели оцена у дужем периоду или се појаве тачке идентификоване као 'уска грла' у 
студијском програму, доносе се одговарајуће корективне мере како би се редуковала 
неуспешност студената. Школа је учинила напоре како би помогла студентима у 
савладавању потешкоћа. У том смислу уведена је припремна настава за математику,  
физику и хемију, омогућено је електронско учење увођењем Moodle платформе, додатне 
консултације, индивидуални рад итд. Последњих година, смањена је пролазност (у 
поређењу са осталим предметима на студијском програму) за базичне предмете 
(математика, хемија, физика) или предмете са којима се студенти први пут срећу, али не 
треба занемарити проблем претходног нивоа знања и образовања који је знатно нижи у 
последњих пар година. На објективност и поступак оцењивања наставника нема приговора 
студената. Студентима који су незадовољни добијеном оценом омогућено је поновно 
полагање поништавањем оцене. 

 

Школа нема формализоване и усвојене процедуре и мере које се доносе у случају сувише 
ниске пролазности по предметима, програмима, годинама као и у случају уочених 
неправилности у оцењивању. 
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Континуалним преиспитивањима и праћењем дешавања у окружењу, а уважавајући 
национални и европски оквир квалификација, научна достигнућа, као и заступљене нивое 
студија Школа је извршила повезивање исхода учења и метода оцењивања чиме је 
обезбеђено добијање повратних информација студентима о вредновању остварених исхода 
учења и потребном ангажовању како би се исти остварили. Успостављено је вредновање 
стечених компетенција студената анкетирањем дипломираних студената и послодаваца 
(МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената) а добијени резултати се 
анализирају и израђује извештај. 

 

Методе оцењивања су тако конципиране да на одговарајући начин процењују исходе  
учења. Знања која студенти усвајају током наставно-научног процеса усклађена су са 
циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. Школа систематично 
анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања студената по 
предметима. Метод оцењивања студената прилагођава се предмету, уз  посебне напоре да  
се установи адекватан баланс између поена добијених кроз предиспитне обавезе 
(колоквијуме, домаће задатке, пројекте, семинаре) и финални испит. Рад студената се прати 
и оцењује током наставе, а способност студената да примене знање проверава се кроз 
лабораторијске вежбе, самосталне или заједничке пројекте и проблемске задатке на испиту. 
Дефинисане наставне методе су у служби остваривања исхода учења, али подједнако 
обезбеђују интерактвност наставе. Применом дискусија, студија случаја,  практичне 
наставе, решавања проблема из праксе итд. обезбеђује се активно укључивање студената у 
процес наставе. У зависности од захтева појединачних предмета, примењује се Moodle 
платформа којом се омогућава електронско учење, као и различити софтверски пакети 
специјализовани за одређену област студија (нпр. Shoemaster). Уважавајући дескрипторе 
квалификација и исходе учења, на сваком предмету за сваку активност у настави 
дефинисане су наставне методе којима се обезбеђује захтев ''студент у центру образовног 
процеса'' (објашњено у стандарду 4). 

Београдска политехника има успостављен поступак праћења педагошких способности 

наставника и сарадника УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља. Сваке 

године се спроводи поступак студентског вредновања педагошких вештина наставника и 

сарадника и у зависности од оцене студената наставници се упућују на додатне обуке. 

Планом образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запосленог наставног особља 

за 2015. годину планиране су педагошке обуке наставника и потребна средства за ту  

намену. У последње четири узастопне године (од 2009/10-2012/13) aнализа показује да је за 

школску 2012/13. годину, 41,0 % наставника/сарадника Београдске политехнике оцењено 

укупном просечном оценом у распону 4,51-5,00, што је за 1,3% нижи проценат у односу на 

претходну школску годину, односно за 10,0 % боље у односу на школску 2009/10. Укупном 

просечном оценом преко 4,01 оцењенo је 71,0% наставника/сарадника Школе. Распону 

оцена 3,01-3,50 припада 9,0 % свих укупних просечних оцена наставника, што је смањење 

од 0,9 % у односу на претходно истраживање. 

 

Узимајући у обзир и резултате вредновања наставника, кроз поступак студентског 

вредновања установе, уочава се да су се оцене кретале у интервалу од 3,74 до 4,07 (2008/09. 

– 3,74; 2009/10. – 3,91; 2010/11. – 4,00; 2011/12. – 4,01; 2012/13. – 4,07). 

 

Школа редовно прати напредовање студената, што је регулисано документом ВО-УП-006, 

Праћење напредовања студената (детаљније у стандарду 4). Преиспитивање процедура 

оцењивања студената врши се кроз Преиспитивање студијских програма, интерних провера 

система менаџмента квалитетом и приговора студената. У периоду од претходног 

самовредновања, није било приговора студената на процедуре оцењивања у току испитних 
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рокова, па се може сматрати да су наставници објективни и да имају коректан однос према 

студенту. 

 

Напредовање студената се прати по: предметима, годинама студија и студијским 

програмима. У зависности од уочених проблема доносе се одговарајуће мере како би се 

редуковала неуспешност студената. Сви извештаји са којима је обухваћено парћење и 

оцењивање студената (Извештај о испитним роковима, Преиспитивање студијских 

програма, Вредновање образовног процеса) садрже предлоге за побољшања, а при усвајању 

наведених извештаја доноси се одлука о мерама за побољшања. 

 

Студентска служба израђује Извештај о студентима за сваку завршену школску годину са 
статистичким подацима о: броју уписаних и дипломираних студената, пролазности, 
оствареним ЕСПБ бодовима, одустајању студената од студија, дужини студирања, 
просечној оцени у студирању итд. Извештајем је иницирана израда Студије одустајања 
студената од студија у Београдској политехници. По утврђивању разлога, Школа је 
сачинила програм мера којима ће утицати на смањење процента одустајања студената од 
студија – Циљ квалитета Школе за 2014. годину. 

 

Укупно одустајање од студија на оба нивоа студија у школској 2013/14. години (студенти 

који нису уписали школску 2013/2014. годину) је 272 студента или 17.11% од укупно 

уписаних студената на основне студије у школској 2013/2014. години, али 61.12% од  

укупно 445 студената уписаних по Конкурсу исте школске године. Посматрајући напоре за 

упис нових студената, студенти који одустају од студија представљају неискоришћен  

ресурс Школе. 

 

Одустајање студената од студија по завршеном упису у школску 2014/2015. годину 

(студенти уписани 2013/14. године а нису наставили студије школске 2014/2015. године и 

студенти који су се исписали током текуће школске године) на дан 24.11.2014. године је  

360 студената (22.64%) и то: основне студије 354 студената (23.33%) и 6 студената на 

специјалистичким (8.22%). Ако поредимо упис бруцоша на оба нивоа студија у школској 

14/15. години који износи 449 студената са одустајањем од студија, одустајање представља 

80.18% уписаних бруцоша. 

 

Одустајање од основних студија у школској 2014/15. години, на дан 24.11.2014. године 

изражено у процентима је следеће: 

 на Одељењу за дизајн 33.33%: највише на студијском програму Графички дизајн 

16.38%, и Дизајн индустријских производа 10.16% у односу на укупан број одусталих 

студената на основним студијама . Ако се одустајање посматра у односу на број 

уписаних студената на студијски програм исте школске године, онда је тај однос 

редом: 13.87% и 16.44% а навећи на Модном дизајну производа од коже 20.37%.

 на Одељењу за технологије 66.67%: највише на студијском програму Заштита  

животне средине 20.34% и Менаџмент квалитетом 16.66%. Ако се одустајање  

посматра у односу на број уписаних студената на студијски програм исте школске 

године, онда је тај однос редом: 27.80% и 32.41%.

 

На специјалистичким студијама одустајање је 10.00% у односу на број уписаних студената, 

а укупно одустајање студената заједно са специјалистичким студијама износи 22.64%. 
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Лица која заврше одговарајући ниво студија добијају диплому као доказ о стеченом 

струковном звању, и додатак дипломи у коме се наводе детаљи о савладаном програму и 

стеченим компетенцијама. 

 

У школској години у периоду од три последње године, студије заврши просечно 207 

студента: основне студије 170 студената и 37 специјалистичке. 

 

Просечна оцена дипломираних студената остварена током студирања у школској 2013/14. 

години на основним студијама износи 7.83 а на специјалистичким студијама 8.44. У односу 

на школску 2012/13. годину просечна оцена у студирању се незнатно разликује: на  

основним студијама је 7.89 а специјалистичким 8.53. 

 

Просечно трајање студија на основним студијама је 4 године и 3 месеца а на 

специјалистичким студијама 1 година и 4 месеца. У односу на школску 2012/13. годину 

подаци за основне студије су идентични, а специјалистичке нешто лошији 1 година и 7 

месеци. 

 

Стопа успешности студената у школској 2013/14. години (студенти завршили у року 

предвиђеном за трајање студијског програма) је на основним студијама 2.40% и то: 

Одељење за технологије 4.66% и Одељење за дизајн 0%. На специјалистичким студијама 

стопа успешности студената је 34.09%. 

 

Највећи број остварених ESPB бодова на основним студијама у односу на број уписаних 

студената на истој години студија у школској 2013/2014. години остварили су студенти на 

Одељењу за дизајн. Најуспешнији студенти су на II години студија у скали од 37-59 

остварених ESPB бодова на студијском програму Модни дизајн производа од коже 53.57%, 

Дизајн индустријских производа 53.15% и Графички дизајн 46.05%. 

Квалитет студената Школе потврђује се кроз друштвена признања, награде, пројекте, 

конкурсе и изложбе што је наведено у вредновању стандарда 4 и стандарда 6. 

 

Школа омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања и деловања 

преко Студентског парламента и учешће у одлучивању, преко представника које именује 

Студентски парламент, у: Савету школе, Савету за квалитет, Наставном већу, Савету 

библиотеке, Првостепеној и Другостепеној дисциплинској комисији које одлучују о 

повредама обавеза студената, Комисији за самовредновање, Комисији за вредновање 

стечених компетенција студената, Комисији за студентско вредновање установе, Комисији 

за одређивање бодовне вредности предмета, Комисији за доделу признања. 

 

Школа, поред организовања и деловања студената преко Студентског парламента, 

омогућава рад и деловање других организација студената, организованих према њиховима 

потребама. 

 

Инфраструктура за студенте као што су студентска служба, библиотека, простор за 

консултације испуњавају опште захтеве стандарда за акредитацију. Простор за Студентски 

парламент је обезбеђен али инфраструктура за рекреацију и клуб студената није обезбеђена 

на адекватан начин, што је последица мањка расположивог простора у објектима у којима  

је седиште Школе (Бранкова 17 и Крфска 7). 

 

Учешће студената у процени услова и организације студијских програма обезбеђено је кроз 

редовну  анкету,  као  и  рад  студента  продекана  и  Студентског  парламента.  Студенти 
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процењују услове, организацију и квалитет студијског програма кроз поступак дефинисан 

процедуром МП-ПР-004, Студентско вредновање установе. За оцену нивоа и значаја 

задовољства студената квалитетом студијског програма разматрани су следећи фактори: 

 доступност информација о студијском програму (у погледу циљева, структуре, 

условљености предмета, бодовне вредности предмета – ЕСПБ, избора наставника по 

предметима);

 могућност стицања општих знања (у погледу информатичке писмености, познавања 

енглеског језика и других знања опште образовног карактера);

 могућност стицања специфичних (стручних) знања, вештина и способности;

 распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском програму.

 Добијени резултати за школску 2012/13 годину указују да је (на скали 1 до 5) средња 

оцена нивоа задовољства испитаника квалитетом студијског програма 3.76 - незнатно 

боља оцена у односу на школску 2011/12. годину – 3.60.

 

Анкетама студената нису експлицитно обухваћени ставови о процени објективности 

оцењивања. 

 

Настава се реализује у групама студента које су дефинисане стандардима и различите су у 

зависности од поља у коме се налази студијски програм односно предмет, што омогућава да 

се у раду са студентима обезбеди постизање образовних циљева. 

 

Школа је усвојила Предлог за оснивање центра за планирање и развој каријере у 

Београдској политехници, услед све захтевнијих потреба тржишта рада, недовољне 

спремности студената да дефинишу своје потребе и укључе се у решавање сопствених 

професионалних каријера и релативно високој стопи одустајања од студија. 

 

3.7.2. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 Значај Елементи 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+++ Стандард пријема студената 

++ 
Једнакост и равноправност студената укључујући и 

студенте са посебним потребама 

+++ Доступност информација о студијама 

++ Доступност процедура и критеријума оцењивања 

+++ 
Анализа метода и критеријума оцењивања по 

предметима, програмима, годинама, корективне мере 

++ 
Усклађеност медода оцењивања са исходима 

студијског програма 

+++ 
Објективност и принципијелност наставника у 

процесу оцењивања 

+++ 
Праћење пролазности студената по предметима, 

програмима и годинама, корективне мере 

++ Студентско организовање и учешће у одлучивању 

СЛАБОСТИ 
++ Рад на планирању и развоју каријере студената 

+++ Одустајање од студија 

 
ОПАСНОСТИ 

++ 
Тренд благог пада броја пријављених кандидата за 

упис на школу 

+++ Низак ниво знања из претходног нивоа образовања 
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3.7.3. Оцена испуњености стандарда 
 

На основу изложене анализе може се рећи да Школа задовољава услове које поставља 

стандард 8. Квалитет студената постиже се на основу квалитетне селекције бруцоша на 

транспарентан, унапред прописан и добро документован начин. Оцењивање студената је 

објективно и квалитетно осмишљено уз праћење њиховог рада током семестра и планску 

реализацију предиспитних обавеза. Контрола резултата оцењивања и праћење пролазности 

омогућава правовремено реаговање корективним мерама у случају откривених слабости. 

Школа је показала опредељење за континуирано побољшање квалитета студената, а 

достигнути ниво доказан је позитивним мишљењем послодавца. 

 

3.7.4. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8: 
 

 Обезбедити бољу функционалност информационог система за потребе праћења 

пролазности студената по предметима, студијским програмима и годинама, која ће 

на унифициран и дескриптиван начин обезбедити потребне индикаторе на основу 

којих се може брзо деловати корективним мерама;

 Усвојити процедуру са мерама које установа доноси у случају ниске пролазности по 
предметима, програмима, годинама као и у случају уочених неправилности у 

оцењивању;

 Иницирати рад старијих студената или демонстратора у улози ментора млађим 

студентима, који ће непосредно пратити напредак студената на индивидуалном 

нивоу и реаговати у случају проблема;

 Применити предложене мере за смањење % одустајања од студија из Студије 

одустајања од студија.

 Радити на обезбеђивању стипендија за студенте који имају изузетне резултате и 

квалитет, али слабије финансијске могућности;

 Подстицати и подржавати учешће студената на разним изложбама и такмичењима и 

на тај начин повећати њихову конкурентност и мотивацију за постизање посебних 

успеха;

 Педагошка обука наставника у 2015. години за стицање додатних педагошких 

вештина;

 Наставити са радом на оснивању Центра за планирање и развој каријере у 

Београдској политехници;

 

3.7.5. Показатељи и прилози за стандард 8 
 

 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама 

студија  на текућој школској години на дан 24.11.2014. године. 
 

 
Р. 

б. 

 
Назив студијског програма и 

поље 

Акредитован 

број 

студената за 

упис у прву 

годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2014/15) 

I 

год. 

II 

год. 

III 

год. 

IV 

год. 

 

збир 

OСС – Oсновне струковне студије 

1. Графички дизајн 60 64 76 217  357 

2. Дизајн индустријских производа 40 42 47 109  198 
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3. Модни дизајн производа од коже 40 42 28 54  124 

4. Дизајн производа од коже  1 0 4  5 

4. Одељење за дизајн (УМ) 140 149 151 384  684 

1. Рециклажне технологије 40 50 4 0  54 

2. Менаџмент квалитетом 60 85 29 63  177 

3. Заштита животне средине 80 134 43 63  240 

4. Безбедност и здравље на раду 60 89 30 53  172 

5. Графичка технологија 60 61 13 41  115 

6. Одељење за технологије (ТТ) 300 419 119 220  758 

7. Укупан број (ОСС) 450 568 270 604  1442 
 

 
Р. 

б. 

 
 

Назив студијског програма и поље 

 
Акредитован број 

студената за упис у 

прву годину 

Стварно уписани 

у текућу школску 

годину (2014/15) 

I 

год 

II 

год 
збир 

CСС – Специјалистичке струковне студије 

1. Оцењивање усаглашености производа 16 8   

2. Графичка производња 16 25   

3. Заштита на раду 16 26   

4. Одељење за технологије (ТТ) 48 59   

      

н.      

 Укупан број студената (CСС) 48 59   

 
 

Укупан број студената 

ОСС+ССС 

Акредитован број студената 

за упис у прву годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2014/15) 

498 1501 
 

Због различитог мишљења шта представља у траженим подацима ГОДИНА СТУДИЈА 

(година студирања или студијског програма), у наставку је друга верзија истих података 

који се односе на уписане студенте у текућој школској години, 2014/2015. - (Табела 8.1.). 

 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама 

студија  на текућој школској години на дан 24.11.2014. године. 
 

 
Р. 

б. 

 
Назив студијског програма и 

поље 

Акредитован 

број 

студената за 

упис у прву 

годину 

Стварно уписани у текућу школску годину 

(2014/15) 

 

I 
го

д
. 

II 
го

д
. 

III 
го

д
. 

IV
 

го
д

. 

V
 

го
д

. 

V
I 

го
д

. 

V
II 

го
д

. 

 
зб

и
р

 

 

OСС – Oсновне струковне студије  

1. Графички дизајн 60 74 62 69 77 34 32 9 357 2,5 
2. Дизајн индустријских производа 40 50 34 40 40 21 10 3 198 1,5 

3. Модни 
коже 

дизајн производа од 40 41 27 17 25 14 0 0 124  

0,0 

4. Дизајн производа од коже  0 0 0 0 0 4 1 5  

4. Одељење за дизајн (УМ) 140 165 123 57 142 69 46 13 684 1,9 

1. Рециклажне технологије 40 32 19 3 0 0 0 0 54 0,0 

2. Менаџмент квалитетом 60 63 27 26 27 17 10 7 177 4,0 

3. Заштита животне средине 80 82 46 29 32 24 24 3 240 1,3 

4. Безбедност и здравље на раду 60 63 30 26 29 18 6 0 172 0,0 

5. Графичка технологија 60 55 15 14 12 8 4 7 115 4,0 

6. Одељење за технологије (ТТ) 300 295 137 98 100 67 44 17 758  

 Укупан број (ОСС) 450 460 260 155 242 136 90 30 1442  
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Р. 

б. 

 

Назив студијског програма и поље 

 

Акредитован број 

студената за упис 

у прву годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2014/15)  

I 

го
д

. 

 

II 

го
д

. 

 

III 

го
д

. 

 

зб
и

 

р
 

CСС – Специјалистичке струковне студије 

1. Оцењивање усаглашености производа 16 0 8  8 

2. Графичка производња 16 14 9 2 25 

3. Заштита на раду 16 16 7 3 26 

4. Одељење за технологије (ТТ) 48 30 24 5 59 

5. Укупан број студената (CСС) 48 30 24 5 59 

 

Укупан број 

студената ОСС+ССС 

Акредитован број студената за 

упис у прву годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2014/15) 

498 1501 
 

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су 

дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року 

предвиђеном за трајање студијског програма 

 

 
Р. 

б. 

 
Назив студијског програма и 

поље 

 
*Број успешних 

студената 

**Број уписаних у I 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

 

***% 

успешних 

студената 

ОAС - Основне струковне студије 

1. Графичка технологија 1 44 2.27 

2. Безбедност и здравље на раду 0 50 0 

3. Заштита животне средине 10 78 12.82 

4. Рециклажне технологије 0 0 0 

5. Менаџмент квалитетом 0 64 0 

6. Прерада полимера 0 0 0 

7. Укупно Одељење за технологије 11 236 4.66 

8. Графички дизајн 0 120 0 

9. Дизајн индустријских производа 0 63 0 

10. Модни дизајн производа од коже 0 39 0 

11. Дизајн производа од коже 0 0 0 

12. Укупно Одељење за дизајн 0 222 0 

13. Укупно (ОСС) 11 458 2.40 

 
   **Број уписаних у I  

Р. 

б. 

 

Назив студијског програма и поље 

*Број 

успешних 

студената 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

***% 

успешних 

студената 
   студената  

СAС – Специјалистичке струковне студије 

1. Графичка производња 5 18 27.78 

2. Оцењивање усаглашености производа 0 8 0 

3. Заштита на раду 10 18 55.55 
 Укупно (CСС) 15 44 34.09 

* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у предвиђеном 

року (успешни студенти) 

** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 

*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних       студената у % 
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 *Број успешних **Број уписаних у ***% 
 студената I годину студија у успешних 

Укупно  генерацији студената 
  успешних  

ОАС+МАС+САС+ИАС+ДС  студената  

 
26 502 5.18 

 

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене 

ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија на 

дан 24.11.2014. године. 

 

 
*Ниво студија 

I год. II год. III год. 

бруцоши 37-60 испод 37 60 37-60 испод 37 60 37-60 испод 37 

ОТ-СГТ 49 0 61 3 8 2 12 10 19 

ОТ-БИЗ 60 0 89 4 7 19 12 25 16 

ОТ-СЖЗ 80 0 134 0 9 34 7 18 38 

ОТ-СМК 59 0 85 0 16 13 6 22 35 

ОТ-РТХ 30 0 50 0 3 1 0 0 0 

OСС (ТТ) 278 0 419 7 43 69 37 75 108 

ОД-СДК 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

ОД-СДП 41 0 42 12 25 10 20 43 46 

ОД-СГД 60 0 64 31 35 10 38 83 96 

ОД-МДК 40 0 42 11 15 2 11 18 25 

ОСС(УМ) 141 0 149 54 75 22 69 145 170 

*Укупно ОСС 419 0 568 61 118 91 106 220 278 

ОТ-БЗ 16 7 19       

ОТ-ГП 14 7 18       

ОТ-УП 0 8 0       

ССС (ТТ) 30 22 37       

*Укупно ССС 30 22 37       

Укупно (ОСС+ССС) 449 22 605 61 118 91 106 220 278 

* раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, ОАС – ИMT) 

 
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената 

 
Документ Интернет страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

1 
УС-ПР-001, Спровођење уписа 
студената 

  
Клик 

2 
УС-УП-001 Пријављивање 
кандидата 

  
Клик 

3 
УС-УП-002 Спровођење уписа 
студената 

  
Клик 

4 
УС-ПР-002 Промотивно – 
маркетиншке активности 

  
Клик 

 
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању 

   Стран  

 

Документ 
 

Интернет страница 
а 

књиге 

прило 

Електронски 

документ 

  га  
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1 
ВО-ПР-002 Поступак оцењивања 
студената 

  
Клик 

 

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 

усвојених процедура оцењивања 
  

Документ 

 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронск 

и документ 

1 
ВО-ПР-002, Поступак оцењивања 
студената 

  
Клик 

2 
МП-ПР-002, Корективне и 
превентивне мере 

  
Клик 

3 
МП-ПР-003, Управљање 
неусаглашеностима 

  
Клик 

4 
МП-ПР-006, Поступање са 
приговорима и захтевима 

  
Клик 



СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 119 од 276 

 

 

 

 

 

3.8. СТАНДАРД                                                                     9: 

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И 

ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 
 

 

 

 

3.8.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 9 
 

3.8.1.1. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких ресурса 

У Школи су студентима обезбеђени уџбеници и друга литература у потребној количини и 

на време кроз рад издавачке делатности, рад библиотеке, скриптарнице и кроз укљученост  

у електронске базе литературе путем информационог система Школе. 

 

На основу праћења информација о броју уписаних студената на различитим Студијским 

програмима, Издавачки одбор Београдске политехнике благовремено и у  довољној 

количини обезбеђује уџбенике и другу наставну литературу на почетку сваке школске 

године. Уџбеници и друга литература могу се набавити у скриптарници Школе, као и у 

оквиру фонда школске библиотеке. Током школске године непрестано се прати број 

расположивих уџбеника (практикума, ауторизованих скрипти и сл.) у скриптарници Школе 

да би се у случају распродатих целих тиража појединих издања у најкраћем могућем року 

студентима обезбедили додатни уџбеници. Посебно се води рачуна о достављању 

објављених публикација библиотеци Школе, у броју који је прописан чланом 27. 

Правилника о издавачкој делатности Београдске политехнике. 

 

Настава из сваког предмета је покривена уџбеницима који су унапред познати и објављени. 

Процену покривености наставе одговарајућим уџбеницима и другом  стручном 

литературом, врше координатори Студијских програма и о томе извештавају Издавачки 

одбор Школе. Резултати ових анализа приказују се у оквиру Годишњег извештаја о раду 

издавачке делатности Школе, а од кључне важности су приликом доношења Годишњих 

планова издавања наставних публикација на Наставном већу Школе, а на предлог 

Издавачког одбора. Приликом утврђивања врсте и броја потребних уџбеника, Наставно  

веће Школе у оквиру Годишњих планова издавања наставних публикација, настоји да 

обезбеди да и предмети за које то није био случај имају најмање један основни уџбеник 

усклађен са наставним планом и програмом предмета и потребама Студијских програма. 

 

Информисаност студената о потребној литератури обезбеђена је низом активности свих 

учесника у наставном процесу, као и ангажовањем библиотечког особља и службе 

информатичке подршке. Све информације везане за школска издања и могућности њихове 

набавке налазе на сајту Школе у оквиру дела о издавачкој делатности. Такође, предметни 

наставници су у обавези да на почетним часовима својих предавања детаљно упознају 

студенте са основном и допунском литературом и о томе да ли је литература доступна у 

скриптарници школе, или пак у оквиру фонда школске библиотеке, где спадају и уџбеници 

других издавачких кућа. Библиотечко особље све заинтересоване студенте обавештава о 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се 

обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 
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могућностима изнајмљивања литературе неопходне за припрему испита као и коришћењу 

електронских база података. 

 

Београдска политехника је усвојила Правилник о издавачкој делатности и Правилник о 

уџбеницима, којима су прописани стандарди квалитета публикација, начин провере 

квалитета, као и поступак објављивања публикација. 

 

За обезбеђење квалитета уџбеника на Високој школи струковних студија - Београдска 

политехника од кључне важности су одредбе Правилника о уџбеницима и параметри 

графичког дизајна уџбеника обухваћени Упутством за техничку обраду наставних 

публикација. 

 

Школа обезбеђује квалитет уџбеника доследном применом правила о  рецензирању 

уџбеника и правила о садржају, структури, стилу и обиму уџбеника, садржана у оквиру 

Правилника о уџбеницима. Уџбеници су логично и доследно структуирани, писани јасним 

језиком и стилом, у складу са најновијим достигнућима из појединих области. Обим 

наставне литературе усклађен је са коефицијентом оптерећења студената у савлађивању 

наставне материје на појединачним предметима, мерен ЕСПБ бодовима, у односу на укупно 

оптерећење студената на свим осталим предметима исте године студија. 

 

Када је у питању спољашњи изглед публикација које издаје Школа дефинисана су строга 

правила о графичком изгледу корица. Параметре графичког дизајна књиге и њеног 

визуелног изгледа, аутори дефинишу у договору са Издавачким одбором, у складу са 

усвојеним идејним решењем за дизајн корица, Правилником о уџбеницима и Упутством за 

техничку обраду наставних публикација. 

 

Школа систематично прати и оцењује квалитет уџбеника и друге наставне литературе са 

аспекта квалитета садржаја, структуре, стила и обима. Контролу квалитета уџбеника врше 

рецензентска комисија, Издавачки одбор и Наставно веће Школе, на начин утврђен 

Правилником о уџбеницима и Правилником о издавачкој делатности Београдске 

политехнике. Квалитет уџбеника проверава се и путем прибављања мишљења студената 

које организује Школа на начин утврђен документима система менаџмента квалитетом. 

Оцена квалитета уџбеника и друге наставне литературе даје се кроз редовно извештавање о 

раду библиотеке и издавачке делатности, као и у оквиру поступака преиспитивања 

Студијских програма, вредновања образовног процеса, студентског вредновања установе и 

самовредновања. 

 

Библиотека Београдске политехнике је активни члан Заједнице  високошколских  

библиотека Србије. Смештена је у поткровном делу школског објекта у улици Катарине 

Амброзић 3. Библиотечки фонд се састоји од 3135 књига, 1040 часописа, 311 стандарда и 

великог броја стручних радова 1374 (дипломски/специјалистички радови и докторске 

дисертације), из различитих области свих Студијских програма који се реализују у Школи. 

Потребне информације о раду школске библиотеке, као и списак библиотечких јединица у 

оквиру библиотечког фонда, корисници могу наћи на интернет страници Високе школе 

струковних студија - Београдска политехника (www.politehnika.edu.rs), а однедавно и на 

фејсбук профилу библиотеке Београдске политехнике 

(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000723081983). 

http://www.politehnika.edu.rs/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000723081983
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Редовно се врши допуна библиотечког фонда, као и провера савремености и квалитета 

литературе. У оквиру редовне ревизије, а и независно од ње, предлажу се за расход 

застареле, неактуелне и дотрајале библиотечке јединице и замењују новим садржајима. 

 

Читаоница Београдске политехнике располаже са 24 места и 13 рачунара, са приступом 

интернету, уз могућност претраживања 35.000 електронских часописа и око 90.000 књига, 

путем КОБСОН-а. Број корисника се у просеку креће око 1300 учлањених. 

 

У библиотеци су запослена два библиотечка радника. Оба су библиотекари, са 

високошколским образовањем и положеним стручним испитом. 

 

Редовним анкетама, као и уз помоћ Књиге утисака - стиче се увид у мишљења и потребе 

корисника, те се ради на сталним побољшањима и подизању квалитета услуга на свим 

нивоима. 

 

Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци, тј. врше се сталне обуке 

за коришћење библиотечко-информационих ресурса у оквиру којих се студенти упознају са 

начинима и врстама претраге офлајн и онлајн каталога, као и претрагама база података. 

Корисницима је омогућено да у оквиру библиотечке базе Београдске политехнике 

непрекидно, током рада библиотеке у трајању од 12 часова дневно, врше преузимање 

професорских материјала и туторијала. Такође, постоји могућност резервације потребне 

литературе, као и продужења рока за враћање путем контакт телефона или мејла 

библиотекара. 

 

Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је 12 сати дневно. 

 
3.8.1.2. Информатички ресурси 

У Школи је успостављена јединствена информациона подршка која омогућује студентима 

приступ интернету, претраживање библиотечких база и приступ наставним средствима и 

садржајима. У настави се, за потребе едукације студената, користе бројни апликативни 

софтвери. 

 

У циљу квалитетног функционисања целог информационог система БП врши се редовно 

одржавање и поправка (по потреби), целокупне наведене опреме, која није у гарантном 

року. 

 

Одржавање и поправка опреме обухвата: 

 Два пута годишње превентивни преглед свих рачунара и чишћење од прашине пред 

почетак семестара. 

 Два пута годишње провера функционалности периферних уређаја и њихово 
чишћење, нарочито принтера и пројектора. 

 Провера функционалне повезаности рачунара и периферних уређаја два пута 
годишње пред почетак семестара. 

 Контрола функционалности рачунара и периферних уређаја по отказу и према 

позиву. 

 Два пута годишње превентивна провера функционалности мрежних инсталација. 

 Поправка мрежних инсталација по позиву а на основу отказа опреме. 
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Поправка опреме подразумева промену неисправних делова код рачунара приликом 

кварова, или ако се утврди потреба за заменом, приликом превентивних прегледа. Битни 

фактори одржавања су брзина доласка сервисера након упућеног позива и могућност 

добијања заменске опреме док траје поправка. 

 

Софтвер који се користи у информационом систему 

Кориснички софтвери информационог система БП деле се на: 

 оперативне системе и 

 апликативне програме. 

 

Оперативни системи који се користе су Windows 2000 сервер и LINUX за рачунаре сервере 

у мрежама, Windows 7 и Windows XP за рачунаре клијенте у мрежама и за индивидулане 

рачунаре. Рачунари који се користе у рачуноводствене сврхе имају и оперативни систем 

LINUX. 

 

Апликативни софтвер који се користи у административне сврхе је скуп апликација из 

Microsoft Office-а, пре свега Word, Excel, Access (за студентску базу података), Power Point, 

итд. Апликативни софтвер који се користи у настави, за едукацију студената је: 

 Microsoft Оffice, 

 CorelDraw (векторско цртање), 

 Adobe софтверски пакет (Photoshop, InDesign, ...), 

 QuarkXPress (новински слог), 

 Аутодесков AutoCad (2-Д и 3-Д пројектовање), 

 Pro Engineer (за 3-Д моделирање), 

 Shoemaster (за 3-Д моделирање обуће, Школа је и генерални заступник и  

дистрибутер овог софтвера), 

 MySQL за базу студената у студентској служби и 

 Анти вирус и софтвери за заштиту од осталих интрудера са Интернета. 

 

У складу са функционисањем целог информационог система врши се редовно одржавање 

апликативних софтвера, оперативних система и администрација на свих 108 рачунара. 

 

Набавка и редовно одржавање софтвера обухвата: 

 Два пута годишње ажурирање апликативних софтвера новијим верзијама и провера 

њихове функционалности. 

 Провера софтвера по основу квара и отказа. 

 Ажурирање оперативних система на рачунарима два пута годишње пред почетак 

семестара. 

 Провера мрежних подешавања у оперативним системима и на серверима једном 

годишње. 

 Провера оперативних система и мрежних подешавања по отказу. 
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3.8.2. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 Значај Елементи 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+++ Постојање општег акта о уџбеницима и поступање по њему 
+++ Покривеност предмета уџбеницима и училима 

+++ Структура и обим библиотечког фонда се стално унапређују 

+++ 
Информатички   ресурси   подржавају  наставни   процес   и све 
остале кључне процесе у Школи 

 

++ 
Број  и  стручна  спрема  запослених  у  библиотеци  и  другим 

релевантним службама усклађени су са националним и 

европским стандардима за пружање ове врсте услуга 
++ Адекватност услова за рад (простор, радно време) 
++ Обуке студената и запослених за коришћење библиотеке 

СЛАБОСТИ + Простор за читаоницу и проблеми са грејањем библиотеке 

 

3.8.3. Оцена испуњености стандарда 9 
 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у великој мери 

испуњава захтеве стандарда 9 у погледу обезбеђења квалитета уџбеника, литературе, 

библиотечких и информатичких ресурса. Сви подзаконски акти у вези са организацијом 

рада издавачке делатности и радом школске библиотеке, доступни су јавности на интернет 

страници Школе, у оквиру дела под називом Правни акти школе. 

 

3.8.4. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9 
 

На основу описа стања, након анализе и оцене испуњености захтева у оквиру стандарда 9, 

предлажу се следеће мере: 

 наставити са доследном применом свих подзаконских аката којим су прописани стандарди 
квалитета публикација, начин провере квалитета, као и поступак објављивања публикација; 

 наставити са доследним праћењем, оцењивањем и унапређењем квалитета уџбеничке 

литературе на основу редовних извештаја у вези са радом школске библиотеке, 

издавачке делатности, преиспитивања Студијских програма, вредновања образовног 

процеса, студентског вредновања установе и самовредновања; 

 наставити набавку модерних издања уџбеника која су боље прилагођена вештинама и 
исходима учења за сваки предмет и 

 наставити са опремањем школске библиотеке и унапређењем информатичких и 
софтверских ресурса у складу са могућностима и потребама Школе. 

 
3.8.5. Показатељи и прилози за стандард 9 

 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи. 
Врста 2011. 2014. 

Књиге, монографије, збирке, практикуми 2618 3135 

Серијске публикације 780 1040 

Дипломски, специјалистички радови и 
докторске дисертације 

700 1374 

Мултимедије, VHS, DVD, CD 23 25 

Стандарди 250 311 

Укупно 4371 5885 
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Табела 9.2. Попис информатичких ресурса. 
Редни број Назив опреме Број 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Рачунари 

Сервер соба К2-6 8 
Учионице у Катарине Амброзић 3 43 

Професорски кабинети 16 

Библиотека 15 

Студентска служба 5 

Настава 5 

Учионице у ОШ "1300 Каплара" 1 

Учионице у Бранковој 17 2 

Лабораторија за хемију у Бранковој 17 2 

Администрација у Бранковој 17 11 

Укупно: 108 

2. Лаптоп рачунари 20 

3. Принтери 13 

4. Скенери 6 

5. Пројектори 10 

6. Switch-еви 12 

7. Wireless router 4 

 

Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима. 
  

Документ 

 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронс 

ки 

документ 

1 
Правилник о 
уџбеницима 

  
Клик 

 

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

високошколској установи (са редним бројевима) 
  

Документ 

 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 Списак уџбеника 
и монографија 

  
Клик 

 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници 

запослени на установи са бројем наставника на установи 
  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 Однос броја 

уџбеника и 

монографија са 

бројем наставника 

   
Клик 

https://drive.google.com/open?id=1B2TQc3zcyAVm-gvQZIkioWy_BH9E-yZT
https://drive.google.com/open?id=1m-x1sFWYIcZky_bqpYJ7PLfw2RJ1OJgq
https://drive.google.com/open?id=1VmIHwSxxNMDR8CniAB25tc_-HAMEENw4
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3.9. СТАНДАРД                                                                                10 

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И 

КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 
 

 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и 

јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог 

рада. 

 

 

3.9.1. Опис стања, стандард 10 
 

3.9.1.1. Организациона структура Школе 

Школа је организована у сагласности са законским решењима о организацији јавног сектора 

односно установа високог образовања, као и потреба ефективног и ефикасног 

функционисања пословног система. На сл. 1 представљена је организациона шема Школе 

која је саставни део Пословника о квалитету (у прилогу 10.2). 

Сагласно Закону о високом образовању и Статуту (у прилогу 10.1), Школа обавља 

целокупну делатност у оквиру управних, извршних и стручних органа и тела и својих 

организационих јединица. Рад Школе одвија се кроз примену организационе структуре 

засноване на организационим јединицама које у оквирима својих надлежности омогућавају 

обављање функција у складу са принципима ефективности и ефикасност. 

Правилником о организацији и систематизацији послова (у прилогу 10.2) дефинисана је 

унутрашња организација и систематизација послова у Школи као и овлашћења и 

одговорности запослених. 

За активности које су повременог карактера или које захтевају ангажовање више 

организационих јединица, у Београдској политехници је примењен приступ управљања 

помоћу пројеката. Овај аспект у организацији и управљању Школом дефинисан је 

Правилником о раду на пројектима (у прилогу 10.2). 
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САВЕТ 

САВЕТ ЗА КВАЛИТЕТ ДИРЕКТОР КОЛЕГИЈУМ СТУДЕНТСКИ   ПАРЛАМЕНТ 

НАСТАВНО ВЕЋЕ 

 

 
СЕКТОР НАСТАВЕ 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И 

ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

СЛУЖБА СЛУЖБА 

КВАЛИТЕТА    САРАДЊЕ 

СЛУЖБА 

БЕЗБЕДНОСТИ 

И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН 

СЛУЖБА МАТЕРИЈАЛНО 

ТЕХНИЧКЕ ФИНАНСИЈСКА  

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОДРШКЕ СЛУЖБА 

ОДСЕК ЗА ПРЕРАДУ 

КОЖЕ 

СТУДЕНТСКА 

СЛУЖБА 

ОДСЕК ЗА 

ПОЛИМЕРЕ 

ОДСЕК ЗА 

ГРАФИЧКУ 

ТЕХНОЛОГИЈУ 

ОДСЕК ЗА 

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНН 

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН 

ИНДУСТРИЈСКИХ 

ПРОИЗВОДА 

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН 

ПРОИЗВОДА ОД 

КОЖЕ 

БИБЛИОТЕКА 

ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОДСЕК ЗА 

МЕНАЏМЕНТ 

КВАЛИТЕТОМ 

ОДСЕК ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
 

 
Слика 3.10.1. Организациона шема 

Деловање Школе се одвија кроз мрежу процеса чија је мапа дата на сл.2 (Пословник о 

квалитету, у прилогу 10.2). Опис садржаја процеса, њихова интеракција, носиоци и 

извршиоци описани су у одговарајућим процедурама и упутствима. 

 

Дефинисане групе процеса, садржаји самих процеса и њихова међусобна повезаност 

обезбеђују да се активности у оквиру Школе одвијају у управљивим условима. Процесна 

структура је дефинисана тако да исходи укупног деловања Школе буду у складу са 

постављеним циљевима, на нивоу стандарда високог образовања уз задовољење захтева 

корисника-партнера. 
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Управљање 

ресурсима 

Кадрови 

Информације 

Радна 

средина 

Финансије 

 
  A     P  

 

 C     D  

ВШСС БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 

Београд,  Бранкова 17 

МАПА ПРОЦЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3.10.2. Мапа процеса 

У оквиру Система менаџмента квалитетом у Школи је дефинисано шест група процеса у 

оквиру којих су садржани одговарајући процеси: 

 

Група процеса Процес 

 

МЕНАЏМЕНТ 

Пословно планирање 

Преиспитивање квалитета 

Управљање документима QMS-а 

 

УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА 

Кадрови 

Радна средина 

Управљање отпадом 

 

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА 
Маркетинг 

Упис студената 

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ – ВИСОКО СТРУКОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Управљање програмима 

Реализација наставе 

 

ПРОЦЕСИ ПОДРШКЕ 
Студентски сервис 

Техничка подршка 

 

 

 
МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗЕ И ПОБОЉША-ВАЊА 

Интерне провере 

Корективне мере 

Управљање неусаглашеностима 

Задовољство корисника 

Самовредновање 

Менаџмент 

Пословно  планирање 

Преиспитивање квалитета 

Управљање 

документима QMS-a 

 

 

 

В
л

а
д

а
 РС 

 

 

- 
за

хт
е

в
и 

П
р

и
в
р

е
д

а
  

Р И
 

П
А

Р
Т

Н
Е

 

С
ту

д
е

н
ти

  

 

 

О
кр

у
ж

е
њ

е
  

 

 

 

 

В
л

а
д

а
 РС 

 

 

а
д

о
в

о
љ

с
т
в

о
 

П
р

и
в
р

е
д

а
  

- 
з 

П
А

Р
Т

Н
Е

Р
И

 

С
ту

д
е

н
ти

  

 

 

О
кр

у
ж

е
њ

е
  

 

 

Мерење, анализе и 

побољшања 

Интерне провере 

Студентска 
евалуација 

Самовредновање 

Управљање неусаглашеностима 

Корективне и 
превентивне мере 

 

Упис 

Упис студената 

Маркетинг 

 

Основни процеси - Високо образовање 

Управљање 

програмима 

Реализација наставе 

 

Студентски сервис Техничка 

подршка 

Библиотечко- 

информациона 

подршка 

Издавачка 

делатност 

Процеси  подршке 
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3.9.1.2. Нормативна акта и документи 

Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се кроз утврђене 

надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку. У 

школи егзистирају сва потребна општа акта којим су регулисане надлежности, поступак и 

начин рада органа пословођења, органа управљања, Студентског парламента, стручних 

служби и запослених, и то: 

 Статут Високе школе струковних студија – Београдска политехника 

 Кодекс професионалне етике 

 Пословна агенда Београдске политехнике 

 Пословник о раду Савета школе 

 Пословник о раду Колегијума 

 Пословник о раду Наставног већа 

 Пословник о раду Савета за квалитет 

 Правилник о организацији и систематизацији послова 

 Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 

 Пословник о организацији и функционисању научно-стручне трибине 

 Правилник о безбедности и здрављу на раду 

 Правилник о буџетском рачуноводству 

 Правилник о издавачкој делатности 

 Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

 Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 

 Правилник о реализацији пројеката на Високој школи струковних студија – Београдска 

политехника 

 Правилник о раду школске библиотеке 

… и другим нормативним актима. 

 

Напомена: нормативна акта доступна су на сајту Школе: 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/prv/ 

Поред наведених општих аката у школи, у оквиру документованог система менаџмента 

квалитетом егзистирају и следећа документа којима се додатно дефинишу надлежности, 

поступак и начин рада органа пословођења, органа управљања, Студентског парламента, 

стручних служби и запослених: 

 

Група процеса Процес 
Ознака 

документа 
Назив документа 

 

 

 

 
МЕНАЏМЕНТ 

Пословно 
планирање 

БП-ПР-003 Пословно планирање 

Преиспитивање 
квалитета 

БП-ПР-004 Преиспитивање система менаџмента квалитетом 

 
Управљање 

документима 

QMS-а 

БП-ПР-001 
Управљање документима система менаџмента 
квалитетом 

БП-ПР-002 
Управљање записима система менаџмента 
квалитетом 

БП-УП-001 
Израда документације система менаџмента 
квалитетом 

 

 

 
УПРАВЉАЊЕ 

РЕСУРСИМА 

 
 

Кадрови 

УР-ПР-001 Праћење и вредновање наставног особља 

УР-ПР-003 Управљање кадровима 

УР-УП-001 Увођење наставног особља у посао 

УР-УП-002 
Увођење у посао новозапослених у Сектору за 
правне и опште послове 

Радна средина УР-ИН-001 
Инструкције за рад Службе за безбедност и здравље 
на раду 

Управљање 
отпадом 

УР-ПР-002 Управљање отпадом 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/prv/
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Група процеса Процес 
Ознака 

документа 
Назив документа 

 
 

ПРИЈЕМ 

СТУДЕНАТА 

Маркетинг УС-ПР-002 Промотивно – маркетиншке активности 

 
 

Упис студената 

УС-ПР-001 Спровођење конкурса за упис студената 

УС-УП-001 Пријављивање кандидата 

УС-УП-002 Спровођење уписа студената 

УС-ИН-001 Упис студената без полагања пријемног испита 

УС-ИН-002 Признавање испита 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНИ 

ПРОЦЕСИ – 

ВИСОКО 

СТРУКОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

Управљање 

програмима 

ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма 

ВО-ПР-008 Развој студијских програма 

ВО-ПР-011 Одређивање бодовне вредности предмета 

ВО-ИН-002 
Израда информатора о студијском програму и 
књиге планова извођења наставе 

ВО-ИН-003 Додељивање шифре предмету 

 

 

 

 

Реализација 

наставе 

ВО-ПР-012 Припрема за почетак наредне школске године 

ВО-ПР-001 Извођење наставе 

ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената 

ВО-ПР-003 
Извођење радне и стручне праксе или стручног 
пројекта 

ВО-ПР-010 Извођење праксе на специјалистичким студијама 

ВО-ПР-014 Поступак избора наставних база у привреди 

ВО-ПР-005 Извођење практичне наставе 

ВО-ПР-006 Израда завршног рада и полагање завршног испита 

ВО-УП-002 Израда Наставног календара 

ВО-УП-003 Организација и спровођење испита 

ВО-УП-006 Праћење напредовања студената 

 

 

 
ПРОЦЕСИ 

ПОДРШКЕ 

Студентски сервис 
ПП-ПР-001 Организација рада Студентске службе 

ПП-ИН-001 Инструкције за рад Студенској служби 

 

 
 

Техничка подршка 

ПП-ПР-002 Организација рада информатичке подршке 

ПП-ПР-003 Одржавање 

ПП-УП-002 Извођење активности информатичке подршке 

ПП-УП-003 Набавка библиотечке грађе 

ПП-ИН-002 
Објављивање информација на интернет страни 
Школе 

МП-ПР-001 Интерне провере 

 

 
МЕРЕЊЕ, 

АНАЛИЗЕ И 

ПОБОЉШАВАЊА 

Интерне провере МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере 

Корективне мере МП-ПР-003 Управљање неусаглашеностима 

Управљање 
неусаглашеностима 

МП-ПР-006 Поступање са приговорима и захтевима 

Задовољство 

корисника 

МП-ПР-004 Студентско вредновање установе 

МП-ПР-007 Вредновање стечених компетенција студената 

МП-ИН-001 Методологија студентског вредновања установе 

Самовредновање МП-ПР-005 Самовредновање 

 

 

3.9.2. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

Школа обавља редовну периодичну процену квалитета рада органа управљања и рада 

стручних служби и када је то потребно доноси предлог мера за унапређење квалитета 

њиховог рада. Процена се врши кроз еакстерни надзор сертификационог тела система 

менаџмента квалитетом као и интерно. Интерна провера се врши редовно у склопу 

интерних провера QMS, анализе сопствених перформанси која је саставни део стратешког 

планирања као и оперативно, кроз рад Колегијума. Рад стручних служби је и предмет 

редовног годишњег вредновања од стране студената у склопу процеса студентског 

вредновања установе (МП-ПР-004, Студентско вредновање установе) 
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На Колегијуму, рад стручних служби се прати, према Пословној агенди, кроз редовно 

годишње извештавање у оквиру кога се разматрају следећи извештаји: 

- Извештај о раду библиотеке 

- Извештај о раду издавачке делатности 

- Извештај о стању примене информатичке подршке. 

- Извештаја о раду Наставног већа 

- Извештај о преипситивању QMS 

- Извештај о раду Савета Школе 

- Извештај о раду Студентске службе 

 

У претходном периоду, као резултат преиспитивања рада органа управљања и рада 

стручних служби извршена су стална унапређења нормативних аката и  њихово 

усклађивање са позитивним прописима: 

На III седници Савета Високе школе струковних студија-Београдска политехника, 16. 

априла 2014. године усвојени су Правилник о изменама правилника о студијама, Правилник 

о допунама правилника о школарини, ; 

На IV седници Савета Високе школе струковних студија-Београдска политехника, 8. 

септембра 2014. године Усвојени су Правилник о раду; Правилник о образовању, стручном 

усавршавању и оспособљавању запослених; 

На V седници Савета Високе школе струковних студија-Београдска политехника 4. 

новембра 2014. године усвојени су Статут; Правилник о студијама; Правилник о престанку 

важења правилника о усклађивању стечених стручних назива; Правилник о признавању 

страних високошколских исправа и вредновању страних студијских програма; Правилник о 

установљавању и додељивању признања ВШСС-Београдска политехника;. Правилник о 

уџбеницима; Правилник о издавачкој делатности и Листа категорија регистратурског 

материјала са роковима чувања ВШСС-Београдска политехника у Београду ; 

 

Као резултат перманентног преиспитивања организације рада у октобру 2010. године 

спроведена  је  анализа  организације  руководећих   органа  и  о   томе  је   урађен  извештај 

„Смернице за унапређење организације и руковођења“. Извештај је усвојен на седници 

Колегијума од 10.12.2010. и Наставном већу. Усвојене смернице су имплементиране у 

школи кроз редефинисани састав и надлежност Савета за квалитет. Постојећа радна места 

координатора одсека дефинисана као руководећа места у сектору наставе. У складу са тим 

ажурирана је пословна документација, Статут и Правилник о организацији и 

систематизацији радних места. 

 

Београдска политехника је била оснивач Института Политехника над којим је у 2014. 

години покренут стечајни поступак. Окончање стечајног поступка очекује се до краја 2014. 

године. Послови из надлежности Института прећи ће у оквиру делатности организационе 

јединице техничка подршка, што је дефинисано у Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места. 

 

Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени наставника, 

ненаставног особља, студената и јавног мњења, свакодневно, и то преко: непосредних 

контаката (на шалтерима, телефоном, електронском и обичном поштом, приликом доласка 

у време одређено за пријем студената и других странака) и обављених прегледа начина рада 

од стране надлежних екстерних органа. На рад и деловање управљачког и наставног особља 

наставници, друго ненаставно особље, студенти и припадници јавног мњења могу упутити 

приговоре и указивати на неусаглашености у раду. Сви приговори, захтеви, 

неусаглашености  разматрају се  и  предузимају  мере  за  побољшање  применом процедура 
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МП-ПР-006 Поступање са приговорима и захтевима, МП-ПР-002 Корективне и 

превентивне мере, МП-ПР-003 Управљање неусаглашеностима. Оцену о раду, студенти 

дају и у поступку студентског вредновања установе. 

 

Управљачком и ненаставном особљу омогућава се перманентно образовање и усавршавање 

упућивањем на семинаре, стручне скупове и конференције, као и кроз интерне обуке у 

оквиру Школе. Школа доноси План образовања, стручног оспособљавања и усавршавања. 

 

3.9.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 Значај Елементи 

 

 

 

 

 
ПРЕДНОСТИ 

+ + + 
Дефинисаност надледножности органа управљања, 
пословођења и стручних органа 

+ + + Дефинисаност организационе структуре 

+ + + 
Праћење и оцењивање квалитета управљања 
институцијом, мере за унапређење 

+ + + 
Праћење и оцењивање квалитета рада стручних 
служби и ненаставног особља, мере за унапређење 

+ + + 
Дефинисаност и доступност услова за напредовање 
ненаставног особља 

+ + 
Доступност релеватних информација о раду 
стручних служби и органа управљања 

+ + + 
Перманентно усавршавање и образовање 
ненаставног особља 

СЛАБОСТИ + + Менаџерски капацитети руководилаца одсека 

ОПАСНОСТИ + + Забрана запошљавања 

 

3.9.4. Оцена испуњености стандарда 9 
 

На основу претходног оцењује се да су у Београдској политехници испуњени сви захтеви 

стандарда 10. 

 

Надлежности и одговорности Органа управљања, органа пословођења и организационих 

јединица, њихова структура, њихов делокруг рада као и њихова координација и контрола су 

утврђени општим актима школе. 

 

Школа систематски прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом 

и предузима мере за њихово унапређење. Систематски се прати и оцењује рад управљачког 

и ненаставног особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада. 

 

Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђени 

су општим актом и доступни су јавности. 

 

Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, 

ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

 

Школа има обезбеђен захтевани број и квалитет ненаставног особља у складу са 

стандардима за акредитацију и перманентно ради на њиховој обуци и стручном 

оспособљавању. 
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3.9.5. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

Наставити са радом на доследном успостављању нове улоге Савета за квалитет и 

Руководилаца одсека. 

 

3.9.6. Показатељи и прилози за стандард 10 
 

Прилог 10.1. Статут високошколске јединице 
 

Документ Интернет страница 
Страна књиге 
прилога 

Електронск 
и документ 

1 Статут   Клик 

2 Пословник о раду 

Савета школе 

 
Клик 

3 Пословник о раду 

Наставног већа 

 
Клик 

4 Пословник о раду 

Савета за 

квалитет 

  

Клик 

5 Пословник о раду 
Колегијума 

 
Клик 

 

Прилог 10.2. Шематска организациона структура високошколске установе 

http://www.politehnika.edu.rs/ 

  
Документ 

 
Интернет страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електро 

нски 

докуме 

нт 

1 БП-ПО-001, 

Пословник о 

квалитету 

   

Клик 

2 Правилник о 

организацији и 

систематизацији 

послова 

  
Клик 

3 Правилник о избору, 

ангажовању и 

вредновању 

наставника и 
сарадника 

  
 

Клик 

4 Пословна агенда  Клик 

5 Правилник о 

реализацији пројеката 

у Београдској 

политехници 

  
Клик 

6 Правилник о 
издавачкој делатности 

 
Клик 

7 Правилник о 

канцеларијском и 

архивском пословању 

  

Клик 

8 Правилник о раду 
школске библиотеке 

 
Клик 

9 ПП-ИН-001, 
Инструкције за рад 

  
Клик 

https://drive.google.com/open?id=1VhbDYYtx0C_SmuQVb6cYv9v9gj3sGkWl
https://drive.google.com/open?id=11qGxJ0VuA8gRKmkoIdQ_Yg1h7_Jz5O6p
https://drive.google.com/open?id=1OQPSKec0cwteO9md7oOM84Tk-9SA7Vy4
https://drive.google.com/open?id=1nazwfUaDzKSmtDLmo53NLWCCmN_hc5ga
https://drive.google.com/open?id=1F5d3m7jHcHW4jyUNS8AeQSFzUckQyQ4v
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/beogradska-politehnika/pravna-akta-skole/
https://drive.google.com/open?id=1CIouKWRgIg-TyV8NiFdXl0Y8RM0CxRi5
https://drive.google.com/open?id=1EyVsKyP17w8gzVWRGd8JtxvWI6crWBIz
https://drive.google.com/open?id=1cRIGeVjgEvG05Gs55uSbF5kAbLkKqti6
https://drive.google.com/open?id=1Er6Cz6MkeB3xJOTKD20HktsxHZC5MB_U
https://drive.google.com/open?id=1VmNq9rucDQeI1UbuOv1QWNEvBOJ6-tXm
https://drive.google.com/open?id=1aFop6vqkDxWNzISUu0Sn6i1NuGIVV8OG
https://drive.google.com/open?id=1sICehaEzZJLuoWcrgGQXqyq949GRbWtp
https://drive.google.com/open?id=1X-nFMvrRST85UV4nn-pueptqsFMBFDi7
https://drive.google.com/open?id=1QXDdF-fEtpuZrWKIaebn91hL_O0vI-x8
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 студентске службе    

10 ПП-ПР-001, 

Организација рада 

студентске службе 

   

Клик 

11 ПП-ПР-003, 
Одржавање 

  
Клик 

 

Прилог 10.3. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада 

стручних служби 
  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

 
1 

Извештај о 

студентском 

вредновању установе 

за школску 2012./2013. 

   
Клик 

https://drive.google.com/open?id=17JbKbGgJH4R7dOddYwPHPcitw5U9axWw
https://drive.google.com/open?id=1kokS8o2FBCpBQrk2aL8sCi6639_nowM0
https://drive.google.com/open?id=19tOySpBdo36dvYg3-rYPYwai2pGlLzfQ
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3.10. СТАНДАРД          11 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
 

 

 

 

. 

 

3.10.1. Опис стања, стандард 11 
 

Школа је после прве акредитације извршила рационализацију простора на начин што су 

неки изнајмљени простори у којима су се реализовале вежбе замењени са просторима који 

су на располагању Школи. Тако је у ОШ 1300 Каплара развијена лабораторија за Физику и 

мерења па је престала потреба коришћења лабораторије Пољопривредног факултете из 

Земуна. Такође су и атељеи премештени из БИГЗ-а у просторије у Бранковој број 17. За 

другу акредитацију студисјког програма Модни дизајн производа од коже развијена је 

радионица за дизајн коже у објекту у Катарине Амброзић. 
 

Укупан расположиви простор у коме се одвија наставни процес износи 5.926 m2 бруто, 

односно 4.470 m2 нето површине које обухватају учионице, кабинете, лабораторије, атељее, 
радионице, библиотеку, читаоницу и остало. Школа је акредитовала 11 студијских  
програма са укупно 488 студената на првој години студија, од чега на основним студијама 

440 студената и 48 студената на специјалистичким студијама. Од 440 студената на  

основним студијама 300 студената су из техничшко технолошког поља а 140 студената из 

поља уемтности. Потребна величина простора за студијске програме из техничко- 

технолошког поља је 1.866 m2 и из поља уметности 2.100 m2, односно збирно 3.996 m2, 

што је мање од расположивог простора. 

 

Практична настава се реализује у сопственим наставним базама (лабораторије, радионице, 

атељеи, кабинети) и у наставним базама у привреди. Школа стално унапређује своје 

наставне базе опремањем савременим средствима као и сопственим развојем опреме. У 

протеклом периоду посебан пажња посвећена је развоју Лабораторије за физику и мерења и 

Радионици за израду модела. Поред тога развијена је и нова кројачница за студијски 

програм Модни дизајн производа од коже, a лабораторија за студијски програм Безбедност 

и здравље на раду је у фази организовања и опремања. Међутим, у наредном периоду треба 

побољшати рад у наставним базама у погледу организације и управљања. 

 

За потребе реализације наставе у Школи постоје две рачунарске учионице у којима 

функционише 39 рачунара, 3 скенера и 2 принтера. Поред тога у свим учионицама где се 

реализује настава уграђени су рачунар и видео бим. За потребе студената библиотека је 

опремљена са рачунарима и скенером, резачима ЦД и ДВД материјала. Сви наставници 

имају приступ рачунарима у својим кабинетима и могућност приступа интернету и бази 

подака о студентима. Сви запослени којима је потребан рачунар за вршење редовних 

послова користе рачунаре који имају приступ интернету и који су умрежени у локалну 

мрежу. 

 

Оцењује се да квалитет простора и опреме задовољава захтеве стандарда у погледу обима и 

структуре и да су подобни за реализацију наставне делатности. Међутим, реализација наставе и 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и 

структуру. 
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вежби се одвија на две удаљене локације, на Зеленом венцу (Бранкова 17) и на Звездари 

(Катарине Амброзић 3) као и у изнајмљеном простору на више локација у граду: Хемијски 

факултет, Средња графичка школа, Школа за дизајн коже, Основна школа ''1300 каплара''. 

 

3.10.2. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

Поступак самовредновања квалитета простора и опреме показује да Школа испуњава све 

кључне захтеве у погледу просторних капацитета, савремености техничке опреме, 

доступности информација и инфорамтичке подршке. 

 

Међутим, у погледу тренутне ситуације квалитета простора и опреме треба истаћи: 
Практична настава се реализује у добро опремљеним наставним базама, али у наредном периоду треба 

побољшати рад у наставним базама у погледу организације и управљања. 

Реализација наставе и вежби се одвија више локација, што усложњава организацију наставе. 

 

3.10.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 Значај Елементи 

 
 

ПРЕДНОСТИ 

+++ 
усклађеност просторних капацитета са укупним 
бројем студената 

+++ адекватност техничке лабораторијске и остале опреме 
+++ усклађеност капацитета опреме са бројем студената 
++ рачунарске учионице 

СЛАБОСТИ 
+ 

Радни услови у таванским и подрумским 
просторијама 

 

3.10.4. Предлози за побољшање и планиране мере; 
 

Побољшати рад у наставним базама у погледу организације и управљања. 

Настојати да се простор обједини у једну целину и отклони недостатак диверсификације простора. 

 

3.10.5. Показатељи и прилози за стандард 11 
 

Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени 

простор) са површином објеката (амфитеатри, учионе, лабораторије, наставне базе, 

организационе јединице, службе) 
Приказ простора у Катарине Амброзћ 3 улици 

Ознака 
просторије 

Број места у 
просторији 

Нето површина 
просторије (m2) 

Функција просторије 

К0-1 30 85.00 Компјутерска лабораторија -Дизајн студио 

К0-6 20 85.00 Учионица и кројачница 

К1-2 50 51.00 Учионица 

К1-3 50 51.00 Учионица 

К1-4 15 19.00 Учионица 

К1-6 50 50.41 Учионица 

К1-8 50 50.41 Учионица 

К1-10 10 14.00 Учионица 

К2-5 30 50.41 Компјутерска лабораторија 

К2-6 10 19.00 Компјутерска лабораторија 

К2-7 130 130.00 Учионица 

К2-8 8 17.48 Учионица 



СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 136 од 276 

 

 

 
 

К3-1 2 15.00 Библиотека 

К3-1 20 48.00 Читаоница 

УКУПНО: 485 855  

* Карактеристике наставничких кабинета 

Ознака 

просторије 

Број места у 

просторији 

Нето површина просторије 

(m2) 
Функција просторије 

К1-16 5 8.5 Кабинет за консултације 

К1-17 5 8.5 Кабинет за консултације 

К1-18 5 8.5 Кабинет за консултације 

К1-19 5 8.5 Кабинет за Квалитет 

К1-20 5 8.5 Кабинет за консултације 

К1-21 5 8.5 Кабинет за консултације 

К1-22 5 8.5 Кабинет за консултације 

К1-23 5 8.5 Кабинет за консултације 

УКУПНО: 40 68.00  

*Кабинети су искључиво намењени за одржавање консултација 
 

Табеларни приказ простора у Бранковој улици 

Ознака 

просторије 

Број места у 

просторији 

Нето површина просторије 

(m2) 
Функција просторије 

Б0-1 25 96.00 Лабораторија за хемију 

Б0-2 5 22.00 Лабораторија за мерења 

Б0-3 10 38.00 Радионица 1.за графичку технологију 

Б0-4 5 24 Радионица 2. за графичку технологију 

Б1-1 32 41.00 Атеље 

Б1-2 45 57.00 Атеље 

Б2-1 62 71.00 Учионица 

УКУПНО: 184 349.00  

 

Преглед других просторних ресурса у којима се реализује процес наставе 

Назив, адреса и 

место установе 

Број места у 

просторији 

Бруто 
површина 

просторије (m2) 

Нето површина 
просторије (m2) 

 
Функција просторије 

Хемијски факултет 200 460.00 400.00 Велики хемијски амфитеатар 

 

Средња графичка 

школа, Отона 

Жупанчића 19, 

Београд 

20 
 

 
 

1620.00 

500.00 
Кабинет за графичку дораду 

20 250.00 Кабинет за високу штампу 

20 250.00 Кабинет за равну офсет штампу 

10 300.00 Кабинет за сито штампу 

20 200.00 Кабинет за аналогну графичку припрему 

10 72.00 Кабинет за дигиталну припрему 

Основна школа 

''1300 каплара'' 
540 1702.60 1026.00 18 учионица по 57 m2

 

Фабрика коже 
''Рума'' 

40 250.00 200.00 
Хемијска лабораторија за анализу раствора 
и испитивање готове коже 

УКУПНО: 880 4092 3198  

 

Структура простора према намени 

 
Облици наставе 

 
Локација 

 

Ознака 

просторије 

 

Број места у 

просторији 

Нето 

површина 

просторије 
(m2) 

 
Функција просторије 

Настава и 

аудиторне вежбе 
К. Амброзћ 3 К0-1 30 85.00 

Компјутерска 
лабораторија-Дизајн 
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     студио 

К. Амброзћ 3 К0-6 20 85.00 
Учионица са 
кројачницом 

К. Амброзћ 3 К1-2 50 51.00 Учионица 

К. Амброзћ 3 К1-3 50 51.00 Учионица 

К. Амброзћ 3 К1-4 15 19.00 Учионица 

К. Амброзћ 3 К1-6 50 50.41 Учионица 

К. Амброзћ 3 К1-8 50 50.41 Учионица 

К. Амброзћ 3 К1-10 10 14.00 Учионица 

К. Амброзћ 3 К2-1 10 14.00 Учионица 

 

К. Амброзћ 3 
 

К2-5 
 

30 
 

50.41 
Компјутерска 
лабораторија  -Кабинет 

за примену рачунара 

 

К. Амброзћ 3 
 

К2-6 
 

10 
 

19.00 
Компјутерска 
лабораторија -Кабинет 

за информатику 

Основна 

школа   ''1300 
каплара'' 

OŠ1300K_01- 

18 

 

540 
 

1026.00 
 

18 учионица 

К. Амброзћ 3 К2-7 130 130.00 Амфитеатар 

К. Амброзћ 3 К2-8 8 17.48 Учионица 

Бранкова 17 Б1-1 32 41.00 Учионица 

Бранкова 17 Б1-2 45 57.00 Учионица 

Бранкова 17 Б2-1 62 71.00 Учионица 

Хемијски Х 
факултет 

емијски 
факултет 

200 400.00 
Велики хемијски 
амфитеатар 

УКУПНО 1332 2401  

 

 
 

Лабораторијске 

вежбе 

Бранкова 17 Б0-2 5 22.00 
Лабораторија за 
мерења 

Бранкова 17 Б0-1 25 96.00 Лабораторија за хемију 

 

Фабрика 

коже ''Рума'' 

 
''Рума'' 

 
50 

 
200.00 

Хемијска лабораторија 

за анализу раствора и 

испитивање         готове 

коже 

УКУПНО 80 318  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична 

настава 

Бранкова 17 Б0-3 10 38.00 
Радионица 1. за 
графичку технологију 

Бранкова 17 Б0-4 5 24.00 
Радионица 2. за 
графичку технологију 

Средња 

графичка 

школа 

Средња 

графичка 

школа 

 

100 
 

500.00 
Кабинет за графичку 

дораду 

Средња 

графичка 

школа 

Средња 

графичка 

школа 

 

60 
 

250.00 
Кабинет за високу 

штампу 

Средња 

графичка 
школа 

Средња 

графичка 
школа 

 

60 

 

250.00 
Кабинет за равну офсет 

штампу 

Средња 
графичка 

школа 

Средња 
графичка 

школа 

 

70 
 

300.00 
Кабинет за сито 

штампу 

Средња 

графичка 
школа 

Средња 

графичка 
школа 

 

50 
 

200.00 
Кабинет за аналогну 

графичку припрему 

Средња 
графичка 

школа 

Средња 
графичка 

школа 

 

20 

 

72.00 

Кабинет   за  дигиталну 
припрему-Средња 

графичка школа 

УКУПНО 375 1634.00  
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Консултације 

К. Амброзћ 3 К1-16 до К1-23 5 8.5 
8 кабинета за 

консултације 

УКУПНО 40 68.00  

 
Самостални рад 

К. Амброзћ 3 К3-1 2 15.00 Библиотека 

К. Амброзћ 3 К3-1 20 48.00 Читаоница 

УКУПНО 22 63.00  

 

Табела 11.2 Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном 

процесу и научноистраживачком раду 

 
Р. Б. Назив, тип Намена Број 

1. P1, 533МHz, 64Mb, 15'' монитор Сервер 1 

2. P4, 2.4GHz, 512Mb, 19'' монитор Сервер 1 

3. P4, 1.8GHz, 512Mb, 17'' монитор Реализација предавања и вежби 4 

4. P4, 2.4GHz, 512Mb, 17'' монитор Реализација предавања и вежби 18 

5. P4, 2.93GHz, 2x512Mb, 19'' монитор Подршка наставном процесу 5 

6. P4, 2.66GHz, 256Mb, 17'' монитор Реализација предавања и вежби 2 

7. P4, 3.0GHz, 2x512Mb, 17'' flat монитор Самостални рад-читаоница 8 

8. P4, 2.66GHz, 2x512Mb, 19'' flat монитор Реализација предавања и вежби 2 

9. P4, 2.0GHz, 512Mb, 17'' монитор Самостални рад-читаоница 10 

10. P4, 2.0GHz, 512Mb, 19'' монитор Реализација предавања и вежби 1 

11. P4, 2.4GHz, 256Mb, 17'' монитор Реализација предавања и вежби 1 
12. P4, 2.8GHz, 512Mb, 17'' flat монитор Реализација предавања и вежби 9 

13. P4, 3.2GHz, 256Mb, 22'' монитор Реализација предавања и вежби 1 

14. P4, 2.66GHz, 2x512Mb, 19'' монитор Реализација предавања и вежби 8 

15. P4, 3.00GHz, 19'' монитор Реализација предавања и вежби 6 

16. P4, 3.06GHz, 19'' монитор Подршка наставном процесу 4 

17. P4,2.93GHz, 19'' монитор Подршка наставном процесу 4 

18. Lap top, Compaq Armada AM7 Реализација предавања и вежби 2 

19. Lap top, HP NX6310 Реализација предавања и вежби 2 

20. Lap top, Esprimo mobile V5555 Реализација предавања и вежби 2 

21. Lap top, FSC Amiloli 2727 dual core Реализација предавања и вежби 1 

22. Lap top, HP Compaq NC6120 Подршка наставном процесу 1 

23. Lap top, Toshiba Satellite A300 Подршка наставном процесу 2 

24. Екстерни DVD Реализација предавања и вежби 2 

25. Екстерни CDRW Реализација предавања и вежби 3 

26. Штампач HP LJ1300 Подршка наставном процесу 2 

27. Штампач HP DJ690C Подршка наставном процесу 1 

28. Штампач HP laser jet P20 Подршка наставном процесу 1 

29. Штампач HP 5L Подршка наставном процесу 1 

30. Штампач HP 1020 Подршка наставном процесу 1 

31. Штампач HP 2015 Подршка наставном процесу 1 

32. Штампач Epson 480c Подршка наставном процесу 1 

33. Скенер HP63110 scanjet Подршка наставном процесу 2 

34. Скенер HP 3970C Подршка наставном процесу 1 

35. Графичка табла Реализација предавања и вежби 3 

36. Дигитални фото апарат, HP photosmart735 Реализација предавања и вежби 1 

37. Дигитални фото апарат, Jendigital Реализација предавања и вежби 1 

38. Пројектор Epson EMP51 Подршка наставном процесу 1 

39. Пројектор HP VP6311 Подршка наставном процесу 4 

40. Пројектор Epson EMP54 Подршка наставном процесу 1 

41. Пројектор Epson EMP52 Подршка наставном процесу 4 

42. Софтверски пакет, SHOEMASTER Реализација предавања и вежби 4 

43. Графоскоп Реализација предавања и вежби 6 

44. Телевизор Реализација предавања и вежби 1 

45. Видео рекордер Реализација предавања и вежби 1 
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46. Дестилациони апарат Реализација лабораторијских вежби 1 

47. Пећ за жарење Реализација лабораторијских вежби 1 

48. Сушница Реализација лабораторијских вежби 1 

49. Електрична пећ Реализација лабораторијских вежби 2 

50. Аналитичка вага Реализација лабораторијских вежби 6 

51. Техничка вага Реализација лабораторијских вежби 3 

52. Решо електрични Реализација лабораторијских вежби 3 

53. Стоксов вискозиметар Реализација лабораторијских вежби 1 

54. Хидрометар Реализација лабораторијских вежби 1 

55. Уређај 
хлађења 

за проверавање Њутновог закона Реализација лабораторијских вежби 1 

56. Макета за проверу Омовог закона Реализација лабораторијских вежби 2 

57. Универзални мерни инструмент аналитички Реализација лабораторијских вежби 2 

58. Табачна штампарска машина за дигиталну 
сито штампу RISOGRAPH, формат Б4, 
резолуција 200x300dpi 

Реализација вежби 1 

59. Стони биндер са ручним улагањем Реализација вежби 1 

60. Машина за савијање табака, касетна Реализација вежби 1 

61. Хидрометар Реализација вежби 1 

62. Ножна стега SUPERJAWS Реализација вежби 1 

63. Угаона тестера GERUNG Реализација вежби 1 

64. Тракаста тестера Реализација вежби 1 

65. Брусилица COMBI 375W Реализација вежби 1 

66. Брусилица стубна SB 401/1 Реализација вежби 1 

67. Електрични оштрач GAA 1000 Реализација вежби 1 

68. Универзални мерни инструмент дигитални Реализација лабораторијских вежби 2 

69. Пројектор Епсон Подршка наставном процесу 2 

70. Пројектор Епсон  EBG –S6 Подршка наставном процесу 3 

71. Пројектор Подршка наставном процесу 1 

72. Брусилица угаона Реализација вежби 1 

73. Брусилица вибраторна Реализација вежби 1 

74. Спектрофотометар са софтвером Реализација вежби 1 

75. Комора за фарбање модела Реализација вежби 1 

76. Рерна Адлер 3640 Реализација вежби 1 

77. Тестера DKS501 Реализација вежби 1 

78. Маказе PS 150kg Реализација вежби 1 

79. Кружна тестера Реализација вежби 1 

80. Усисивач WAP AERO Реализација вежби 1 

81. Електрични апарат за коричење Реализација вежби 1 

82. Тракаста брусилица Реализација вежби 1 

83. Усисивач батеријски BAHS6 Реализација вежби 1 

84. Компресор за AIRBRUSH PROFI SET Реализација вежби 1 

85. Циркулар стони GTK 800 Реализација вежби 1 

86. Тестера убодна електрична EJS 610-60 Реализација вежби 1 

87. Бушилица вибраторна BM 710 Реализација вежби 1 

88. Струг за дрво DB-6 100/350 Реализација вежби 1 

89. Глодалица електрична WOF1050 Реализација вежби 1 

90. Брусилица стона BTS4000 Реализација вежби 1 

91. Усисивач PROFILINE 20 Реализација вежби 1 

92. Компресор 400/10/50/С Реализација вежби 1 

93. Аспиратор F-300 Реализација вежби 1 

94. Дигитални хронометар-електронски Реализација вежби 1 

95. Комплет капилара Реализација вежби 1 

96. Математичко клатно Реализација вежби 1 

97. Уређај за проверу Њутновог закона Реализација вежби 1 

98. Отпорници разни -комплет Реализација вежби 2 

99. Исправљач стабилис. наизменичне струје Реализација вежби 2 

100. Уређај за проучавање закона динамике Реализација вежби 1 
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101. Реокорд са клизачем Реализација вежби 2 

102. Модел полуге Реализација вежби 1 

103. Манометар „U“ са водом Реализација вежби 1 

104. Уређај за проверу закона одржања енергије Реализација вежби 1 

105. Пластична шипка Реализација вежби 1 

106. Стаклена шипка Реализација вежби 1 

107. Перјанице за демонстрацију линија електр. Реализација вежби 1 

108. Магнетна игла на постољу Реализација вежби 1 

109. Уређај за демонстрацију Ерстедовог огледа Реализација вежби 1 

 

Прилог  11.1  Однос  укупног  простора  и  броја  студената  на  свим  акредитованим 
студијским програмима 

  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

1 Просторни ресурси   Клик 

https://drive.google.com/open?id=1czl2i5VTmw0zzUU52HRWOMdKosIPgBHN
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3.11. СТАНДАРД 12: 

ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 

 

3.11.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 12 
 

Београдска политехника је буџетска установа која се финансира у складу са финансирањем 

јавног сектора. Школа је у систему високог образовања Републике Србије па су услови 

пословања и стицања прихода за обављање њене делатности јединствени и важе за све 

високе школе у Републици Србији. Финансирање делатности школе врши се на терет 

Министарства просвете и на терет сопствених средстава Школе. 

Поред прихода који се остварују од Министарства просвете, у структури финансирања су 

присутни и приходи по следећим основама: школарине студената који плаћају трошкове 

студија, уплата по основу полагања испита и класификационих испита, осталих наплата од 

студената према ценовнику услуга, услуга правним лицима, припремне наставе, донација и 

сл. 

Министарство просвете и технолошког развоја је дописом број 110-00-00293/2014-02 од 

14.10.2014. године донело низ оцена, препорука и тумачења закона који директно утичу на 

структуру прихода у следећем периоду, а односе се на трошкове студија, статус студената 

уписане у школској 2011/12 године и сл. Поред тога најављује ускоро и усвајање новог 

начина финасирања високог образовања. 

У структури прихода, последњих година, Школа је финансирана из буџета Републике 

Србије са око 70% прихода од школарина, испита, класификационог испита и сл. што 

представља око 29% од укупно остварених прихода, а остали приходи (услуге, пројекти, 

донације) око 1 % од укупно остварених прихода. 

Извори финансирања и начин употребе средстава редовно, квартално, се анализирају на 

Колегијуму, верификују се годишње на Савету школе а о њима се извештава оснивач школе 

у складу са одредбама Закона о буџетском систему. 

У установи се кроз процес планирања, реализације и преиспитивања финансијских ресурса 

обезбеђује стабилност финансирања у дужем року. Планирање финансија се спроводи кроз 

поступак пословног планирања (БП-ПР-003, Пословно планирање) у оквиру кога се доноси 

финансијски план као један од оперативних планова који произилазе из процеса стратешког 

планирања. 

Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет 

извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби 

финансијских средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 
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3.11.2. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 Значај Елементи 

 
ПРЕДНОСТ 

И 

 

+ + 
Дугорочно су обезбеђена финансијских средстава за 

наставу, научноистраживачки, уметнички и стручан 

рад 
+ + + Финансијско планирање и одлучивање 

++ Позитвино финансијско пословање 
+ + + Јавност начина употребе финансијских средстава 

СЛАБОСТИ ++ + 
Извори финансирања (нема комерцијалних 
пројеката ради остварења додатних прихода) 

 

ПРЕТЊЕ 
++ 

Неизвесни структура и oбим финансирања од стране 
оснивача 

++ Стандард становника Србије 

 

3.11.3. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

Мере и активности за унапређење финансирања дефинисане су у Стратешком плану  

(прилог 1.2): 

 Развити комерцијалне пројекте ради остварења додатних прихода кроз програме обуке 
и тренинга. 

 Конкурисати за програме и донације 

 Унапредити маркетиншки приступ ради повећања броја и квалитета уписаних 
студената 

 

3.11.4. Показатељи и прилози за стандард 12 
 

 Прилог 12.1. Финансијски план 
  

Документ 

 
Интернет страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електро 

нски 

докумен 

т 

1 Опрема   Клик 

2 Основна 
средства 

 
Клик 

3 Остали 

приходи и 
примања 

  

Клик 

4 Текући издаци  Клик 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину 

  

Документ 
 

Интернет страница 

Страна 

књиге 

прилога 

Електронс 

ки   

документ 

https://drive.google.com/open?id=1ExKHkFUVrYCzzjDOZ-ILexaSqa4EgAvQ
https://drive.google.com/open?id=1viE8TWNVNCpYy209tcPUc02yDH8ws2LR
https://drive.google.com/open?id=1zEaBDyrvVfjp20pkXeC4Z8_wMAAHN-ou
https://drive.google.com/open?id=10Atzzwbzw7JFnSded9xyiCjel_7gUHiw
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1 

Финансијски 

извештај за 

претходну 

школску 

годину 

   
 

Клик 

https://drive.google.com/open?id=1N9fMhzLkS4s9I-gCDwlLEv3PL4lk0p4_
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3.12. СТАНДАРД                                                                                      13: 

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 
 

 

Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења 

квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника у 

телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету 

високошколске установе. 

 

 

3.12.1. Опис стања, стандард 13 
 

Школа је општим актима: Статутом, Правилником о раду Библиотеке, Правилником о 

дисциплинској одговорности студената, документима QMS: МП-ПР-004 Студентско 

вредновање установе, УР-ПР - 001, Праћење и вредновање наставног особља, ВО-ПР-011, 

Одређивање бодовне вредности предмета, ВО-ПР-ОО7, Преиспитивање студијских 

програма, МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима, МП-ПР-005, 

Самовредновање, као и одлукама надлежних органа, обезбедила институционалне оквире  

да студенти у пуној мери буду укључени у процесе давања мишљења и одлучивања о 

стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује и оцењује 

квалитет Школе, кроз рад Студентског парламента, као органа студената, преко кога они 

остварују своја права и штите своје интересе у Школи, преко својих представника у 

органима и радним телима Школе, и индивидуално, путем анкетирања и подношењем 

приговора и захтева. 

 

У Школи је гарантован рад и обезбеђени услови за рад Студентског парламента (просторија 

са припадајућом опремом, интернет адреса studentskiparlament@politehnika.edu.rs, страница 

на школском сајту http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/studentski-parlament/), као и 

могућност рада других организација студената, према њиховим потребама. Преко 

Студентског парламента и других организација студената студенти могу самостално да 

вреднују све активности рада Школе и надлежним органима предлажу мере за побољшање 

квалитета. 

 

Студенти су, преко својих представника које именује Студентски парламент, укључени у 

рад следећих органа и радних тела: 

 Савет школе, орган управљања, 

 Наставно веће,стручни орган, 

 Савет за квалитет, стручни орган, 

 Савет библиотеке, орган руковођења радом Библиотеке, 

 Првостепену и Другостепену дисциплинску комисију, органи који одлучују о 

дисциплинској одговорности студената, 

 Комисију за самовредновање, 

 Комисију за вредновање стечених компетенција студената, 

 Комисију за студентско вредновање установе, 

 Комисију за одређивање бодовне вредности предмета. 

 

Осим посредног учествовања у процесу самовредновања и обезбеђења квалитета, преко 

представника у наведним органима и радним телима, студенти и индивидуално обезбеђују 

mailto:studentskiparlament@politehnika.edu.rs
http://www.politehnika.edu.rs/%23!/info-desk/studentski-parlament/)
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повратнe информацијe о квалитету појединих сегмената који су предмет самовредновања и 

оцене квалитета и то путем анкета. Школа организује и спроводи анкете сваке године у 

терминима утврђеним Пословном агендом. 

 

Анкетирање се обавља кроз поступке студентског вредновања установе (МП-ПР-004, 

Студентско вредновање установе), вредновања наставног особља (УР-ПР - 001, Праћење и 

вредновање наставног особља), преиспитивања студијских програма (ВО-ПР-ОО7, 

Преиспитивање студијских програма ), одређивања бодовне вредности предмета (ВО-ПР- 

011, Одређивање бодовне вредности предмета). На тај начин, студенти имају прилику да 

изразе своје задовољство или незадовољство објектом анкетирања, као и да предложе мере 

за побољшања квалитета. 

 

Ставове и мишљења студената Школа прибавља и кроз поступке разматрања захтева и 

приговора, на начин и по поступку прописаним процедуром МП-ПР-006, Поступање са 

приговорима и захтевима. Студентима је омогућено да исказивање захтева и приговора, 

подношењем истих на e-mail адресу Секретаријата школе или остављањем у наменске кутије у 

школским просторијама, њихово решавање од стране надлежних служби и обавештавање 

студената подносиоца захтева, односно приговора. 

 

3.12.2. Анализа и процена стандарда 13 
 

У односу на претходни период када студенти нису били довољно укључени у рад органа и 

тела Школе, првенствено због недовољне активности Студентског парламента, примећује  

се позитиван помак. 

 

По спроведеним редовним изборима, новоизабрани Студентски парламент конституисан  је 

30. јануара 2014. године. На конститутивној седници именовани су и представници 

студената у напред наведене органе и тела Школе, који су извршили верификацију њихових 

мандата чиме су укључени у њихов рад. 

 

Поред наведеног, у спровођењу анкета студенти су редовно учествовали. 

При реализацији овог самовредновања узете су у обзир анализа анкета којима су 

испитивани ставови и мишљења студената у оквиру студентског вредновања установе. 

 

Извештај о самовредновању се ставља на увид свим запосленима, презентује Савету школе, 

доставља Студентском парламенту и објављује на интернет страни Школе 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/izv/ 
 

На основу наведеног, захтеви стандарда 13 су испуњени али се у наредном периоду могу и 

даље унапређивати. 

 

3.12.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

У оквиру SWOT анализе анализирани су и квантитативно оцењени елементи: 

- учешће студената у телима за обезбеђење квалитета, 
- учешће студената у самовредновању, 

- студентска евалуације институције, студијских програма, наставе. 
 

 Значај Елементи 

http://www.politehnika.edu.rs/skola/dokumentacija/izv/
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 Значај Елементи 

 

ПРЕДНОСТ 

И 

++ Учешће студената у телима за обезбеђење квалитета 
++ Учешће студената у самовредновању 

+++ 
Студентске евалуације Школе, студијских програма 
и наставе 

СЛАБОСТИ + + Недовољна активност Студентског парламента 
 

 

3.12.4. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

И даље предузимати мере за: 

 подизање свести студената о систему обезбеђења квалитета и потреби да својим 
предлозима и сугестијама допринесу његовом унапређивању; 

 подизање мотивације студената за објективно вредновање квалитета приликом 
анкетирања, 

 бољи рад Студентског парламента. 

 
3.12.5. Показатељи и прилози за стандард 13 

 

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 

квалитета 

 
Документ Интернет страница 

Страна књиге 
прилога 

Електронски 
документ 

1 
Статут,(члан 24,48, 52, 

58, 59), 

   

Клик 

 

2 
Правилник о раду 

Студентског 

парламента, 

   
Клик 

3 
Правилник о раду 

Библиотеке, 

  
Клик 

 
4 

Правилник о 

дисциплинској 

одговорности 

студената, 

   

Клик 

 

5 
МП-ПР-004 

Студентско 

вредновање установе, 

   

Клик 

 

6 
УР-ПР - 001, Праћење 

и вредновање 

наставног особља, 

   
Клик 

 

7 
ВО-ПР-011, 
Одређивање бодовне 

вредности предмета, 

   
Клик 

 
8 

МП-ПР-006, 
Поступање са 

приговорима и 

захтевима, 

   

Клик 

https://drive.google.com/open?id=1VhbDYYtx0C_SmuQVb6cYv9v9gj3sGkWl
https://drive.google.com/open?id=1FMjWEY67NrwHYNt419p6zcsuOX9WtIdj
https://drive.google.com/open?id=1X-nFMvrRST85UV4nn-pueptqsFMBFDi7
https://drive.google.com/open?id=1z7H9CqdHcJ2JUi-BHNrELzLXPh5D9C5u
https://drive.google.com/open?id=1aKN9xKF0CxI0uXwkT91jRMfAOUHZdZ6D
https://drive.google.com/open?id=1JJIFk5U9O7ttDh7r7ietyR-a_UDIgwtA
https://drive.google.com/open?id=1caQ0bIhMD5g0yKcYyj-rsayX23GG0UlD
https://drive.google.com/open?id=1rRvTVHwFewBiXjlFgQzQbQMiqWwH2scJ
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9 
МП-ПР-005, 

Самовредновање, 

   

Клик 

 
10 

Записници Наставног 

већа са седница 

10.2.2014, 10.4.2014, 

18.6.2014. 

   

Клик 

 
11 

Записници Савета 

школе са седница 

6.3.2014, 13.3.2014., 

16.4.2014. , 

   

Клик 

 

12 
Записници Савета за 

квалитет са седница 

13.2.2014, 29.5.2014. , 

   
Клик 

 

13 
Записници Савета 

Библиотеке са седницe 

20.3.2014. 

   

Клик 

 
Прилог 13.2  Анкете студената 

  

Документ 
 

Интернет страница 
Страна 

књиге 

прилога 

Електронски 

документ 

 

1 
Извештај о студентском 

вредновању установе за 

школску 2012/13. 

   
Клик 

 
2 

Извештај о студентском 

вредновању наставног 

особља         за       школску 

2012/13. 

   
Клик 

 

3 
Извештај о утврђивању 

бодовне вредности 

предмета за  школску 2013. 

   

Клик 

https://drive.google.com/open?id=1rEAnsT1BFY4Q0m5WJeEJw397WvyAriul
https://drive.google.com/open?id=1cWt14GZ1JIGIZNxPmV1tFlyH2l-wrhTH
https://drive.google.com/open?id=1bHA7MXAWEOXx9a959A-speJY5zrhZZHc
https://drive.google.com/open?id=11M8VqP2wWfnOkB6RdmBU58Zm2FQgwW4E
https://drive.google.com/open?id=19tOySpBdo36dvYg3-rYPYwai2pGlLzfQ
https://drive.google.com/open?id=1rMW30_F1N_Bm3j4AsBuCSgjIUzewv30v
https://drive.google.com/open?id=1FagEpPyYh-XN983giKwkCuP5IEjwIv2e
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3.13. СТАНДАРД                                                                 14: 

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 
 
 

 

3.13.1. Опис стања, стандард 14 
 

3.13.1.1. Стандарди и поступци за оцењивање квалитета 

Београдска политехника заснива своју политику квалитета на успостављеном систему 

менаџмента квалитетом који има имплементиран принцип сталног побољшања. Примена 

овог принципа подразумева перманентну анализу ефективности и ефикасности начина на 

који се делатност обавља као и резултата који се остварују. Као основа за предузимање  

мера побољшања и унапређења успостављени су процеси мерења перформанси чији 

резултати су услов за доношење одлука на бази чињеница, на начин да је у сваки процес 

уграђен је PDCA (plan-do-check-act) циклус. 

У Београдској политехници прате се и мере: 

 Задовољство корисника;

 Усаглашеност система менаџмента квалитетом: са планираним поставкама процеса 

реализације услуге високог струковног образовања; националним стандардима за 

обезбеђење квалитета у сектору високог образовања; захтевима стандарда SRPS:ISO 

9001:2008, постављеним циљевима квалитета, итд;

 Перформансе процеса;

 Резултати образовног процеса.

3.13.1.1.1. Задовољство корисника 

Усмереност на корисника је један од основних принципа успостављеног система 

менаџмента квалитетом у Београдској политехници. 

 

Школа је идентификовала своје кориснике и успоставила и унапређује методе праћења, 

мерења и анализе њиховог задовољства. Ове активности спроводе се у складу са 

процедурама МП-ПР-004, Студентско вредновање установе, МП-ПР-006, Поступање са 

приговорима и захтевима, МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција и УР-ПР-001, 

Праћење и вредновање наставног особља. Ови поступци детаљно су описани у оквиру 

стандарда 3 овог Извештаја. 

3.13.1.1.2. Интерне провере 

Интерне провере у Школи се спроводе као систематичан, независан и документован процес 

за објективно вредновање степена до којег је систем менаџмента квалитетом усаглашен са 

постављеним циљевима квалитета и захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008. Поступак 

интерних провера прописан је и спроводи се у складу са документованом процедуром МП- 

ПР-001, Интерне провере. Спровођењем интерних провера у планираним интервалима 

Школа утврђује да ли је систем менаџмента квалитетом ефективно примењен и одржаван. 

Поступак интерних провера детаљно је описан у оквиру стандарда 3. 

3.13.1.1.3. Праћење и мерење перформанси процеса 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне 

информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима 

обезбеђења квалитета. 
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Праћење и мерење перформанси спроводи се на нивоу процеса и организационих јединица 

и дефинисано је одговарајућим пословним документима и документима система 

менаџмента квалитетом. Одвија се плански и периодично, а резултати се дају у форми 

одговарајућих прегледа и извештаја. 

3.13.1.1.4. Праћење и мерење резултата образовног процеса 

Београдска политехника је успоставила систем праћења и мерења резултата образовног 

процеса са циљем добијања улазних чињеница за анализу и унапређење у погледу: 

 усаглашавања са законским и нормативним захтевима у области високог струковног 
образовања;

 провере усаглашености са националним стандардима за акредитацију и обезбеђење 

квалитета у високом образовању;

 преиспитивања остварених резултата у односу на политику и циљеве квалитета;

 обезбеђење основе за доношење управљачких одлука о мерама за побољшање и 
унапређење.

Успостављени систем праћења и мерења резултата образовног процеса дефинисан је 

документима система менаџмента квалитетом: 

 ВО-УП-006, Праћење напредовања студената,

 ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената,

 ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита. 

3.13.1.1.5. Компетенције дипломираних студената

Поступак вредновања стечених компетенција студената по студијским програмима 

(дефинисан процедуром МП-ПР-007, Вредновање стечених компетенција студената) 

реализује се кроз анкетирање ментора из организација у којима су студенти обављали 

стручну праксу и анкетирање студената по одбрани завршних радова. Извештај о 

вредновању стечених компетенција студената израђује се редовно почевши од школске 

2011/2012. годину. 

Сем Извештаја о стеченим компетенцијама студената, користе се и: 

 подаци Националне службе за запошљавање (НСЗ) о запослености на занимања која 
се делом или у потпуности образују на Београдској политехници и 

 оцене и признања студентима од стране шире друштвене јавности. 

Закључено је следеће: 

 Задовољство на одељењима за дизајн и технологије креће се у интервалу од „веома 

задовољни“ до „изузетно задовољни“. Према мишљењу ментора из организација 

(која су на већини студијских програма врло слична мишљењу студената) мањим 

оценама је процењено стицање одређених општих компетенција. 

 Још у току студија студенти добијају признања шире друштвене и стручне јавности, 

чиме се потврђују компетенције студената и квалитет студијских програма 
(резултати презентовани на сајту школе). 

Школа са делом својих бивших студената одржава стручну и пословну сарадњу, која је 

углавном заснована на односу професор-студент. Свршени студенти Школе који су радно 

ангажовани у привредним организацијама имају значајну улогу у свом окружењу, што је 

посебно уочљиво у организацијама које се баве делатношћу које се изучавају на студијским 

програмима у Школи дужи низ година. Унапредити сарадњу са дипломираним студентима 

Школе и организацијама у којима раде дипломирани студенти Београдске политехнике ради 

прикупљања  података  о  компетенцијама  дипломираних  студената.  Наставити  промовисање 
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успостављеног Алумнија. Наставити рад на успостављању Центра за планирање и развој 

каријере. 

 

У току школовања студенти Београдске политехнике учествују на изложбама, конкурсима и 

пројектима и тако омогућавају да њихова компетентност буде оцењена у широј јавности. У 

претходном петогодишњем периоду студенти су, под окриљем Школе или самостално, 

учествовали на следећим јавним дешавањима и освојили наведене награде и признања : 

 Редовним годишњим изложбама радова студената Школе (почев од 2004. 

године). Изложбе се организују у признатим и добро посећеним просторима као што 

су Галерија Студентског града у Београду, БИГЗ у Београду, Галерија „New Moment“ 

у Београду, Галерија „Београд“, Галерија Педагошког музеја у Београду, Галерија у 

Краљеву, Културни центар у Чачку, Музеј Срема у Сремској Митровици и слично. 

 Јавним излагањима заједно са већ афирмисаним дизајнерима, како по изложбама 

тако и по објављеним конкурсима на којима су добијали награде. Студенти су у јуну 

2010. године излагали своје радове у Милану у Галерији „Arte Reale“. Студенти са 

студијског програма модни дизајн производа од коже представили су своје радове на 

изложби у оквиру Будипештанске ноћи музеја која је била отворена од 21. јуна до 13. 

јула 2014. године у галеријском простору документационог центра Срба у Мађарској 

(Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, VI ker. 1065 Budapest, 

Nagymezö u. 49.) 

 Од 2010. године студенти излажу своје радове на манифестацији „Mixer Дизајн“ у 

Београду. У оквиру ове манифестације, студенти су постигли следеће резултате: на 

изложби „Инклузивни дизајн“ двоје студената је ушло у ужи избор конкурса; на 

конкурсу „Дизајн фиоке“, под окриљем организације HЕTTICH, студенти  су 

освојили три награде и двоје студената је учествовало у CORIAN радионици. 

 Учествовање на конкурсима „Стварамо нове брендове 2009“ и „Редизајн: Стварамо 

нове брендове 2010“ за дизајнерска решења у организацији Републичке агенције за 

страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) у сарадњи са Министарством омладине и 

спорта РС и Привредном комором Републике Србије. 

 Учествовање на конкурсима за најбоље дипломске радове Високих школа 

струковних студија у организацији Привредне коморе Београда (почев од 2005. 
године). 

 Учешће на међународној изложби идеја, иновација и стваралаштва „ИНОСТ 
Младих“, у организација Савеза иноватора Републике Српске, Босна и Херцеговина 

– Република Српска, Бања Лука. 

 Учешће на међународној изложби проналазака нових технологија и 
индустријског дизајна „Проналазаштво – Београд“, Савез проналазача и аутора 

техничких унапређења Београда. 

 „Награда МЛАДИ ПРОНАЛАЗАЧ савеза проналазача Србије и фондација 
МЛАДЕН СЕЛАК“ - Београд, Србија – 2009. 

 Учешће у реализацији стручног пројекта „Ставови ђака палилулских школа о 

отпаду са посебним аспектом на електрични и електронски отпад“, 2009. године 
у сарадњи са Градском општином Палилула. 

 Учешће у реализацији стручног пројекта „Прилог имплементацији Правилника 

о управљању медицинским отпадом у сегменту неупотребљивих лекова“, 2011 

године (реализација пројекта у току). Финансиран од стране Секретаријата за 

заштиту животне средине Града Београда. Покровитељи пројекта: Министарство 

здравља Републике Србије, Министарство за заштиту животне средине, рударства и 

просторног планирање, Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, 

Апотеке Београд и Агенције за лекове и медицинска средства Србије 
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 Признање студенту за заслуге у 3D промоцији града на сервису Google Earth, 2010. 
године. 

На сајту школе доступни су подаци о: 

 Наградама које је Школа доделила студентима 

(http://www.politehnika.edu.rs/galerija/nagradjeni-radovi); 

 Наградама које су друге установе доделиле студентима 

(http://www.politehnika.edu.rs/galerija/nagradjeni-radovi); 

 Излагању радова студената одељења за дизајн 

(http://www.politehnika.edu.rs/galerija/godisnje-izlozbe). 

Сем тога, студенти са студијских програма Заштита животне средине, Дизајн  

индустријских производа и Графички дизајн су оквиру стручног пројекта реализовали и 

следеће пројекте: 

- Ставови становништва Београда о рециклажи, 2008. (Напомена: у реализацији 

стручног пројекта учесници су осим Београдске политехнике били и Пета београдска 

гимназија и Школа за дизајн. 

- Ставови ђака палилулских школа о отпаду са посебним аспектом на електрични и 

електронски отпад, 2009. 

- Испитивање спремности становништва Београда за прихватање имплементације 

нових метода управљања комуналним и опасним отпадом, 2010. 

- Прилог имплементацији Правилника о управљању медицинским отпадом у сегменту 

неупотребљивих лекова, 2011. 

- Ставови ђака о стању животне средине у Београду и предлози за побољшање исте, 

2012. 

- Истраживање о знању и ставовима ђака о ефекту стаклене баште и његовим могућим 

последицама, 2013. 

- Ставови ученика средњих школа о рециклажи с посебним освртом на рециклажу 
електричног и електронског отпада, 2014. 

Подаци о овим пројектима су значајни како за студенте, тако и за Школу у смислу 

привлачења потенцијалних студената и побољшања угледа код осталих заинтересованих 

страна. Резултати истраживања су презентовани у оквиру стручне трибине „Уторком у 

подне“ коју школа редовно органозује а делови истраживања су објављни у  зборнику 

радова стручног скупа „Политехника 2011“ и „Политехника 2013“. 

3.13.1.1.6. Упоређивање са страним високошколским установама 

У Београдској политехници се подаци потребни за упоређење са страним високошколским 

установама прикупљају и анализирају на нивоу студијских програма у оквиру поступака 

преиспитивања студијских програма и самовредновања (уређених процедурама ВО-ПР-007, 

Преиспитивање студијских програма и МП-ПР-005, Самовредновање).  Прикупљени 

подаци о сличним студијским програмима страних високошколских установа користе се за 

преиспитивање и унапређење студијских програма са становишта: 

 Савремености; 

 Структуре; 

 Сврхе и циљева; 

 Компетенција дипломираних студената; 

 Курикулума; 

 Метода оцењивања и праћења напредовање студената. 

Према потреби, приступа се изради Елабората за унапређење студијског програма, у 

складу са поступком дефинисаним процедуром ВО-ПР-008, Развој студијског програма. 

http://www.politehnika.edu.rs/galerija/nagradjeni-radovi
http://www.politehnika.edu.rs/galerija/nagradjeni-radovi
http://www.politehnika.edu.rs/galerija/godisnje-izlozbe
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У документацији за акредитацију студијских програма из 2012. године дати су подаци на 

основу којих може да се изврши упоређивање са студијским програмима одговарајућих 

страних образовних установа. 

 

При развоју новог студијског програма документација за акредитацију израђује се у свему 

према Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма, упутствима и тумачењима Националног савета за високо образовање, 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета, као и пословним документима и 

документима система менаџмента квалитетом Школе, узимајући у обзир упоредивост са 

страним високошколским установама. 

Београдска политехника има успостављену сарадњу са следећим страним високошколским 

установама: 

 

1. Размена информација и потенцијална сарадања на програмима Tempus , као и 

размена студената са Politecnico di Milano Dept. INDACO/School of Design via 

Durando,10; PK building 3rd floor, 20158 Milano 

2. Потписан је општи уговор о сарадњи са Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj 

Gradec (http://www.vstp.si ) и реализована су два позивна предавања професора 

Београдске политехнике у оквиру пројекта INTERNATIONALIZATION OF THE 

POLYMER TECHNOLOGY COLLEGE 

(http://en.vstp.si/1/projects/internationalization-of-vstp.aspx) 

3. Потписан уговор о сарадњи са Environmental  Protection College (EPC) (Visoka Šola  

Za Varstvo Okolja (Všvo); Trg Mladosti 2; 3320 Velenje; Slovenia) aли није било 

конкретних активности. 

4. Београдска политехника је у јуну постала чланица конзорцијума Erasmus Mundus 

пројекта “Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in 

Western Balkans” SMART TECH WB (http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus- 

mundus/partner-institutions/tech-wb/ ). Координатор пројекта Universidade de Vigo 

(Oficina de Relaciones Internacionales; International Office; Edificio Miralles; E-36310 

Vigo (España-Spain)) 

5. У оквиру пројекта Дунавске иницијативе BAYHOST‐Donauforum остварени су 

контакти са Bavarian Academic Center for Central, Eastern and South Eastern Europe у 

циљу остваривања мобилности студената и наставника, посебно у домену практичне 

наставе http://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/ Bayerisches Hochschulzentrum 

für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Geschäftsführer; Universitätsstr. 31; Zi. 1.1.15 (Phil. 

Fak. IV); 93053 Regensburg). 
 

У наредном периоду потрбно је унапредити праксу прикупљања података неопходних за 

упоређивање са страним високошколским установама и унапређивати сарадњу са 

репрезентативним школама у земљи и иностранству. 

3.13.1.1.7. Анализа података 

Београдска политехника, као високошколска установа, дефинише своје опредељење ка 

примени научно заснованих метода и приступа у прикупљању, мерењу и анализи података. 

Ово опредељење имплементира се кроз примену уобичајених статистичких метода, као и 

специфичних метода и техника које се примењују у теорији менаџмента (SWOT, 

Brainstorming, дијаграм тока, дијаграм процеса, и сл.). Свуда где је то у складу са врстом 

података и сврхом анализе примењују се табеле фреквенција, хистограми, графички  

прикази у форми кружног поларног дијаграма и дијаграма са ступцима и сл. У обради 

података користе се стандардни информатички алати и програми за обраду и презентацију 

http://www.vstp.si/
http://en.vstp.si/1/projects/internationalization-of-vstp.aspx
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://erasmusplus.rs/mobility/erasmus-mundus/partner-institutions/tech-wb/
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/
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података. Школа ефективном и ефикасном применом пословне документације и 

упостављеног и сертификованог система менаџмента квалитетом обезбеђује услове и 

инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за 

оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. 

Резултати добијени праћењем и мерењем служе као улазни подаци за поступке 

самовредновања, планирања и преиспитивања (уређене процедурама МП-ПР-005, 

Самовредновање, БП-ПР-003, Пословно планирање, ВО-ПР-012; Планирање реализације 

наставе, ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма, БП-ПР-004, Преиспитивање 

система менаџмента квалитетом). У току реализације процеса и на основу резултата 

добијених праћењем и мерењем задовољства корисника могу се идентификовати 

неусаглашености. Како би се смањио или потпуно отклонио утицај неусаглашености на 

квалитет услуга и тиме испунила очекивања и потребе свих корисника и других 

заинтересованих страна, Савет за квалитет (на основу извештаја и/или  става  Наставног 

већа) покреће корективну и/или превентивну меру, именује и тим (или појединца) за 

спровођење корективне или превентивне мере и побољшања и дефинише рок за подношење 

извештаја о отклоњености неусаглашености и према потреби проверу ефективности мере. 

3.13.1.2. Услови и инфраструктура 

Београдска политехника је обезбедила услове и инфраструктуру за редовно, систематско 

прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 

предмет самовредновања. 

 

Установа поседује сертификовани систем менаџмента квалитетом усаглашен са 

националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, 

захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е). Систем 

менаџмента квалитетом Београдске политехнике се примењује, одржава и побољшава, и 

тиме омогућава континуално повећавање ефективности свих процеса. 

 

Београдска политехника је: 

 Статутом, 

 Пословником о квалитету, 

 Пословником о раду Савета за квалитет, 

 Правилником о организацији и систематизацији послова, и 

 Документацијом система менаџмента квалитетом, 

 

утврдила послове и задатке наставника и сарадника, студената, одсека, органа управљања – 

Савет, органа пословођења – директор, стручних органа (Наставно веће и Савет  за 

квалитет), Студентског парламента, сектора и стручних служби, помоћних и саветодавних 

тела у вези са редовном, систематским прикупљањем и обрадом података потребних за 

оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. 

 

На основу члана 55. Статута „Савет, Наставно веће и директор Школе могу образовати 

сталне и привремене одборе и комисије као стручна и саветодавна тела ради разматрања 

питања из своје надлежности и припремања одлука, односно одлучивања о појединим 

питањима, у складу са овим Статуом и другим општим актима Школе“. 

 

У табели 14.1 наведена су тела у чијој надлежности је праћење, мерење и анализа резултата 

и самих процеса. 
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Табела 14.1. Надлежности у вези са праћењем, мерењем и анализом резултата и самих процеса 

Група процеса Процес Шифра Назив документа Радни тим 

 

 
МЕНАЏМЕНТ 

Пословно 

планирање 

 

БП-ПР-003 
 

Пословно планирање 
 

Планска комисија 

Преиспитивањ 

е квалитета 

 

МП-ПР-004 
Преиспитивање система 

менаџмента квалитетом 

 

Служба квалитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УПРАВЉАЊЕ 

РЕСУРСИМА 

 

 

 

 

 

 
Кадрови 

 

 
УР-ПР-001 

 
 

Праћење и вредновање 

наставног особља 

Сектор наставе, 

Радна група за 

праћење и 

вредновање 

наставног особља 

УР-ПР-003 Управљање кадровима Секретаријат 

 

УР-УП-001 
Увођење наставног особља у 

посао 

 

 
УР-УП-002 

Увођење у посао 

новозапосленених у Сектору за 

правне и опште послове 

 

 

Управљање 

отпадом 

 
УР-ПР-002 

 
Управљање отпадом 

Лице одговорно за 

управљање 

отпадом 

 
 

БЗР 

 
 

УР -ИН-001 

 
Инструкције за рад Службе за 

безбедност и здравље на раду 

Руководилац 

Службе за 

безбедност и 

здравље на раду 

 

 

 

 
 

ПРИЈЕМ 

СТУДЕНАТА 

 

Маркетинг 
 

УС-ПР-002 
Промотивно – маркетиншке 

активности 

Радни тим за 

маркетинг 

 

 

 

Упис 

студената 

 

УС-ПР-001 
Спровођење конкурса за упис 

студената 

 
Комисија за 

спровођење 

конкурса за упис 

и пријемне испите 

УС-УП-001 Пријављивање кандидата 

УС-УП-002 Спровођење уписа студената 

 

УС-ИН-001 
Упис студената без полагања 

пријемног испита 

Комисија за 

преласке 

 

 
ОСНОВНИ 

ПРОЦЕСИ – 

ВИСОКО 

СТРУКОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

 

Управљање 

програмима 

 

 

 

 
ВО-ПР-007 

 

 

 

Преиспитивање студијских 

програма 

Радни тим за 

преиспитивање 

студијског 

програма 

(сачињавају 

руководиоци 

одсека, 

наставници и 

сарадници). 
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Група процеса Процес Шифра Назив документа Радни тим 

   
ВО-ПР-008 

 
Развој студијских програма 

Радни тим за 

развој студијског 

програма 

 

 
ВО-ПР-011 

 
 

Одређивање бодовне 

вредности предмета 

Комисија која се 

бави практичним 

и академским 

аспектима 

примене ЕСПБ 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЦЕСИ 

ПОДРШКЕ 

Студентски 

сервис 

 

ПП-ПР-001 
Организација рада Студентске 

службе 

Руководилац 

студентске службе 

 

 
Информатичка 

подршка 

 

 

ПП-ПР-002 

 

 
Организација рада 

информатичке подршке 

Руководилац 

службе техничке 

подршке и 

референти 

информатичке 

подршке 

Библиотечко- 

информатичка 

подршка 

 
ПП-УП-003 

 
Набавка библиотечке грађе 

Библиотекари 

Техничка 

подршка 

 

ПП-ПР-003 
 

Одржавање 
Служба техничке 

подршке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕРЕЊЕ, 

АНАЛИЗЕ И 

ПОБОЉШАЊА 

Интерне 

провере 

 

МП-ПР-001 
 

Интерне провере 
Тим за интерне 

провере 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задовољство 

корисника 

 
 

МП-ПР-004 

 
Студентско вредновање 

установе 

Радни тим за 

студентско 

вредновање 

установе 

 

 

 

МП-ПР-006 

 

 

 
Поступање по приговорима и 

захтевима 

Руководилац чијој 

организационој 

јединици је 

упућен приговор, 

или радни тим у 

сарадњи са 

Службом 

квалитета 

 

 
МП-ПР-007 

 
 

Вредновање стечених 

компетенција студената 

Комисија за 

вредновање 

стечених 

компетенција 

студената 

Самовреднова 

ње 

 

МП-ПР-005 
 

Самовредновање 
Радни тим за 

самовредновање 

 

На крају календарске/школске године или по завршетку циклуса одређеног процеса (нпр. 

упис или промотивно-маркетиншке активности) надлежни руководилац или радни тим 

сачињава  преглед  или  извештај,  у  оквиру  којих  обавезну  тачку  чини  предлог  мера  за 
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побољшање резултата и самог процеса, које разматра и/или усваја Савет за квалитет, 

Наставно веће, Савет школе или Колегијум. Закључци и одлуке изнесени,  током 

разматрање и/или усвајања извештаја евидентирају се у записнику седнице Савета за 

квалитет, Наставног веће, Савета школе или Колегијума и чине саставни део извештаја. 

Прописане мере (корективне, превентивне или побољшања) уносе се у Оперативну агенду, 

а за њихову реализацију и праћење задужен је надлежни руководилац и/или радни тим. 

3.13.1.3. Поступак самовредновања 

Београдска политехника је препознала значај поступка самовредновања у циљу сталног 

унапређивања квалитета рада Школе. Самовредновање је истовремено и порука 

корисницима и заинтересованим странама, да  је Школа спремна да прихвати  одговорност 

за сопствени раст и развој. У ту сврху успостављена је документована процедура МП-ПР-

005, Самовредновање, којом је дефинисан целокупан процес самовредновања, укључујући 

надлежности и одговорности свих учесника. Школа систематски и плански спроводи 

самовредновање кроз следеће активности: 

 Доношење одлуке о спровођењу самовредновања, 

 Формирање тима за самовредновање, 

 Дефинисање намене и циљева самовредновања, 

 Доношење програма и плана, 

 Прикупљање информација, aнализа и оцена, 

 Израда нацрта извештаја, 

 Јавна расправа, 

 Усвајање извештаја о самовредновању. 

 

Школа врши редовно и, према потреби, ванредно самовредновање. Редовним поступком 

спроводи се преиспитивање и самооцењивање у односу на стандарде дефинисане 

Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа. Редовно самовредновање и провера нивоа квалитета обавља се у периодима не 

дужим од три године. Ванредни поступак спроводи се на основу иницијативе управног, 

руководећег или стручног органа Школе, за спровођење поступка самовредновања. У 

ванредном поступку, одлуком се дефинише детаљни обим и садржај самовредновања, 

састав радног тима, критеријуми и стандарди за вредновање и рок. Састав учесника у 

процесу самовредновања одговара организационој структури Школе тако да буду укључени 

представници свих организационих целина и представници студената. 

 

Као подлоге за самовредновање користе се документи пословног система, система 

менаџмента квалитетом као и екстерне информације. У редовним самовредновањима 

укључени су резултати анкетирања студената. Сви документи који се користе у поступку 

самовредновања и извори информација се евидентирају и документују у складу са 

Правилником о пословној документацији Школе. 

 

Прикупљене информације разматрају се, анализирају и вреднују, на основу чега се оцењује 

степен испуњености стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма. Оцена за сваку област, делатност и за сваки захтев из примењених стандарда, 

садржи осврт на постављене стандарде и критеријуме, приказ, анализу и оцену стања, 

анализу предности и слабости и предлоге за побољшања и планиране мере. 

 

Нацрт извештаја се, прeко Секретаријата, ставља на увид свим запосленима и доставља 

Студентском парламенту школе. Примедбе и ставови се у писменој форми, преко 

Секретаријата  школе, достављају радном  тиму за  самовредновање.  Радни тим,  на основу 
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Нацрта извештаја и усаглашених примедби израђује Предлог извештаја о самовредновању. 

О састанку радног тима на коме се усваја Предлог извештаја води се записник. Саставни 

део записника су примедбе и ставови из јавне расправе. Предлог извештаја се разматра на 

Наставном већу Школе, а усваја га Савет за квалитет. Извештај о самовредновању 

презентује се Савету школе и доставља Студентском парламенту. 

 

Први циклус самовредновања Школа је реализовала 2006. године. Други циклус 

самовредновања школа је започела Одлуком о покретању поступка самовредновања (СК- 

0804, број 767, од 30.11.2009.) у складу са Програмом и планом самовредновања за 2009. 

годину. Извештај о самовредновању за 2009. годину усвојен је 10.06.2010. године. На 

основу резултата датих у извештају и предложених мера предузете су одређене активности. 

Трећи циклус ванредног самовредновања реализован је 2011. године. 

 

3.13.2. Анализа и процена тренутне ситуације 
 

Београдска политехника је успоставила, примењује, одржава и унапређује сертификовани 

систем менаџмента квалитетом, и на тај начин обезбеђује спровођење утврђених стандарда 

и поступака за оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају 

субјекти у систему обезбеђења квалитета Школе. 

 

Школа је у оквиру своје политике менаџмента установом и система менаџмента квалитетом 

успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања и самовредновања свог рада 

као основу за имплементацију принципа непрекидног унапређења. Преиспитивање од 

стране руководства, као приступ у управљању установом, успостављен је у Београдској 

политехници кроз активност која превазилази саму верификацију система менаџмента 

квалитетом и проширена је на целу организацију. Кроз поступке пословног планирања 

(процедура БП-ПР-003, Пословно планирање) и самовредновања (процедура МП-ПР-005, 

Самовредновање) уграђен је приступ преиспитивања установе како са аспекта екстерног 

окружења тако и са аспекта оцене сопствених перформанси. Школа спроводи поступак 

самовредновања и оцењивања студијских програма, наставе и услова рада најмање једном у 

три године, у складу са Законом о високом образовању. У периодичним самовредновањима 

обавезно су укључени резултати анектирања студената. 

 

Као основа за предузимање мера побољшања и унапређења успостављени су процеси 

праћења, мерења и анализе, а добијени резултати (задовољство корисника; усаглашеност 

система менаџмента квалитетом са постављеним циљевима квалитета, потребама Школе, 

националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања и 

захтевима стандарда SRPS:ISO 9001:2008; перформанси процеса и резултата образовног 

процеса) служе као улазни подаци за поступке самовредновања, планирања и 

преиспитивања (уређене процедурама МП-ПР-005, Самовредновање, БП-ПР-003, Пословно 

планирање, ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма и БП-ПР-004, 

Преиспитивање система менаџмента квалитетом). 

 

Обезбеђени су услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и обраду 

података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. 

У Школи су успостављени Савет за квалитет, стручни орган у чијој надлежности је 

успостављање, одржавање, развој система за обезбеђење и унапређење квалитета и 

промовисање културе квалитета и Служба квалитета задужена за функционисање система 

менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у целокупну делатност 

Школе. Послови и задаци наставника и сарадника, студената, одсека, органа управљања – 
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Савет, органа пословођења – директор, стручних органа (Наставно веће и Савет  за 

квалитет), Студентског парламента, сектора и стручних служби, помоћних и саветодавних 

тела у вези са редовним, систематским прикупљањем и обрадом података потребних за 

оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања утврђени су Статутом, 

осталим општим актима и документацијом система менаџмента квалитетом. 

 

Подаци потребни за упоређење са страним високошколским установама у погледу 

квалитета обезбеђују се у оквиру преиспитивања студијских програма и самовредновања 

(уређених процедурама ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма и МП-ПР-005, 

Самовредновање). 

 

Београдска политехника има успостављену сарадњу са неколико страних високошколских 

установа. 

 

Школа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника 

Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих 

организација о компетенцијама студената. Београдска политехника од Националне службе 

за запошљавање редовно прикупља информације о степену запошљавања дипломираних 

студената. Још у току студија студенти добијају признања шире друштвене и стручне 

јавности, чиме се потврђују компетенције студената и квалитет студијских програма. У 

Школи је успостављен Алумни и ради се на успостављању Центра за планирање и развој 

каријере. 

 

Кроз јавну расправу о нацрту извештаја о самовредновању Школа омогућава запосленима и 

студентима да доставе примедбе и ставове, који се узимају у обзир приликом израде 

предлога извештаја. Предлог извештаја се разматра на Наставном већу Школе, а усваја га 

Савет за квалитет. Извештај о самовредновању презентује се Савету школе и доставља 

Студентском парламенту. Извештаји о самовредновању доступни су на сајту школе. 

 

3.13.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 
 

 Значај Елементи 

 

 
 

ПРЕДНОСТ 

И 

+ + + 
Континуитет у реализацији процеса обезбеђења и 
унапређења квалитета 

+ + + 
Постојање инфраструктуре за систематско праћење 
и обезбеђење квалитета 

+ + 
Редовна повратна информација о квалитету 
стечених компетенција дипломираних студената 

+ + + 
Периодичност процеса прикупљања података о 
квалитету 

+ + + Јавност резултата о процени квалитета 

 

 

 
СЛАБОСТИ 

+ + Недовољна активност Студентског парламента 

 
++ 

Усаглашавање са стратегијом унапређења квалитета 

других престижних високошколских институција у 

земљи и иностранству (Усаглашеност се проверава 

само у току припрема за процес акредитације) 

 

++ 
Успостављен Алумни, али се за годину дана није 

пријавио ни један студент. (Примедба из извештаја 

са спољашње провере квалитета КАПК (2012).) 
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 Значај Елементи 

  
++ 

Започете активности на успостављању Центра за 

планирање и развој каријере, али исти није 

успостављен. (Примедба из извештаја са спољашње 

провере квалитета КАПК (2012).) 

++ 
Не постоје актуелни подаци о запослености 
дипломираних студената. 

 

 

++ 

Садржај и форма података који би требало да укажу 

на добре стране Школе и привуку пажњу будућих 

студената и осталих заинтересованих страна 

недовољно су заступљени на сајту. Стране 

„Остварени успеси“ и „Актуелна догађања“ 

недовољно су ажурне и по форми не привлаче 

пажњу корисника. 
 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника испуњава захтеве 

стандарда 14 у погледу систематског праћења и периодичне провере квалитета. 

 

3.13.4. Предлози за побољшање и планиране мере 
 

У наредном периоду унапредити праксу прикупљања података неопходних за упоређивање 

са страним високошколским установама и унапређивати сарадњу са репрезентативним 

школама у земљи и иностранству. 

 

Формализовати поступке за праћење и оцену рада и успеха студената ван образовног 

процеса Школе. 

 

Регистар пројеката у којима су учествовали студенти учинита јавно доступним. 

Наставити промоцију Алумнија и рад на успостављању Центра за планирање и развој 

каријере. 

 

Прикупити податке о запослености дипломираних студената. 

 

Садржај и форму података на сајту прилагодити студентима и осталим заинтересованим. 

 

Ажурирати стране „Остварени успеси“ и „Актуелна догађања“ и учинити их занимљивијим 

за кориснике. 

 

Наставити промоцију Школе на друштвеним мрежама. 

Предузети мере за веће укључивање Студентског парламента. 

3.13.5. Показатељи и прилози за стандард 14 
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допринос реализацији научног 
пројекта „Конфликти и кризе- 
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Института за савремену 

историју Београда и Центра за 

истраживање и публиковање 
проф. др Боривоје Родић 
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проф. др Боривоје Родић 
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Влада Републике 
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Бијељина 

Град Источно 

Сарајево 

 

 

 

Захвалница за пружену 

подршку, поверење и сарадњу 

везано за књигу „Историја 

Србије“ 

 

 

 

 
 

17.4.2013. 

Школи 

 

 

 

3. 

 
 

Савез проналазача 

и аутора техничких 

унапређења Бео- 

града 

 

 
 

Диплома за рад 180 ПАСИВНА 

ПЕГЛА 

 

 

 
29.5.2013. 

Марку Станојевићу, 
предавачу, аутору 
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4.54. Списак награда и признања које су друге установе доделила студентима 

за остварене резултате у научноистраживачком, стручном и уметничком раду 

у 2013. години 
 

 

Р. 
б 

р. 

 

НАЗИВ 

ДОДЕЉИВАЧА 

ПРИЗНАЊА 

 
ВРСТА 

ПРИЗНАЊА 

 
ДОБИТНИК 

ПРИЗНАЊА 

ДАТУМ 

УРУЧЕЊ 

А 

ПРИЗНА 
ЊА 

ПРИЗНАЊЕ 

ДОДЕЉЕНО 

ЗА РАД, 

МЕНТОР 

 
 

Н А П О М Е Н А 

   Игор Миоковић  Редизајн задње Идеја  је  била  да се 
   Бр.инд. 84/2010  стране и гравуром  представи 
   Студијски   програм:  предњег логотип   Предузећа 

 

 

 

1. 

САВЕЗ 

ИНОВАТОРА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

– РЕПУБЛИКА 

СРПСКА 

ДИПЛОМА СА 

ЗЛАТНОМ 

ПЛАКЕТОМ   на 

међународној 

изложби идеја, 

иновација  и 

стваралаштва 

ИНОСТ 
МЛАДИХ 2013 

Дизајн 

индустријских 

производа трећа 

година 

Марко 

Миладиновић 
Бр.инд. 71/2010 
Студијски   програм: 
Дизајн 

 

 

 

19.04.2013. 

браника новог 

градског 

нископодног 

возила 

ИК128М 

фирме 

„ИКАРБУС“ 

из Земуна 

Ментор:  у 

„Икарбус“ тако да 

гравура подсећа на 

крила (Прича о 

Икару). Пројекат је 

реализо-ван у 

Предузећу 

„ИКАРБУС“, 

Земун. Позивни 

пројекат. 
   индустријских  Предузећу  

   производа    

   трећа година    

     Канта за Канта    за    отпатке 
     отпатке „LINE“  представлја 
     „LINE“ једноставну 
     Ментор:  Дејан линијуску   форму у 
     Врачаревић простору 
      реализовану у 

 

 

 

2. 

САВЕЗ 

ИНОВАТОРА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

– - РЕПУБЛИКА 

СРПСКА 

ДИПЛОМА СА 

СРЕБРНОМ 

ПЛАКЕТОМ   на 

међународној 

изложби идеја, 

иновација  и 

стваралаштва 

ИНОСТ 
МЛАДИХ 2013 

 

Сенка Костић 

Бр.инд. 364/2011 

Студијски програм: 

Дизајн 

индустријских 

производа  трећа 

година 

 

 

 

19.04.2013. 

 жичаном материјалу 

и служи за 

придржавање кеса 

за смеће. Отпадни 

материјал одлаже се 

у биоразградиве 

еколошке кесе које 

се    навлаче    преко 
обода  ивица жичане 

      форме.  Уз  канту  је 
      предвиђен и 
      поклопац  изграшен 
      од разградивог 
      рециклираног 
      картона. 
    

 

 

 

 
Иван Божиноски 

Бр.инд. 0116/2012 

Студијски програм: 

Дизајн 

индустријских 

производа  трећа 

година 

 Лампа са Лампа    са    радним 
    радним називом  „Либерти“ 
    називом осмишљена   је   као 
    „Либерти“ стона лампа. Главна 
    Ментор:  Дејан карактеристика 

 

 

 

3. 

САВЕЗ 

ИНОВАТОРА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

– - РЕПУБЛИКА 

СРПСКА 

ДИПЛОМА 

СПЕЦИЈАЛНА 

на међународној 

изложби идеја, 

иновација  и 

стваралаштва 

ИНОСТ 

МЛАДИХ 2013 

 

 

 

19.04.2013. 

Врачаревић лампе заснива се на 

посебно креираним 

прекидачима који се 

налазе на самој 

лампи и активирају 

се приликом 

померања лампе у 

одрешени   положај. 
Дизајн форма лампе 

     омогућава 
     занимљиву 
     интеракцију 
     корисника са 
     лампом. 

4. 
САВЕЗ 
ПРОНАЛАЗАЧА 

СРЕБРНА 
МЕДАЉА са 

Игор Миоковић 
Бр.инд. 84/2010 

29.5.2013. 
Редизајн задње 
стране и 

Идеја  је  била  да се 
гравуром  представи 
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Р. 
б 

р. 

 

НАЗИВ 

ДОДЕЉИВАЧА 

ПРИЗНАЊА 

 
ВРСТА 

ПРИЗНАЊА 

 
ДОБИТНИК 

ПРИЗНАЊА 

ДАТУМ 

УРУЧЕЊ 

А 

ПРИЗНА 
ЊА 

ПРИЗНАЊЕ 

ДОДЕЉЕНО 

ЗА РАД, 

МЕНТОР 

 
 

Н А П О М Е Н А 

 И АУТОРА ликом „Николе Студијски   програм:  предњег логотип   Предузећа 

ТЕХНИЧКИХ Тесле“ на Дизајн браника   новог „Икарбус“   тако  да 
УНАПРЕЂЕЊА XXXIII индустријских градског гравура   подсећа на 
БЕОГРАДА Mеђународној производа трећа нископодног крила (Прича о 
БЕОГРАД изложби година возила Икару).  Пројекат  је 

 проналазака, Марко ИК128М реализо-ван у 
 нових Миладиновић фирме Предузећу 
 технологија и Бр.инд. 71/2010 „ИКАРБУС“ „ИКАРБУС“, 
 индустријског Студијски   програм: из Земуна Земун. Предмет: 
 дизајна Дизајн Ментор: у Стручна пракса. 
 ПРОНАЛАЗАШ индустријских Предузећу Пројекат:    Позивни 
 ТВО – БЕОГРАД производа трећа  пројекат. 
 2013“    и   други година   

 пут “КУП    

 НАЦИЈА   МЛА-    

 ДИХ    

 ИНОВАТОРА-    

 БЕО-     ГРАД   –    

 2013“    

     Канта за Канта    за    отпатке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 

САВЕЗ 

ПРОНАЛАЗАЧА 

И АУТОРА 

ТЕХНИЧКИХ 

УНАПРЕЂЕЊА 

БЕОГРАДА 

БЕОГРАД 

СРЕБРНА 

МЕДАЉА са 

ликом „Николе 

Тесле“ на 

XXXIII 

Mеђународној 

изложби 

проналазака, 

нових 

технологија и 

индустријског 

дизајна 

ПРОНАЛАЗАШ 

ТВО – БЕОГРАД 

2013“ и  други 

пут “КУП 

НАЦИЈА МЛА- 

ДИХ 

ИНОВАТОРА- 

БЕО- 

ГРАД – 2013“ 

 

 

 

 

 

 

Сенка Костић 

Бр.инд. 364/2011 

Студијски програм: 

Дизајн 

индустријских 

производа  трећа 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.5.2013. 

отпатке 

„LINE“ 
Ментор: Дејан 

Врачаревић 

„LINE“ пред-ставља 

једноставну  лини- 

јску  форму   у 

простору    реа- 

лизовану у жичаном 

матери-јалу и служи 

за придржава-ње 

кеса  за  смеће. 

Отпадни материјал 

одлаже се у био- 

разградиве 

еколошке кесе које 

се навлаче преко 

обода ивица жичане 

форме. Уз канту је 

предвиђен и покло- 

пац изграшен  од 

разгради-вог 

рециклираног 

картона. Предмет: 

Израда модела 
Пројекат:   Канта  за 

      отпатке „LINE“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 
САВЕЗ 

ПРОНАЛАЗАЧА 

И АУТОРА 

ТЕХНИЧКИХ 

УНАПРЕЂЕЊА 

БЕОГРАДА 

БЕОГРАД 

ДИПЛОМА на 

XXXIII 

Mеђународној 

изложби 

проналазака, 

нових 

технологија и 

индустријског 

дизајна 

ПРОНАЛАЗАШ 

ТВО – БЕОГРАД 

2013“ и  други 

пут “КУП 

НАЦИЈА МЛА- 

ДИХ 

ИНОВАТОРА- 

БЕО- ГРАД – 

2013“ 

 

 

 

 

 
Иван Божиноски 

Бр.инд. 0116/2012 

Студијски програм: 

Дизајн 

индустријских 

производа  трећа 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.04.2013. 

Лампа са 

радним 

називом 

„Либерти“ 

Ментор: 

Дејан 

Врачаревић 

Лампа са радним 

називом „Либерти“ 

осмишљена је као 

стона лампа. Главна 

карактеристика 

лампе зас-нива се на 

посебно креи-раним 

прекидачима који се 

налазе на  самој 

лампи и активирају 

се приликом  по- 

мерања  лампе   у 

одређени   положај. 

Дизајн форма лам- 

пе   омогућава 

занимљиву 

интеракцију 

корисника    са 
лампом. 
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Р. 
б 

р. 

 

НАЗИВ 

ДОДЕЉИВАЧА 

ПРИЗНАЊА 

 
ВРСТА 

ПРИЗНАЊА 

 
ДОБИТНИК 

ПРИЗНАЊА 

ДАТУМ 

УРУЧЕЊ 

А 

ПРИЗНА 
ЊА 

ПРИЗНАЊЕ 

ДОДЕЉЕНО 

ЗА РАД, 

МЕНТОР 

 
 

Н А П О М Е Н А 

      Предмет: Израда 

модела 

Пројекат: Радна 

лампа са лед 
диодама 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 
САВЕЗ 

ПРОНАЛАЗАЧА 

И АУТОРА 

ТЕХНИЧКИХ 

УНАПРЕЂЕЊА 

БЕОГРАДА 

БЕОГРАД 

ДИПЛОМА 
на XXXIII 

Mеђународној 

изложби 

проналазака, 

нових 

технологија и 

индустријског 

дизајна 

ПРОНАЛАЗАШ 

ТВО – БЕОГРАД 

2013“ и  други 

пут “КУП 

НАЦИЈА МЛА- 

ДИХ 

ИНОВАТОРА- 

БЕО- ГРАД – 

2013“ 

 

 

 

 

 
Игор Миоковић 

Бр.инд. 84/2010 

Студијски програм: 

Дизајн 

индустријских 

производа  трећа 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.5.2013. 

Чајник 

хипотенуза 

Ментор: Марко 

Станојевић 

Чајник се израђује 

од хрома, обложен  

је керамиком која 

има својства дугог 

задржавања 

топлоте. С обзиром 

да је чајник 

намењен за дуже ис- 

пијање    чаја, 

керамика обезбеђује 

вишу  температуту 

дужи период  него 

да је чајник израђен 

само од прохрома 

или неког другог 

метала. 

Предмет: 
Дизајнирање 

произво-да 
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4.55. Списак награда и признања које је школа доделила студентима 
 

 
Струч 
ни 

жири 

Емилија Михаилов 

индекс број 29/2012, студијски 

програм: Графи-чки дизајн, 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Цртање 1 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Љиљана Ђурић 

индекс број 070/2012, студијски 
програм: Дизајн индустријских 
производа 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Цртање 2 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 
студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 

ни 
жири 

Небојша Ђорђевић 

индекс број 036/2011, студијски 
програм: Графи-чки дизајн 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Сликање 

Стручни 

жири 327 
17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 

ни 
жири 

Јована Ранђеловић, 

индекс    број    82/2012,   студијски 

програм: Дизајн индустријских 
производа 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Основе дизајнирања 1 

Стручни 

жири 327 
17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 

„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Петра Николић 

индекс број 049/2012, студијски 

програм: Графи-чки дизајн 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Основе дизајнирања 2 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Марија Ђукић 

индекс број 138/2011, студијски 

програм:  Модни  дизајн  производа 
од коже 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање обуће 1 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 Струч 
ни 

жири 

Сенаид Чуљевић 

индекс број 056/2011, студијски 

програм: Модни 
дизајн производа од коже 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање обуће 2 

Стручни 
жири 327 
17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 
студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Александра Ристић 

индекс   број   135/2011,  студијски 

програм: Модни дизајн производа 
од коже 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање     кожне 
галантерије 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Милена Јоргачевић 

индекс   број   111/2010,   студијски 

програм: Модни дизајн производа 
од коже 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање кожне 

конфекције 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 

ни 
жири 

Светозар Анастасовић 

индекс број 21/2011, студијски 

програм: Графи-чки дизајн 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Графички дизајн 1 

Стручни 

жири 327 
17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Драгана Кртинић 

индекс број 009/2011, 

студијски програм: Графи-чки 
дизајн 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Графички дизајн 2 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Јована Ковачевић 

индекс број 026/2010, студијски 

програм: Графи-чки дизајн 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Фотогра-фија 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 
студентских радова 

Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Марија Глигић 

индекс број 0142/2011, студијски 

програм: 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање 
амбалаже 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 

3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 
студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 

ни 
жири 

Мина Смиљанић 

индекс   број   357/2010,   студијски 

програм: Дизајн индусријских 
производа 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање 

екстеријера 

Стручни 

жири 327 
17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 

ни 
жири 

Мирјана Павловић 

индекс   број   0168/2009, студијски 

програм: Дизајн индусријских 
производа 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Дизајнирање 

ентеријера 

Стручни 

жири 327 
17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 
Одељења за дизајн“ 

 
Струч 
ни 

жири 

Тања Рољевић, 
индекс број 0202/2009, студијски 
програм: Дизајн индусријских 
производа 

Похвала за најбољи 

рад по предмету 

Израда модела 

Стручни 
жири 327 

17.4.2013. 

 

17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 

студентских радова 

Одељења за дизајн“ 

  

Струч 

ни 
жири 

Дарко Алиспахић индекс број 
34/2008, 

студијски програм: Графи-чки 
дизајн 

Похвала и награда – 

књига за најбољи 

дипломски рад на 

студијском  програму 
Графички дизајн 

 

Стручни 

жири 327 
17.4.2013. 

 
17.4.201 
3. 

У оквиру пројекта 
„Годишња изложба 
студентских радова 
Одељења за дизајн“ 
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4.56. Однос наставника и сарадника укључених на пројекте у односу на 

укупан број наставника и сарадника на Београдској политехници у 2013. 

години 
 

Број 

наставника 

и сарадника 

у 

Београдској 

политехниц 

и 

Број наставника и сардника укључених у пројекате 

 

Број 

пројеката 

Београдске 

политехник 

е 

Број 

наставник 

а и 

сарадника 

укључени 

х у 
пројекте 

 
 

Процентуалн 

а укљученост 

% 

Број 

пројеката 

које 

финансира 

министарств 

о 

Број 

наставник 

а и 

сарадника 

укључени 

х у 
пројекте 

 
 

Процентуалн 

а укљученост 

% 

53 10 24 45,28    

 
 

4.57. Однос броја SCI- индексираних радова у односу на укупан број 

наставника и сарадника на Београдској политехници у последњем 

трогодишњем периоду 
 

Број наставника и 

сарадника у 

Београдској 

политехници 

 

Број SCI- индексираних 

радова 

 

Број радова по 

наставнику/сараднику 

53 15 0,28 
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4.58. Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 
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4.59. Број запослених наставника у односу на укупни број студената 
 
 

Број наставника Број студената Однос 

37 1501 0.0247 или 40.57 
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4.60. Кадровски план високе школе струковних студија – Београдска 

политехника за 2014. 
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4.61. План образовања, стручног оспособљавања и усавршавања наставног 

особља_2014 
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4.62. УС-ПР-001, Спровођење уписа студената 
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4.63. УС-УП-001 Пријављивање кандидата 
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4.64. УС-УП-002 Спровођење уписа студената 
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4.65. УС-ПР-002 Промотивно – маркетиншке активности 
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4.66. ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената 
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4.67. МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере 
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4.68. МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима 
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4.69. МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима 
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4.70. Правилник о уџбеницима 
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4.71. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници 



СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 245 од 276 

 

 

 

4.72. Однос броја уџбеника и монографија 
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4.73. Пословник о раду Савета школе 
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4.74. Пословник о раду Наставног већа 
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4.75. Пословник о раду Савета за квалитет 
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4.76. Пословник о раду Колегијума 
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4.78. Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника 



СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 252 од 276 

 

 

 

4.79. Правилник о реализацији пројеката у Београдској политехници 



СК-0804 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о самовредновању, 2014. година Страна 253 од 276 

 

 

 

4.80. Правилник о издавачкој делатности 
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4.81. Правилник о канцеларијском и архивском пословању 
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4.82. Правилник о раду школске библиотеке 
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4.83. ПП-ИН-001, Инструкције за рад студентске службе 
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4.84. ПП-ПР-001, Организација рада студентске службе 
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4.85. ПП-ПР-003, Одржавање 
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4.86. Однос укупног простора и броја студената 
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4.87. Правилник о раду Студентског парламента, 
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4.88. Правилник о раду Библиотеке, 
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4.89. Правилник о дисциплинској одговорности студената, 
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4.90. МП-ПР-004 Студентско вредновање установе, 
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4.91. ВО-ПР-011, Одређивање бодовне вредности предмета, 
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4.92. МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима, 
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4.93. МП-ПР-005, Самовредновање, 
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4.94. Записници Наставног већа са седница 10.2.2014, 10.4.2014, 18.6.2014. 
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4.95. Записници Савета школе са седница 6.3.2014, 13.3.2014., 16.4.2014. , 
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Записници Савета за квалитет са седница 13.2.2014, 29.5.2014. 

, 
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4.96. Записници Савета Библиотеке са седницe 20.3.2014. 
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4.97. Извештај комисије о кандидатима пријављеним за избор наставника 
 
 


