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УВОД 

 

У складу са „Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа“ Националног савета за високо образовање Републике Србије, 

„Упутствима за припрему извештаја о самовредновању високошколске установе у саставу 

универзитета, интегрисаних универзитета и високих школа“ Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета Републике Србије, као и „Правилником о самовредновању квалитета 

студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада“ Факултета за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу, Комисија за 

самовредновање је спровела поступак самовредновања за период 2011-2016. година. 

У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих стандарда за самовредновање 

и оцењивање квалитета високошколских установа. Извештај о самовредновању пружа 

неопходне информације о свим аспектима квалитета, обезбеђује оцену испуњености 

услова за акредитацију и служи као основ за отклањање уочених слабости и свеукупно 

унапређење квалитета. 

Извештај о самовредновању се састоји из три дела: 

Први део: Основни подаци о Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи; 

Други део: Процена испуњености стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета 

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи; 

Трећи део: Прилози на основу којих је сачињен Извештај о самовредновању Факултета за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. 



 
 
 

2 
 

ПРВИ ДЕО 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 

Назив високошколске установе: ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ 

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

Универзитет 

у Крагујевцу 
Факултет 

Академија 

струковних студија 

Висока 

школа 

Висока школа 

струковних студија 

 

Адреса: Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Војвођанска ББ, 36210 Врњачка Бања 

Web адреса: www.hit-vb.kg.ac.rs 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље 

Природно-

математичке 

науке 

Друштвено-

хуманистичке 

науке 

Медицинске 

науке 

Техничко-

технолошке 

науке 

Уметност 

 

Студије – број студената Школска 2015/16 г. 

Основне академске студије „Хотелијерство и туризам“ 422 

Мастер академске студије „Менаџмент у хотелијерству“ 9  

Мастер академске студије „Менаџмент у туризму“ 28  

УКУПНО 459 

 

Број наставника Предавачи 
Професори 

стр. студ. 
Доценти 

Ванредни 

професори 

Редовни 

професори 

Са пуним радним 

временом  
2  10 4 3 

Са непуним радним 

временом (у 

допунском радном 

односу) 

  1 1 1 

Укупан број 2  11 5 4 

Укупан број 

наставника 
22 

 

Број сарадника 
Сарадници 

у настави 
Асистенти 

Лектори и 

виши 

лектори 

Са пуним радним временом  13  

Са непуним радним временом временом 

(у допунском радном односу) 
 1  

Укупан број  14  

Укупан број сарадника 14 

http://www.hit-vb.kg.ac.rs/


 
 
 

3 
 

 

Простор, Библиотека 32,68 m
2
 

Простор, Читаоница 63 m
2
 

Простор, укупна квадратура 2183 m
2
 

Укупан број библиотечких јединица из области из којих се изводи 

наставни процес  
1785 

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 28 

Укупан број рачунара  84 
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ДРУГИ ДЕО 

ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 

Процена испуњености Стандарда 1: „Стратегија обезбеђења квалитета“ 

 

Опис тренутне ситуације 

У циљу успостављања институционалног система управљања квалитетом и достизања 

високих стандарда квалитета у свим областима пославања Факултета за хотелијерство и 

туризам у Врњачкој Бањи, Привремени Савет Факултета, на седници одржаној дана 

26.12.2011. године, усвојио је Стратегију обезбеђења квалитета (бр. одлуке 218). 

Стратегија обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.) је доступна јавности на веб-страници 

Факултета и садржи све елементе предвиђене Стандардом 1: опредељење високошколске 

установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих програма, 

мере за обезбеђење квалитета, субјекте обезбеђења квалитета, области обезбеђења 

квалитета, опредељење за изградњу организационе културе квалитета, као и повезаност 

образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Факултет се определио да континуирано 

ради на унапређењу квалитета студијских програма, наставног процеса, 

научноистраживачког и стручног рада, квалитетa наставника, сарадника и ненаставне 

подршке, квалитетa студената, квалитетa управљања високошколском установом, 

квалитетa библиотечких ресурса, информационих ресурса, простора и опреме. 

У практичној реализацији својих законских и статутарних активности, Факултет тежи да 

достигне највише националне и међународне стандарде образовања на пољу друштвено-

хуманистичких наука, придржавајући се мера обезбеђења квалитета и укључујући 

субјекте задужене за обезбеђење квалитета. 

Стратегија обезбеђења квалитета се спроводи преко усвојених поступака обезбеђења 

квалитета, одлука Наставно-научног већа и Савета Факултета. Стратегија обезбеђења 

квалитета одражава у потпуности мисију и вредности Факултета, и уско је повезана са 

стратешким и оперативним плановима рада. 

У циљу успешније реализације планираних активности, 03.06.2014. године усвојен је 

Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета на Факултету (Прилог 

1.3.А.) за период од три године. Акциони план дефинише активности обезбеђења 

квалитета, одговорности за реализацију истих, ресурсе, расположиве рокове и циљеве које 

је нужно постићи. 

Унапређењу квалитета посебно су допринеле активности Темпус пројекта: Modernization 

and Harmonization of Tourism Study Programmes in Serbia 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR, у чијој је реализацији Факултет учествовао. 
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Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 1 будући да: 

1. Поседује Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све прописане елементе; 

2. Стратегија обезбеђења квалитета је усвојена од стране одговарајућих стручних и 

управних органа Факултета; 

3. Стратегија обезбеђења квалитета је доступна јавности; 

4. Постоји Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Постоји усвојена Стратегија обезбеђења 

квалитета – што је у складу са 

стандардима и упутствима Националног 

савета за високо образовање Републике 

Србије и Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета Републике Србије 

+++ 

 Стратегија обезбеђења квалитета је 

доступна јавности на веб-страници 

Факултета +++ 

 Усвојен је Акциони план за спровођење 

Стратегије обезбеђења квалитета +++ 

СЛАБОСТИ 

 Није извршена ревизија Стратегије 

обезбеђења квалитета +++ 

 Стратегија обезбеђења квалитета није 
довољно усклађена са одговарајућим 

документима развијених европских 

земаља и САД ++ 

 Потпуну реализацију активности 

обезбеђења квалитета отежава 

ограниченост средстава опредељених из 

буџета Републике Србије ++  

МОГУЋНОСТИ 

 Унапређена је култура квалитета 

запослених ++ 

 Факултет је корисник резултата Темпус 

пројекта: Modernization and 

Harmonization of Tourism Study 

Programmes in Serbia 544543-TEMPUS-

1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR ++ 

 Руководство Факултета је опредељено 

да континуирано ради на унапређењу 

квалитета у свим областима пославања 

Факултета ++ 

 Укључивање наставника и сарадника у 

едукативне семинаре намењене 

обезбеђивању квалитета ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Мали број запослених се стручно 

усавршавао у области обезбеђења 

квалитета + 

 Чланови Комисије за обезбеђење 

квалитета су преоптерећени другим 

обавезама + 

 Мали број запослених је вољан да се 

активно ангажује у области управљања 

квалитетом + 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Извршити ревизију и унапређење Стратегије обезбеђења квалитета; 

2. Извршити ревизију и унапређење Акционог плана за спровођење Стратегије 

обезбеђења квалитета; 

3. Увести спољну рецензију Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења 

квалитета; 

4. Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза; 

5. Увести перманентну едукацију запослених о управљању квалитетом; 

6. Појачати контролу и техничку подршку у оперативним пословима спровођења 

Стратегије за обезбеђење квалитета. 

Показатељи и прилози за Стандард 1 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета (веза) 

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета (веза, страна 3) 

Прилог 1.3.А. Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета (веза) 

Прилог 1.3.Б. Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења 

квалитета (веза) 

Прилог 1.4. Веб-страница Факултета на којој се налази Стратегија обезбеђења квалитета: 

www.hit-vb.kg.ac.rs/images/dokumenti/akta_fakulteta/strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf 

 

prilozi/1/1.1._strategija_obezbedjenja_kvaliteta_fakulteta.pdf
prilozi/1/1.2._mere_i_subjekti_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
prilozi/1/1.3.a._akcioni_plan_za_sprovodjenje_strategije_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
prilozi/1/1.3.b._odluka_o_usvajanju_akcionog_plana_za_sprovodjenje_strategije_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/images/dokumenti/akta_fakulteta/strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
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Процена испуњености Стандарда 2: „Стандарди и поступци за обезбеђење 

квалитета“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Привремени Савет Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је на седници 

одржаној 26.12.2011. године усвојио два документа од стратешког значаја за обезбеђење и 

унапређење квалитета рада Факултета и то: 

1. Правилник о обезбеђењу квалитета – овим правилником дефинишу се улога и 

одговорност органа Факултета у области обезбеђења квалитета високог образовања на 

Факултету и тела одговорна за праћење, обезбеђење, управљање и унапређење 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада, уређују се ближе надлежности 

и начин њиховог рада, као и друга питања од значаја за унапређење и развој квалитета 

(Прилог 2.1.А.); 

2. Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада 

наставника, служби и услова рада – овим правилником дефинишу се самовредновање 

у функцији праћења, обезбеђивања, унапређивања и развоја квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада на Факултету; начин и поступак самовредновања 

студија, педагошког рада наставника и рада ненаставног особља у стручним 

службама; систем критеријума и инструмената самовредновања; начин учествовања 

студената у процесу самовредновања; начин самовредновања од стране студената, 

наставника, ненаставног особља и послодаваца свршених студената Факултета 

(Прилог 2.1.Б.). 

Факултет поштује поступке обезбеђења квалитета које је Универзитет у Крагујевцу 

дефинисао у документу Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу 

(Прилог 2.4.). 

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

је припремила Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета (Прилог 2.5.). Стандарди за 

обезбеђење квалитета прописују минималан ниво квалитета рада Факултета, док је 

поступцима за обезбеђење квалитета уређено поступање субјеката у систему обезбеђења 

квалитета. 

Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења 

квалитета. Стога, предлог документа Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

садржи 11 поступака који су сачињени према областима обезбеђења квалитета наведеним 

у упутствима Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 

Ради континуираног побољшања поступака за унапређење квалитета и унутрашњег 

осигурања квалитета високошколске установе, Комисија за обезбеђење квалитета 

припрема годишње извештаје о свом раду (Прилог 2.3.А., Прилог 2.3.Б., Прилог 2.3.В.) и 

доставља их на усвајање Наставно-научном већу Факултета. 
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Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 2 будући да: 

1. Постоје усвојени Правилник о обезбеђењу квалитета и Правилник о самовредновању 

квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада; 

2. Факултет поштује стандарде и поступке обезбеђења квалитета Универзитета у 

Крагујевцу; 

3. Постоје припремљени Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета, којим су 

постављени стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности 

појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета; 

4. Правилници Правилник о обезбеђењу квалитета и Правилник о самовредновању 

квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада су 

доступни јавности; 

5. Комисија за обезбеђење квалитета припрема и подноси на усвајање годишње 

извештаје о свом раду Наставно-научном већу Факултета. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Постоје усвојени Правилник о 

обезбеђењу квалитета и Правилник о 

самовредновању квалитета студијских 

програма, наставе, рада наставника, 

служби и услова рада +++ 

 Постоје припремљени Стандарди и 

поступци за обезбеђење квалитета +++ 

 Факултет поштује стандарде и поступке 
обезбеђења квалитета Универзитета у 

Крагујевцу +++ 

 Усвојена документа су јавно доступна на 

веб-страници Факултета ++ 

СЛАБОСТИ 

 Процедуре за обезбеђење квалитета нису 

довољно усклађене са стандардима 

развијених европских земаља и САД ++ 

 Реализација дела стандарда и поступака 

за обезбеђење квалитета је тешко 

спроводива због ограничености 

средстава опредељених из буџета 

Републике Србије ++ 

 Припремљени документ Стандарди и 

поступци за обезбеђење квалитета није 

разматрало и усвојило Наставно-научно 

веће Факултета ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Укључивање наставника и сарадника у 

едукативне семинаре намењене 

обезбеђивању квалитета ++ 

 Активније учешће студената у процесу 

унапређивања квалитета ++ 

 Руководство Факултета континуирано 

ради на унапређењу квалитета у свим 

областима пославања ++ 

 Факултет је корисник резултата Темпус 

пројекта: 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Мали број запослених се стручно 

усавршавао у области обезбеђења 

квалитета + 

 Чланови Комисије за обезбеђење 

квалитета су преоптерећени другим 

наставним и ваннаставним активностима 

+ 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Унапредити и проширити постојеће стандарде и поступке обезбеђења квалитета; 

2. Појачати контролу и техничку подршку у оперативним пословима испуњавања 

стандарда и спровођења поступака обезбеђења квалитета; 

3. Ускладити стандарде и поступке обезбеђења квалитета са истим који постоје у 

развијеним европским земљама и САД; 

4. Усвојити документ Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета од стране 
Наставно-научно већа Факултета и учинити га јавно доступним на веб-страници 

Факултета; 

5. Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза; 

6. Увести перманентну едукацију запослених о управљању квалитетом; 

7. Појачано улагати у обезбеђење и унапређење квалитета из сопствених средстава 

Факултета. 

Показатељи и прилози за Стандард 2 

Прилог 2.1.А. Правилник о обезбеђењу квалитета (веза) 

Прилог 2.1.Б. Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада 

наставника, служби и услова рада (веза) 

Прилог 2.2. Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета (веза) 

Прилог 2.3.А. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2013/2014 годину 

(веза) 

Прилог 2.3.Б. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2014/2015 годину 

(веза) 

Прилог 2.3.В. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2015/2016 годину 

(веза) 

Прилог 2.4. Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу (веза) 

Прилог 2.5. Предлог документа Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Факултета 

(веза) 

 

 

prilozi/2/2.1.a_pravilnik_%20o_obezbedjenju_kvaliteta.pdf
prilozi/2/2.1.b._pravilnik_o%20_samovrednovanju.pdf
prilozi/2/2.2._akcioni%20plan%20komisije%20za%20obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
prilozi/2/2.3.a._izvestaj_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_za_skolsku_2013-2014_godinu.pdf
prilozi/2/2.3.b._izvestaj_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_za_skolsku_2014-2015_godinu.pdf
prilozi/2/2.3.v._izvestaj_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_za_skolsku_2015-2016_godinu.pdf
prilozi/2/2.4._procedure_za_obezbedjenje_kvaliteta_univerziteta_u_kragujevcu.pdf
prilozi/2/2.5._standardi_i_postupci_za_obezbedjenje_kvaliteta_fakulteta.pdf
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Процена испуњености Стандарда 3: „Систем обезбеђења квалитета“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу 

поседује систем обезбеђења квалитета, који се састоји од усвојених процедура и одредби 

Статута (Прилог 3.1.В.), Стандарда и поступака обезбеђења квалитета, Стратегије 

обезбеђења квалитета и Правилника о самовредновању квалитета студијских програма, 

наставе, рада наставника, служби и услова рада Факултета. 

Одлуком бр. 170 од 23.11.2011. године, Привремени Савет Факултета формирао је 

Комисију за обезбеђење квалитета. Након истека мандата првобитне Комисије, Факултет 

је формирао нову Комисију за обезбеђење квалитета 15.03.2016. године одлуком 

Наставно-научног већа (бр. одлуке 279) (Прилог 3.1.А.). Комисија има 5 чланова звању 

наставника, 1 члана у звању сарадника, 1 члана представника ненаставног особља и 2 

представника студената. Овом одлуком, као чланови Комисије за обезбеђење квалитета 

именовани су:  

Р.Б. Презиме, име Звање 

1.  Милашиновић Данко, председник Вандредни професор 

2.  Исаковић Смиљка, заменик председника Вандредни професор 

3.  Милићевић Снежана  Доцент 

4.  Димитровски Дарко Доцент  

5.  Александра Радовановић  Наставник страног језика  

6.  Невена Васовић, секретар  Асистент  

7.  Радован Крљар Шеф студентске службе 

8.  Борис Ајдуковћ Студент  

9.  Сузана Медаровић Студент  

 

Члановима 43, 44, 44а, 44б, 44в и 44г Статута Факултета регулисани су начин образовања 

и надлежност Комисије за обезбеђење квалитета. Комисија за обезбеђење квалитета 

доноси Пословник, којим се уређује рад Комисије, начин остваривања права и обавеза 

чланова Комисије, начин рада и одлучивања. Чланом 42 Правилника о самовредновању 

квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и чланом 

6 Правилника о обезбеђењу квалитета, регулисано је учешће студената у поступцима 

обезбеђења квалитета као и у доношењу и спровођењу одлука обезбеђења квалитета. 

Поред Комисије за обезбеђење квалитета, одлуком бр. 227 од 26.12.2011. године, 

Привремени Савет Факултета формирао је и Комисију за самовредновање. Именовање 

нових чланова Комисије за самовредновање извршено је одлукама Наставно-научног већа 

бр. 1471 од 24.12.2014. године и бр. 800 од 24.03.2016. године. Комисија за 

самовредновање спроводи самовредновање, као инструмент система обезбеђења 

квалитета рада и студија које изводи Факултет, у циљу изградње и сталног унапређивања 

механизама систематског вредновања, а ради постизања највиших стандарда 

професионалног деловања свих учесника у раду Факултета – унапређивање квалитета 

педагошког рада наставника, студијских програма, наставног процеса, услова рада, рада 

служби, стручних органа, органа управљања и органа пословођења. Анкетирање студената 
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о квалитету наставног процеса спроводи се у претпоследњој наставној седмици сваког 

семестра, док се периодично врше и анкетирања: студената о квалитету рада органа 

управљања и стручних служби Факултета, дипломираних студената о квалитету 

студијских програма и постигнутим исходима учења, запослених о квалитету рада органа 

управљања и стручних служби Факултета, послодаваца о стеченим квалификацијама 

дипломаца. Анкетирања се врши у функцији праћења, обезбеђивања и унапређивања свих 

области квалитета на Факултету. 

Комисија за самовредновање обрађује прикупљене податке и презентује их у виду 

Извештаја о евалуацији наставе (Прилози 3.3. А. – 3.3. Д.), односно, Извештаја о 

вредновању квалитета студијских програма, наставе, рада органа управљања и стручних 

служби Факултета (Прилог 3.3. Ђ.), које доставља Наставно-научном већу на усвајање. На 

седницама Катедри анализирају се резултати анкета, док се на седницама Наставно-

научног већа заузимају ставови о стању и потребама за изменама ради унапређења 

квалитета. 

Сви наставници и сарадници су укључени у праћење и унапређивање система обезбеђења 

квалитета. У поступцима обезбеђења квалитета и доношењу и спровођењу одлука 

обезбеђења квалитета, преко својих представника у раду Комисије за обезбеђење 

квалитета, учествују и сви студенти и ненаставно особље Факултета. Комисија за 

обезбеђење квалитета подноси Наставно-научном већу извештај о оствареним 

активностима током школске године, који служи за планирање активности у наредном 

периоду. Документа, која се користе у поступку обезбеђења квалитета, презентована су на 

транспарентан начин и доступна запосленима, студентима и широј јавности. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 3 будући да: 

1. Постоји Комисија за обезбеђење квалитета; 

2. Статутом Факултета су јасно дефинисане и регулисане надлежности Комисије за 

обезбеђење квалитета као и њени односи са органима управљања, стручним телима, 

наставним и ненаставним особљем, студентима; 

3. Сва документа, која се односе на систем обезбеђења квалитета, доступна су 

запосленима, студентима и јавности; 

4. Систем обезбеђења квалитета је имплементиран; 

5. Два пута годишње спроводи се анкетирање студената о квалитету наставног процеса, 

док се периодично врше анкетирања: студената о квалитету рада органа управљања и 

стручних служби Факултета, дипломираних студената о квалитету студијских 

програма и постигнутим исходима учења, запослених о квалитету рада органа 

управљања и стручних служби Факултета, послодаваца о стеченим квалификацијама 

дипломаца; 

6. Анкете се анализирају и добијени резултати служе као средство за утврђивање 

корективних мера; 

7. Документа система обезбеђења квалитета садрже све потребне елементе према 
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упутству Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Формирана је Комисија за обезбеђење 
квалитета, која редовно заседа и ради на 

имплементацији система квалитета. +++ 

 Надлежности Комисије за обезбеђење 

квалитета су јасно дефинисане Статутом 

Факултета. +++ 

 Надлежности наставника, сарадника, 

студената и стручих тела су јасно 

дефинисане Статутом Факултета. +++ 

 Формирана је Комисија за 

самовредновање која спроводи 

самовредновање као инструмент система 

обезбеђења квалитета +++ 

 Сва усвојена документа везана за 

обезбеђење квалитета су доступна 

јавности на веб-страници Факултета. 

+++ 

 Корективне и превентивне мере доноси 

Наставно-научно веће Факултета на 

основу анализе процене испуњавања 

стандарда за обезбеђење квалитета. +++ 

СЛАБОСТИ 

 Студенти и запослени показују 

недовољно интересовање за активно 

учешће у систему обезбеђења квалитета. 

+++ 

 Нису предвиђене казнене мере ако 

запослени и студенти одбију да 

учествују у активностима везаним за 

квалитет, као ни мере за стимулацију 

учешћа. ++ 

 Често не постоји могућност спровођења 

свих превентивних и корективних мера. 

+++ 

 

 

 

МОГУЋНОСТИ 

 Руководство је заинтересовано за 

унапређење система обезбеђења 

квалитета. +++ 

 Факултет је корисник резултата Темпус 

пројекта: Modernization and 

Harmonization of Tourism Study 

Programmes in Serbia 544543-TEMPUS-

1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR ++ 

 Култура квалитета запослених је на 

вишем нивоу него раније. ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Чланови Комисије за обезбеђење 

квалитета и Комисије за 

самовредновање су преоптерећени 

другим обавезама. ++ 

 

 

 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Комисија за обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање треба да раде на 

константном унапређењу анкетних упитника и анализе прикупљених података; 

2. Појачана контрола поступка обезбеђења квалитета; 

3. Унапредити Статут Факултета у делу који се односи на систем обезбеђења квалитета 

и прецизније регулисати надлежности свих субјеката квалитета; 

4. Едукација запослених на Факултету о значају и спровођењу система управљања 
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квалитетом; 

5. Појачати информациону подршку поступку спровођења контроле квалитета; 

6. Искористити стечена искуства у спровођењу контроле квалитета у унапређењу истог; 

7. Повећати улагања у обезбеђење квалитета. 

Показатељи и прилози за Стандард 3 

Прилог 3.1.А. Одлука о оснивању Комисије за обезбеђење квалитета (веза) 

Прилог 3.1.Б. Релевантни изводи из Статута Факултета који одређују надлежности 

субјеката контроле и обезбеђења квалитета Факултета (веза) и опис рада (веза). 

Прилог. 3.1.В. Статут Факултета (веза) 

Прилог 3.2. Списак свих анкета: 1) Анкетни упитник студената о квалитету наставног 

процеса; 2) Анкетни упитник студената о квалитету рада органа управљања и стручних 

служби Факултета; 3) Анкетни упитник дипломираних студената о квалитету студијских 

програма и постигнутим исходима учења; 4) Анкетни упитник запослених о квалитету 

рада органа управљања и стручних служби Факултета; 5) Анкетни упитник послодаваца о 

стеченим квалификацијама дипломаца. (веза) 

Прилог 3.3. Извештаји о вредновању квалитета студијских програма, наставе, рада органа 

управљања и стручних служби Факултета. (веза) 

 

prilozi/3/3.1.a._odluka_o_osnivanju_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
prilozi/3/3.1.b._izvod_iz_statuta_fakulteta_koji_odredjuju_nadleznosti_subjekata_kontrole_i_obezbedjenja_kvaliteta_fakulteta.pdf
prilozi/3/3.1.b._opis_rada_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
prilozi/3/3.1.v._statut_fakulteta.pdf
prilozi/3/3.2._anketni_upitnici.pdf
prilozi/3/3.3._izvestaji_o_vrednovanju_kvaliteta.pdf


 
 
 

14 
 

 

Процена испуњености Стандарда 4: ,,Квалитет студијског програма“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије је 14.06.2013. године 

донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма на Факултету за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи: 

1. Основне академске студије Хотелијерство и туризам у трајању од 4 године за 100 

студената у седишту (240 ЕСПБ) (Прилог 4.3.А.); 

2. Мастер академске студије Менаџмент у хотелијерству у трајању од 1 године за 30 

студената у седишту (60 ЕСПБ) (Прилог 4.3.Б.); 

3. Мастер академске студије Менаџмент у туризму у трајању од 1 године за 30 студената 

у седишту (60 ЕСПБ) (Прилог 4.3.В.). 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије је 15.01.2016. године 

донела одлуке о акредитацији два нова студијска програма на Факултету за хотелијерство 

и туризам у Врњачкој Бањи: 

1. Основне академске студије Здравствени туризам у трајању од 4 године за 50 

студената у седишту (240 ЕСПБ) (Прилог 4.3.Г.); 

2. Мастер академске студије Здравствени туризам у трајању од 1 године за 25 студената 

у седишту (60 ЕСПБ) (Прилог 4.3.Д.). 

Реализација наставе на новим студијским програмима започеће у школској 2016/2017. 

години и стога студијски програми Здравствени туризам (основне академске студије) и 

Здравствени туризам (мастер академске студије) нису укључени у Табеле 4.1., 4.2. и 4.3. 

које се налазе на крају Стандарда 4. 

Комисија за самовредновање Факултета спроводи два пута годишње евалуацију процеса 

наставе, и најмање једном у три године самоевалуацију целе установе. Факултет 

обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма, 

путем попуњавања анкета о евалуацији наставе. Студентско вредновање се спроводи у 

претпоследњој недељи сваког семестра за предмете у том семестру, а са резултатима 

студентске евалуације упознају се сви чланови Наставно-научног већа, студенти и шира 

јавност. Студентска евалуација је један од основних механизама за анализу квалитета 

наставе и читавог наставног процеса, као и анализу услуга које пружају службе 

Факултета. 

Факултет континуирано прибавља мишљење дипломираних студената о квалитету 

студијских програма и постигнутим исходима учења путем анкета, са циљем унапређења 

и побољшања квалитета. Такође, Факултет редовно прибавља мишљење послодаваца о 

стеченим квалификацијама дипломаца. 

Факултет редовно и систематски проверава и по потреби изнова одређује структуру и 

садржај студијских програма у погледу односа опште академских, научноистраживачких и 

стручно-апликативних дисциплина. 
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Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио све циљеве и испунио 

све захтеве постављене Стандардом 4, јер: 

1. Студијски програми су акредитовани и садрже све законом предвиђене елементе, као 

и предвиђени број ЕСПБ којима се мери радно оптерећење студената; 

2. Прецизно су наведени образовни и професионални циљеви наставе, као и исход 

процеса учења, који су усклађени са основним задацима и циљевима Факултета; 

3. Циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења и доступни су 

јавности; 

4. Методе наставе су оријентисане ка исходима учења; 

5. Постоји јасна усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за 

достизање очекиваних исхода; 

6. Редовно се врши праћење квалитета студијских програма путем анкетирања 

студената; 

7. Факултет добија повратне информације од стране послодаваца о свршеним 

студентима и њуховим компетенцијама; 

8. Факултет добија повратне информације о квалитету студијског програма и 

постигнутим исходима учења од стране дипломираних студената; 

9. Стручност коју добијају студенти када заврше студије пружа им могућност 

запошљавања и даљег школовања; 

10. Компетенције дипломираних студената су јасно дефинисане, као и способности 

које стичу савладавањем програма; 

11. Студијски програми свих нивоа студија су усаглашени са другим програмима 

установа Универзитета, а такође су усклађени са одговарајућим програмима 

иностраних високошколских установа европског образовног простора, као и са 

европским стандардима. 

На основу увида у студијски програм основних академских студија Хотелијерство и 

туризам и увида у студијске програме мастер академских студија Менаџмент у 

хотелијерству и Менаџмент у туризму, могу се извести следећи закључци: 

 Студијски програми су научно утемељени; 

 Наставни планови студијских програма су у потпуности усклађени са Законом и 

Стандардима за акредитацију студијских програма; 

 Студијски програми су у целини усклађени са принципима Болоњске декларације и 

имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему; 

 Студијски програми омогућавају мобилност студената и наставника; 

 Циљеви студијских програма, исходи учења, знања, вештине и ставови су јасно 

дефинисани; 

 Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијских програма; 
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 Услови који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног 

нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности; 

 Кирикулуми студијских програма садрже листу и структуру обавезних и изборних 

предмета; 

 Студенти се на студијски програм уписују у складу са Законом о високом образовању, 

и преко заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Крагујевцу; 

 Завршни рад и Дипломски мастер рад имају вредност изражену у бодовима; 

 Постоји евиденција о пролазности студената по предметима; 

 На сајту Факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за 

зимски и летњи семестар текуће школске године; 

 Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за реализацију 

наставе на студијским програмима; 

 Факултет поседује неопходне просторне капацитете који по својој величини, 

структури и намени испуњавају све услове за реализацију студијских програма. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Усклађеност студијских програма са 

исходима учења студената +++ 

 Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са 

активностима учења за достизање 

потребних исхода учења +++ 

 Редовно праћење квалитета студијских 

програма ++ 

 Редовно ангажовање гостујућих 

професора ++ 

 Потпуна доступност информација о 

студијским програмима на веб-сајту 

Факултета ++ 

 Доступност информација о стручној 

пракси на веб-сајту факултета ++ 

СЛАБОСТИ 

 Недостатак повратних информација од 

представника Националне службе за 

запошљавање о квалитету студијских 

програма и релеватности програма за 

тржиште рада + 

 Недовољна мобилност студената + 

МОГУЋНОСТИ 

 Перманентно образовање наставника за 

нове методе наставе ++ 

 Увођење електронске евалуације 

квалитета наставе на студијским 

програмима ++ 

 Развијање могућности учења на даљину 

++ 

 Појачана мобилност наставника и 

студената Факултета ++ 

 Покренути издавање часописа са 

радовима студената проистеклим из 

завршних радова + 

ОПАСНОСТИ 

 Изражавање субјективног мишљења 

студената о квалитету студијских 

програма ++ 

 Недовољна мотивисаност послодаваца 

да искажу своја мишљења о 

квалификацијама дипломираних 

студената ++ 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Континуирано праћење и усклађивање студијских програма са светским трендовима 

образовања у области хотелијерства и туризма; 

2. Усавршавање наставника и сарадника кроз студијске и истраживачке боравке на 

реномираним универзитетима и институтима у циљу стицања актуелних научно-

стручних знања и вештина; 

3. Стварање услова и подстицаја за интензивнији научно-истраживачки рад; 

4. Развијање могућности учења на даљину; 

5. Интезивирање мобилности студената основних академских и мастер академских 

студија; 

6. Покренути издавање часописа са радовима студената са материјом из завршних 

радова; 

7. Редовна информисаност наставника о новим методама наставе. 

Показатељи и прилози за Стандард 4 

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на 

високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама 

студија школске 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. године 

Назив студијског 

програма 

Укупно 

акредитован 

број студената 

Укупно уписани број студената на свим 

годинама студија у последње 3 године 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ОАС – Основне академске студије 

Хотелијерство и 

туризам 
400 273 351 

422 са апсолвентима, 

396 без апсолвената 

Укупан број 

студената (ОАС) 
400 273 351 

422 са апсолвентима, 

396 без апсолвената 

 

Назив студијског програма 

Укупно 

акредитован 

број 

студената 

Укупно уписани број студената 

на свим годинама студија у 

последње 3 године 

2013/2014 2014/2015 2015/2016
*
 

МАС – Мастер академске студије 

Менаџмент у хотелијерству 30 - - 9 

Менаџмент у туризму 30 - - 28 

Укупан број студената (МАС) 60   37 

Ниво 

студија 

Број 

програма 

Укупно 

акредитован број 

студената 

Укупно уписани број студената на све 

године у последње 3 године 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ОАС 1 400 273 351 422 

МАС 2 60 - - 37 

*Упис студената на прву годину мастер академских студија је започет у школској 

2015/2016 години. 
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Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у 

претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма 

Ниво студија 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

упис. диплом. % упис. диплом. % упис. диплом. % 

ОАС 100 - - 101 2 2% 100 49 49% 

МАС - - - - - - 37 1 2,7% 

 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године 

Ниво 

студија 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Број 

диплом-

ираних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

диплом-

ираних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

диплом-

ираних 

Просечно 

трајање 

студија 

ОАС - - 2 4 49 4,71 

МАС - - - - 1 1 

 

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету 

студијског програма и постигнутим исходима учења (веза) 

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим 

квалификацијама дипломаца (веза) 

Прилог 4.3.А. Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије 

Хотелијерство и туризам (веза) 

Прилог 4.3.Б. Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије 

Менаџмент у хотелијерству (веза) 

Прилог 4.3.В. Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије 

Менаџмент у туризму (веза) 

Прилог 4.3.Г. Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије 

Здравствени туризам (веза) 

Прилог 4.3.Д. Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије 

Здравствени туризам (веза) 

prilozi/4/4.1._analiza_rezultata_anketa_o_misljenju_diplomiranih_studenata_o_kvalitetu_studijskog_programa_i_postignutim_ishodima_ucenja.pdf
prilozi/4/4.2._analiza_rezultata_anketa_o_zadovoljstvu_poslodavaca_stecenim_kvalifikacijama_diplomaca.pdf
prilozi/4/4.3.a._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_osnovne_akademske_studije_hotelijerstvo_i_turizam.pdf
prilozi/4/4.3.b._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_master_akademske_studije_menadzment_u_hotelijerstvu.pdf
prilozi/4/4.3.v._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_master_akademske_studije_menadzment_u_turizmu.pdf
prilozi/4/4.3.g._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_osnovne_akademske_studije_zdravstveni_turizam.pdf
prilozi/4/4.3.d._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_master_akademske_studije_zdravstveni_turizam.pdf
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Процена испуњености Стандарда 5: „Квалитет наставног процеса“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи опредељен је да стално унапређује 

квалитет наставног процеса, оцењујући да је квалитет наставе од кључне важности за 

остваривање темељних циљева образовања у области хотелијерства и туризма. 

Стратегијом обезбеђења квалитета, Правилником о обезбеђењу квалитета и Правилником 

о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и 

услова рада дефинисани су параметри и индикатори квалитета наставног процеса и 

педагошког рада, као и поступци за праћење, контролу, оцењивање и унапређивање 

наставног процеса и педагошког рада наставника и сарадника. 

Овим документима предвиђено је да се студије изводе према плану извођења наставе који 

усваја Наставно-научно веће Факултета и којим се утврђују следеће чињенице: 1) 

наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском програму; 2) статуси 

појединачних предмета (обавезни, изборни) и број ЕСПБ; 3) почетак и завршетак, као и 

временски распоред извођења наставе; 4) облици наставе (предавања, вежбе, стручна 

пракса, консултације са студентима и други облици наставних активности); 5) начин 

полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања; 6) попис препоручене литературе 

и 7) остале важне чињенице за уредно извођење наставе. 

Посебан акценат у праћењу квалитета наставе се ставља на професионалност наставника и 

сарадника током извођења предавања и вежби и коректан однос према студентима, 

благовремено доношење и објављивање планова рада за наставне предмете, контролу 

наставног процеса и контролу спровођења планова рада на појединачним предметима, 

оцену квалитета наставе на појединачним предметима, различите корективне мере за 

унапређење наставе, усклађеност плана и распореда наставе са потребама и могућностима 

студената, обавезу наставника да осавремењују наставу, интерактивне облике наставе, 

обезбеђивање услова за квалитетно обављање стручне праксе и редовно праћење и 

вредновање рада студената током различитих облика наставе. 

Сви наставници и сарадници су дужни да поштују усвојени план наставе у извођењу 

тематских јединица, као и распоред и сатницу предавања. Такође, наставници и сарадници 

су дужни да наставу стално иновирају и актуелизују, да на наставу долазе психофизички 

спремни и припремљени, да градиво излажу разумљиво и јасно, на начин који држи 

пажњу слушалаца. Од посебног значаја је дужност наставника и сарадника да 

перманентно унапређују своје педагошке и дидактичко-методичке способности, као и да 

адекватно прате, евидентирају и оцењују успех студената у остваривању предиспитних 

обавеза. 

Од наставника и сарадника се очекује да негују професионални приступ према обавезама 

на Факултету, настави, вежбама, да се према студентима и колегама коректно понашају, у 

складу са стандардима који произилазе из Закона о високом образовању, Статута 

Факултета, Статута Универзитета, Етичког кодекса наставника Универзитета у Крагујевцу 

и правила добре универзитетске праксе. Ови општи акти јавно су доступни на сајту 

Универзитета. 
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Квалитет извођења наставе редовно се прати кроз контролу спровођења планова рада на 

појединачним предметима и контролу квалитета облика и метода наставе, и уколико се у 

испуњењу наставног плана и програма у целини или на појединим предметима појаве 

проблеми продекан за наставу и декан предузимају мере у циљу њиховог превазилажења. 

У процес превазилажења проблема укључују се и Катедре. 

Међу поступцима контроле квалитета наставног процеса посебан значај има дужност 

наставника и сарадника да током извођења наставних активности воде за сваки предмет 

појединачно Дневник рада у коме се евидентирају подаци о реализованој настави, 

вежбама и осталим наставним и ваннаставним активностима, време одржавања, методске 

јединице и реализација наставног плана и програма. 

Најзначајнији, мада не и једини, вид учешћа студената у контроли квалитета наставног 

процеса су анонимне анкете, које се организују и спроводе у току сваког семестара. 

Спроведена евалуација наставног процеса и педагошког рада наставника и сарадника на 

Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи указује следеће: 

1. Организација наставе – настава је добро организована, редовна, покривена 

презентацијама и примерима, број студената у групама је усклађен са расположивим 

капацитетима, доступни су помоћни наставни материјали и осигуранасва потребна 

опрема за наставу; 

2. Садржај наставног предмета – теме су актуелне и повезане са праксом, испуњена су 

очекивања студената и унапређена њихова способност промишљања, студијски 

предмети су добро документовани примерима, а литература добро усклађена са 

тематиком; 

3. Учествовање студената у настави – студенти активно учествују у настави, наставници 

су омогућили интерактивни приступ, задаци на вежбама се решавају тимски; 

4. Испит – критеријуми за проверу знања су унапред одређени и јасни, испитна питања 

су јасна и недвосмислена, а захтевана знања усклађена са наставним садржајима; 

5. Наставник – наставници су стручни, сигурни и уверљиви, излажу разумљиво и 

обрађују планирану материју, имају способност сажимања материје и истицања 

најбитнијег, поступају професионално и имају коректан однос према студентима; 

6. Сарадник – сарадници су стручни, сигурни и уверљиви, излажу разумљиво и обрађују 

планирану материју, имају способност сажимања материје и истицања најбитнијег, 

поступају професионално и имају коректан однос према студентима. 

Један од најбитнијих сегмената образовања студената Факултета за хотелијерство и 

туризам у Врњачкој Бањи је стручна пракса. То је специфичност Факултета која 

представља велику конкурентску предност у односу на остале факултете. 

У складу са константним повећањем броја студената који се упућују на праксу и броја 

пословних партнера проширује се и састав Радног тима за организацију стручне праксе 

студената. Ради подизања ефикасности у раду и боље информисаности студената израђен 

је и редовно се одржава посебан сајт за стручну праксу. 



 
 
 

21 
 

У току школске 2015/2016 на обављање стручне праксе упућено је укупно 262 студената. 

Више студената је самоиницијативно упућено на обављање вишемесечне праксе код 

различитих пословних партнера. 

У организацији стручне праксе Факултет блиско сарађује са 80 пословних партнера и то: 

 Једном авио компанијом - AirSERBIA, Београд; 

 39 реномираних смештајних хотелских објеката; 

 18 туристичких организација; 

 15 туристичких агенција; 

 Два организатора манифестација; 

 Три Work and Travel организације; 

 Једном компанијoм и 

 Једним етно селом. 

Успостављена је и сарадња са Дирекцијом за јавни превоз града Београда (део 

Секретаријата за саобраћај) око повлашћених картица за превоз студената у Београду 

током обављања праксе у циљу обезбеђивања повољних услова за њихово стручно 

оспособљавање. 

На почеку сваке школске године на Факултету се одржавају презентације програма 

стручне праксе у Грчкој, у организацији агенције JobTrust из Солуна након којих се 

одржавају индивидуални интервјуи студената са представницима ове агенције. Сваке 

године више студената се упућује на обављање стручне праксе у Сједињене Америчке 

Државе у оквиру програма Work and Travel. 

Поред свега наведеног Факултет студентима пружа могућност да обаве стручну праксу у 

оквиру разних пројеката са партнерским организацијама као што је нпр. Пројекат "Школа 

пословних вештина" који је реализован уз партнерство са Министарством омладине и 

спорта у Влади Републике Србије, Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

у Влади Републике Србије, Града Београда, Мреже за пословни развој и Студенстке уније 

Електротехничког факултета из Београда. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 5 будући да: 

1. Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају 

професионално и имају коректан однос према студентима; 

2. План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и 

могућностима студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно 

се спроводе; 

3. Настава на Факултету је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, 

подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 

стечених знања; 
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4. Факултет обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини 

доступним студентима план рада. Наставници и сарадници су били дужни да на 

почетку наставе (семестра) упознају студенте са основним подацима о предмету, 

циљевима предмета, садржајем и структуром предмета, планом и распоредом 

извођења наставе (предавања и вежби), начином оцењивања, потребним уџбеницима, 

односно обавезном и допунском литературом, подацима о наставницима и 

сарадницима на предмету; 

5. Факултет својим Статутом и другим општим актима ближе уређује своје обавезе у 

погледу обезбеђења услова за квалитетно и благовремено информисање студената о 

начину организовања и времену одржавања свих облика испита; 

6. Факултет систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним предметима 

и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава наставнике 

који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет 

предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђује им потребно усавршавање. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Компетентност и искуство наставника и 

сарадника у образовном раду +++ 

 Примена савремених наставних метода, 

усклађених са захтевима исхода учења 

++ 

 Висока мотивисаност већине наставника 
и сарадника за унапређивање квалитета 

наставног процеса +++ 

 Редовна информисаност студената о 

свим сегментима наставе +++ 

СЛАБОСТИ 

 Неадекватна припремљеност студената 

за рад на вежбама ++ 

 Недостатак мотивације студената за 

активније учешће у настави +++ 

 Мање времена се посвећује лошијим 

студентима у наставној групи ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Развијање облика наставе, базиране на 
савременим технологијама ++ 

 Направити униформне моделе за 

презентације у настави ++ 

 Још интензивније укључивање стручне 

праксе +++ 

 Појачати праћење присуства настави 

+++ 

ОПАСНОСТИ 

 Недовољност материјалних средстава за 

успешнију реализацију неких 

ваннаставних активности, као и 

културних садржаја ++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Проширити контролу евиденције наставе и присуства студената; 

2. Организовати додатну едукацију наставног особља о интерактивним облицима 

наставе и вештини комуникације; 

3. Редефинисати анкетне упитнике; 

4. Садржаје наставе прилагодити претходним знањима студената, у циљу успешнијег 

праћења наставе; 
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5. Опремити додатне наставне просторе и осавременити постојеће; 

6. Написати приручнике/практикуме за вежбе за све предмете; 

7. Учинити доступним наставне материјале наставника на сајту факултета на свим 

студијским програмима; 

8. Стимулисати писање уџбеника за предмете на вишим нивоима студија; 

9. Омогућити допунску помоћ у савладавању градива мање успешним студентима; 

10. Направити униформне моделе за презентацију предавања; 

11. Обезбедити електронску контролу присуства настави у свим салама. 

Показатељи и прилози за Стандард 5 

Прилог 5.1.А. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2011/12. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.Б. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2012/13. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.В. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2013/14. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.Г. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2014/15. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.Д. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2015/16. 

годину (веза) 

Прилог 5.2.А. Одлуке Наставно-научног већа Факултета о усвајању плана и програма 

извођења наставе (веза) 

Прилог 5.2.Б. Распореди наставе (веза) 

Прилог 5.3.А. Преглед боравака у иностранству наставника и сарадника у циљу стручног 

усавршавања (веза) 

Прилог 5.3.Б. Преглед обука наставника и сарадника у циљу стручног усавршавања (веза) 

 

prilozi/5/5.1.a._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2011_12_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.b._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2012_13_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.v._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2013_14_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.g._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2014_15_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.d._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2015_16.pdf
prilozi/5/5.2.a._odluke_nastavno_naucnog_veca_fakulteta_o_usvajanju_plana_i_programa_izvodjenja_nastave.pdf
prilozi/5/5.2.b._rasporedi_nastave.pdf
prilozi/5/5.3.a._pregled_boravaka_u_inostranstvu_nastavnika_i_saradnika_u_cilju_strucnog_usavrsavanja.pdf
prilozi/5/5.3.b._pregled_obuka_nastavnika_i_saradnika_u_cilju_strucnog_usavrsavanja.pdf
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Процена испуњености Стандарда 6: ,,Квалитет научноистраживачког, уметничког 

и стручног рада“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је Одлуком Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а на основу Закона о 

научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада 

и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара 

изузетних вредности, акредитован за обављање научноистраживачке делатности у области 

друштвених наука (Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, број 660-01-00012/36 од 12.01.2016. године – Прилог 6.4.). 

Факултет од свог оснивања организује, прати и подстиче научноистраживачки рад и 

стратешки је опредељен да перманентно повезује и остварује јединство образовне и 

научноистраживачке и стручне делатности. Факултет континуирано осмишљава и 

реализује научноистраживачке и стручне програме, а своје наставнике и сараднике 

подстиче да учешћем у пројектима, као и у оквиру самосталног научног и стручног рада 

истражују, изучавају и унапређују научну мисао. Стратегија Факултета је да се 

научноистраживачки рад организује по угледу на развијени, научни и истраживачки 

амбијент земаља Европске уније. 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи систематски прати и оцењује обим 

и квалитет истраживачког рада запослених наставника и сарадника. Садржај и резултати 

научних, истраживачких и стручних активности усклађени су са стратешким циљем саме 

установе, као и са националним и европским стандардима и циљевима високог 

образовања. Факултет подстиче наставнике и сараднике да се интензивно баве 

научноистраживачким радом и повећају број научних публикација, настојећи да обезбеди 

релевантну литературу, приступ базама података, рачунарску и другу опрему, 

информације о конкурсима и слично. Истраживачке методе, знања и резултате 

истраживања Факултет у значајној мери интегрише у наставне програме. 

Ради квалитетног обављања образовно научне делатности, установа обавља и издавачку 

делатност. Поступак за издавање уџбеника, приручника и других облика стручних и 

научних публикација регулише се Правилником о издавачкој делатности (Прилог 6.5.). 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 6, будући да: 

1. Постојећа организација, структура и ресурси за реализацију научноистраживачког 

рада одговарају нормативима. 

2. На Факултету се у оквиру Годишњег плана рада, усваја Годишњи програм 

научноистраживачке делатности усклађен са Програмом научноистраживачког рада 

Факултета за период 2015-2018. година (Прилог 6.6.) и Програмом развоја 

научноистраживачког подмлатка Факултета за период 2015-2018. (Прилог 6.7.). 
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Наведено иде у прилог чињеници да је одређивање истраживачких стратегија и 

циљева у складу са стратешком оријентацијом установе и националном стратегијом. 

3. Факултет научноистраживачки рад организује у оквиру пројеката Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројеката које финансирају 

директни корисници истраживања (привредне организације, локалне самоуправе 

итд.), међународних научноистраживачких и стручних пројеката (Темпус пројекти, 

пројекти билатералне сарадње итд.) и самосталног истраживачког рада наставника и 

сарадника (наставници и сарадници запослени на Факултету су аутори завидног броја 

научних публикација). 

4. Факултет води евиденцију о наставницима и сарадницима, учесницима у домаћим 

научноистраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, као и у међународним пројектима. 

Појединачно ангажовање наставника и сарадника у оквиру научноистраживачких 

пројеката дато је у Табели 6.2. 

5. Факултет се као партнерска институција укључио у израду Темпус пројекта 

,,Modernization and Harmonization of Tourism Study Programmes in Serbia“, 544543-

TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR, чији је циљ унапређење конкурентности и 

запошљивости туристичке привреде Републике Србије кроз развој модернизованих и 

квалитетних студијских програма, а у складу са потребама туристичке привреде и 

ширим друштвеним циљевима. У оквиру овог пројекта осмишљена су и акредитована 

два нова студијска програма на Факултету: 1) Основне академске студије Здравствени 

туризам и 2) Мастер академске студије Здравствени туризам, чиме је обезбеђена 

интегрисаност резултата истраживања у наставне програме академских студија. 

6. Факултет потврђује да се за избор у звање наставника критеријуми који се односе на 

научноистраживачки рад доследно примењују и да су у складу са препоруком 

Националног савета за високо образовање. 

7. Факултет обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима и према 

правним актима Факултета има усвојен Правилник о издавачкој делатности. Током 

школске 2012/2013. године Факултет је покренуо часопис Менаџмент у хотелијерству 

и туризму (скраћени назив ХиТ менаџмент - ISSN 2334-8267, e-ISSN 2334-9123, UDC 

005:338.48, COBISS.SR-ID 198887948), који излази два пута годишње. До сада је 

публиковано 7 бројева овог часописа и сви бројеви су доступни у Библиотеци 

факултета. Од почетка публиковања овог часописа објављено је 72 рада, и то: 

оригинални научни радови, прегледни радови, кратко или претходно саопштење и 

прикази књига. Часопис се према категоризацији научних часописа за 2014. годину 

налази у оквиру категорије М53, за друштвено-хуманистичке науке у оквиру 

Економије и организационих наука. 

8. Факултет се одликује богатом и интензивном међународном сарадњом, што потврђује 

међународним пројектима, уговорима са иностраним институцијама, и студијским 

боравцима наставног кадра Факултета на иностраним високошколским установама. 

Потписани су уговори о академској сарадњи са следећим институцијама: Факултет за 

угоститељство и туризам са Охрида, Универзитет „Св.Климент Охридски“; 

Department of Culture and Tourism Management, Constantine the Philosopher University 

in Nitra; MTS Montenegro Tourism School; College of Tourism and Management Konjic; 

Faculty of economics and management, Slobomir P University; Факултет за бизнис и 
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туризам Будва; Факултет за друштвени и културни туризам и услуге, Државни 

пољопривредни универзитет у Ставропољу; Институт за пољопривредну економију у 

Софији; Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац итд. Сарадња се 

успоставља на пољу наставног, научног истраживачког и практичног рада, 

издавачких активности и размене студената. Такође, планирано је партнерство у 

развоју, аплицирању и имплементацији научних, истраживачких и тржишних 

пројеката. 

9. Факултет је успешно израдио „Стратегију развоја туризма општине Рача“ по основу 

уговора потписаног са Туристичком организацијом Рача, као и Ревизију Стратегије 

пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац, у сарадњи са Институтом за 

економику пољопривреде из Београда. Наставници и сарадници Факултета су 

тренутно укључени у израду ,,Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања 

2013-2023“, као и ,,Стратегије развоја туризма града Крагујевца 2015-2020“, чији је 

финансијер Амбасада Краљевине Норвешке. 

10. Факултет је успешно организовао: 1) Међународну научну конференцију „Tourism 

in Function of Development of the Republic of Serbia – Spa Tourism in Serbia and 

Experiences of Other Countries“, TISC 2016, oд 02-04. јуна 2016 године; 2) Округли сто 

– „Култура као покретач туризма и одрживог друштвеног развоја“ (23.04.2014. 

године); 3) бројне радионице у оквиру Tемпус пројекта: „Иновативни здравствено 

туристички производи – основ конкурентности дестинације здравственог туризма“, 

„Брендирање туристичких потенцијала Србије", „Допринос сеоског туризма руралном 

развоју”; 4) бројне обуке запослених из области туризма: „Педагошке и 

информатичке вештине у високом школству“, „Примена веб-базираних технологија у 

савременом пословању и едукацији“, „Примена информационих технологија у 

пословној статистици“, „Енглески језик – освежавање комуникационих вештина“ итд. 

Радови са међународне научне конференције TISC 2016 приказани су у оквиру два 

тома зборника, док су радови са Округлог стола публиковани у часопису Факултета 

ХиТ менаџмент, што је омогућило дисеминацију научног знања и идеја. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Усвојени су и примењују се Програм 

научноистраживачког рада Факултета за 

период 2015-2018. година и Програм 

развоја научноистраживачког подмлатка 

Факултета за период 2015-2018. година 

+++ 

 Компетентан научноистраживачки кадар 

+++ 

 Добра опремљеност Факултета за 

научноистраживачки рад ++ 

 Велики број младих истраживача 

запослених на Факултету ++ 

 Обезбеђен сталан и неометан приступ 

различитим врстама информација у 

електронском облику, као и 

СЛАБОСТИ 

 Факултет није носилац ни једног 

пројекта који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, будући да је 

акредитација за обављање 

научноистраживачке делатности 

добијена 12.01.2016. године ++ 

 Непостојање система финансијске 

подршке младим истраживачима за 

публиковање радова у часописима 

међународног значаја ++ 
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информационим технологијама које се у 

значајном обиму могу користити у 

научноистраживачке и образовне сврхе 

++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Едукација наставника и сарадника 

Факултета у општој методологији 

истраживања +++ 

 Учешће у новим пројектима +++ 

 Прибављање средстава за финансирање 

научноистраживачких пројеката из 

европских фондова ++ 

 Додатно повезивање са другим 

научноистраживачким организацијама 

из иностранства ++  

ОПАСНОСТИ 

 Растућа конкуренција у области 

реализације примењених истраживања 

за потребе привреде и друштва ++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Повећати број научних радова публикованих у међународним научним часописима, 

посебно на СЦИ и ССЦИ индексираним листама; 

2. Аплицирати за финансирање пројекта у оквиру Конкурса за пројектни циклус 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 

3. Константно повећавати број наставника и сарадника који учествују у међународним 

пројектима и пројектима које финансира Министарство просвете и науке; 

4. Подстицати студенте да се баве научноистраживачким радом и суфинансирати 

њихово учешће на студентским конгресима и студентским разменама у иностранству; 

5. Унапредити постојеће и развити нове правце истраживања; 

6. Проширити обим и повећати квалитет истраживања кроз повећање истраживачког 

капацитета наставника и сарадника; 

7. Интензивније коришћење информационих технологија у научноистраживачке сврхе. 

Показатељи и прилози за Стандар 6 

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, 

учесника у текућим домаћим и међународним пројектима  

Р.Б. Име и презиме Звање Назив пројекта 

1.  
Драго 

Цвијановић 

Редовни 

професор 

Одржива пољопривреда и рурални развој у 

функцији остваривања стратешких циљева 

Републике Србије у оквиру дунавског региона 

(46006) 

2.  
Владимир 

Сенић 

Ванредни 

професор 

Преклиничка истраживања биоактивних 

супстанци (41010) 

3.  
Данко 

Милашиновић 

Ванредни 

професор 

Methods of multi scale modeling with application in 

biomedicine (174028) 

4.  
Смиљка 

Исаковић 

Ванредни 

професор 

Унaпрeђeњe jaвних пoлитикa у Србиjи у 

функциjи пoбoљшaњa сoциjaлнe сигурнoсти 
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грaђaнa и oдрживoг приврeднoг рaстa (47004) 

5.  
Андреј 

Мићовић 
Доцент 

XXI век – век услуга и услужног права (2011-

2017) (179012) 

6.  
Сандра 

Живановић 

Ванредни 

професор 

Eвалуација ефеката различитих режима исхране 

на морфофункционалне карактеристике, маркере 

оксидативног стреса и инфламаторни одговор 

код пацијената са реуматоидним артритисом (JP 

01/14)  

7.  
Сандра 

Живановић 

Ванредни 

професор 

Витамин Д код особа са менталним 

поремећајима (JP 13/14)  

8.  
Снежана 

Милићевић 
Доцент Школа Пословних Вештина (401-01-134/2015-04) 

9.  Марија Костић Доцент Школа Пословних Вештина (401-01-134/2015-04) 

10.  
Драго 

Цвијановић 

Редовни 

професор 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

11.  
Драгана 

Гњатовић 

Редовни 

професор 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

12.  
Владимир 

Сенић 

Ванредни 

професор 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

13.  
Смиљка 

Исаковић 

Ванредни 

професор 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

14.  
Данко 

Милашиновић 

Ванредни 

професор 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

15.  
Сандра 

Живановић 

Ванредни 

професор 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

16.  
Марија 

Мандарић 
Доцент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

17.  
Дарко 

Димитровски 
Доцент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

18.  Марија Костић Доцент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

19.  
Небојша 

Павловић 
Доцент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

20.  
Снежана 

Милићевић 
Доцент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

21.  Андреј Доцент Модернизација и хармонизација студија туризма 
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Мићовић у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

22.  
Тања 

Станишић 
Доцент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

23.  Драгана Пешић 

Наставник 

страног 

језика 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

24.  
Весна 

Миловановић 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

25.  
Александра 

Митровић 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

26.  Дејан Секулић Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

27.  
Јасмина 

Огњановић 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

28.  
Владимир 

Крагуљац 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

29.  
Миљан 

Лековић 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

30.  
Немања 

Пантић 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

31.  
Соња 

Милутиновић 
Асистент 

Модернизација и хармонизација студија туризма 

у Србији (544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-JPCR) 

32.  
Дарко 

Димитровски 
Доцент 

INNOVINE & WINE – Vineyard and Wine 

Innovation Platform - Operation NORTE -01-0145-

FEDER-000038 

 

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној 

календарској години према критеријумима Министарства 

Р.Б. 
Резултат (назив научног/уметничког 

резултата) 

Према Правилнику 

Министарства (М10, 

М20, М30, М40, М60, 

М70, М80, М90) 

Број 

резултата 

1.  

Монограгије, монографске студије, 

тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног 

значаја 

М10 4 

2.  Радови објављени у научним часописима М20 18 
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међународног значаја, научна критика, 

уређивање часописа 

3.  
Зборници међународних научних 

скупова 
М30 31 

4.  Монографије националног значаја М40 7 

5.  
Радови у часописима националног 

значаја 
М50 34 

6.  
Предавања по позиву на скуповима 

националног значаја 
М60 3 

7.  Одбрањена докторска дисертација М70 1 

 

Табела 6.4. Списак СЦИ/ССЦИ- индексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период. 

Р.Б 

Радови (на СЦИ/ССЦИ листи) у научним часописима са званичне 

листе ресорног министарства за науку у складу са захтевима допунских 

стандарда за дато поље (аутори, назив рада, часопис, година) 

М 

1.  

Cvetković, A. M., Milašinović, D. Z., Peulić, A. S., Mijailović, N. V., Filipović, 

N. D., Zdravković, N. D,. (2014). Numerical and experimental analysis of factors 

leading to suture dehiscence after Billroth II gastric resection. Computer methods 

and programs in biomedicine, 117(2), 71-79.  

M21 

2.  

GoĊevac, D.,  tanković, J., Novaković, M.,  nĊelković, B., Dajić- tevanović, 

Z., Petrović, M.,  tanković, M. (2015). Phenolic Compounds from Atriplex 

littoralis and Their Radiation-Mitigating Activity. Journal of natural products, 

78(9), 2198-2204.  

M21 

3.  

Krsmanović, D., Konĉar, I., Petrović, D., Milašinović, D., Davidović, L., 

Filipović, N. (2014). Computer modelling of maximal displacement forces in 

endoluminal thoracic aortic stent graft. Computer methods in biomechanics and 

biomedical engineering, 17(9), 1012-1020.  

M22  

4.  

Cvijanović, D., Mihailović, B., Ĉavlin, M., Ĉavlin, G. (2015). Impact of 

Marketing Consulting on Performances of Agrarian Clusters in Serbia. 

Sustainability, 7(2), 1099-1115.  
М22 

5.  

Radić-Šestić, M., Radovanović, V., Milanović-Dobrota, B., Slavkovic, S., 

Langović-Milićević, A. (2013). General and special education teachers' relations 

within teamwork in inclusive education: socio-demographic characteristics. South 

African Journal of Education, 33(3), 01-15.  

M22 

6.  

Marinković, V.,  enić, V., Kocić, M., Šapić, S. (2013). Investigating the impact 

of SERVQUAL dimensions on customer satisfaction: The lessons learnt from 

Serbian travel agencies. International Journal of Tourism Research, 15(2), 184-

196.  

M22 

7.  
 enić, V., Marinković, V. (2013). Patient care, satisfaction and service quality in 

health care. International Journal of Consumer Studies, 37(3), 312-319. 
M22 

8.  

 tanković, M. S., Petrović, M., GoĊevac, D.,  tevanović, Z. D. (2015). Screening 

inland halophytes from the central Balkan for their antioxidant activity in relation 

to total phenolic compounds and flavonoids: Are there any prospective medicinal 

plants?. Journal of Arid Environments, 120, 26-32.  

M22 

9.  
 ćić, S., Šilc, U., Petrović, M., Tomović, G., Dajić  tevanović, Z. (2015). 

Classification, ecology and biodiversity of Central Balkan dry grasslands, 
M22 



 
 
 

31 
 

TUEXENIA, 35, 329-353.  

10.  

Paraušić, V., Cvijanović, D., Mihailović, B., Veljković, K. (2014). Correlation 

between the state of cluster development and national competitiveness in the 

Global Competitiveness Report of the World Economic Forum 2012–2013. 

Ekonomska istraživanja, 27(1), 662-672.  

M23 

11.  

Ţivković, V., Vuĉković, S., Cvijanović, G., Cvijanović, D., Duronić, G. (2013). 

The influence of crops, fertilization and phase of exploitation on the 

productivity of forage on the regultivated land coal pit. Romanian Agricultural 

Research, (30), 271-279.  

M23 

12.  

Papić Brankov, T. P., Sibalija, T., Lovre, K., Cvijanović, D., ubić, J. (2013). The 

impact of biotechnology knowledge on the acceptance of genetically modified 

food in Serbia. Romanian Biotechnological Letters, 18(3), 8295-8306.  
M23 

13.  
Marinković, V.,  enić, V., Mimović, P. (2015). Factors affecting choice and 

image of ethnic restaurants in Serbia. British Food Journal, 117(7), 1903-1920.  
M23 

14.  

Mandarić M., Milovanović, V.,  ekulić D., (2013). Contibution of Brend 

Orientation to Bussines Performances of Serbian Companies. Metalurgia 

International, 18(4), 72-77.  
М23 

15.  
Pavlović, N. (2015). School Directors and Differences in Leadership Style 

Depending on Gender. Anthropologist, 21(1-2), 255-262.  
M23 

16.  

Tomić-Luĉić, A., Veselinović, M., Pantović, S., Petrović, D., Ţivanović, S., 

Milovanović, J. (2015). Granulomatosis with polyangitis (Wegener’s) and central 

nervous system involvement: Case report. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 

143(1-2), 83-86.  

M23 

17.  

Tomić-Luĉić, A., Petrović, R., Radak-Perović, M., Milovanović, D., 

Milovanović, J., Ţivanovic, S., Veselinović, M. (2013). Late-onset systemic 

lupus erythematosus: clinical features, course, and prognosis. Clinical 

rheumatology, 32(7), 1053-1058.  

M23 

18.  

Vukašinović-Vesić, M.,  nĊelković, M.,  tojmenović, T., Dikić, N., Kostić, M., 

Ćurĉić, Đ. (2015). Sweat rate and fluid intake in young elite basketball players on 

the FIBA Europe U20 Championship. Vojnosanitetski pregled, 72(12), 1063-

1068.  

M23 

19.  

Kostić, M., Nikolić, N., Ilić, B., Jelovac, D., Trakilović, S., Boţović, M., Milašin, 

J. (2013). Association of TNF-R2 (676T> G) single nucleotide polymorphism 

with head and neck cancer risk in the Serbian population. Archives of Biological 

Sciences, 65(1), 387-393.  

M23 

20.  

Kostić, M., Nikolić, N., Ilić, B., Ĉarkić, J., Milenković, S., Vukadinović, M. 

(2013). Analysis of polymorphism in the survivin gene promoter as a potential 

risk factor for head and neck cancers development. Srpski arhiv za celokupno 

lekarstvo, 141(5-6), 304-307.  

M23 

 

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене 

резултате у научно истраживачком и раду (веза) 

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 

наставника и сарадника на високошколској установи (веза) 

Прилог 6.3. Однос броја СЦИ-индексираних радова у односу на укупан број наставника и 

сарадника на високошколској установи (веза) 

prilozi/6/6.1._spisak_nagrada_i_priznanja.pdf
prilozi/6/6.2._odnos_nastavnika_i_saradnika_ukljucenih_u_projekte_u_odnosu_na_ukupan_broj_nastavnika_i_saradnika.pdf
prilozi/6/6.3._odnos_broja_sci-indeksiranih_radova_u_odnosu_na_ukupan_broj_nastavnika_i_saradnika.pdf
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Прилог 6.4. Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије о акредитацији Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за 

обављање научноистраживачке делатности (веза) 

Прилог 6.5. Правилник о издавачкој делатности (веза) 

Прилог 6.6. Програм научноистраживачког рада Факултета за хотелијерство и туризам у 

Врњачкој Бањи за период 2015-2018. година (веза) 

Прилог 6.7. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Факултета за хотелијерство 

и туризам у Врњачкој Бањи за период 2015-2018. (веза) 

 

prilozi/6/6.4._odluka_ministarstva_o_akreditaciji_nir-a.pdf
prilozi/6/6.5._pravilnik_o_izdavackoj_delatnosti.pdf
prilozi/6/6.6._program_nir-a.pdf
prilozi/6/6.7._program_razvoja_naucnoistrazivackog_podmlatka.pdf
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Процена испуњености Стандарда 7: ,,Квалитет наставника и сарадника“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је у складу са Законом о високом 

образовању утврдио јасне услове за избор у звања наставника и сарадника. Поступак и 

услови избора наставника и сарадника унапред су утврђени и доступни оцени стручне и 

шире јавности. Процедура избора наставника утврђена је Правилником о начину и 

поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 

Крагујевцу (Прилог 7.1.А.), а процедура избора сарадника утврђена је Правилником о 

начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 724 од 27.11.2012.г.) (Прилог 7.1.Б.). 

Факултет систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку 

активност наставника и сарадника. Факултет има усвојен Програм развоја научно-

истраживачког подмлатка (Прилог 7.3.). Факултет при избору и унапређењу наставно-

научног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у 

другим областима привредног и друштвеног живота. 

Задовољавајући ниво квалитета наставника и сарадника постиже се и перманентним 

праћењем и подстицањем наставне, научно-истраживачке и стручне активности 

наставника и сарадника, као и подизањем нивоа њихових педагошких компетентности. 

Оцена квалитета научне активности наставника и сарадника може се извршити на основу 

биографије и библиографије које се налази на сајту Факултета за сваког од наставника и 

сарадника. Педагошка активност наставника и сарадника се процењује на основу анкетних 

упитника који се спроводе два пута у току школске године. 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи спроводи дугорочну политику 

селекције младих, најперспективнијих и најталентованијих кадрова. Основну кадровску 

базу чини матични Универзитет у Крагујевцу, чији је саставни део Факултет за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. Факултет обезбеђује наставницима и 

сарадницима могућност за перманентно научно и стручно усавршавање и напредовање 

путем: информисања о конкурсима за међународне и домаће научно-истраживачке 

пројекте и стипендије, обезбеђивања адекватне литературе, приступа базама података, 

библиотечким ресурсима на Интернету и другој научној инфраструктури, успостављања 

сарадње са домаћим и међународним образовним и научно-истраживачким институцијама 

у циљу припреме и реализације заједничких пројеката, одобравања плаћених одсуства 

ради студијских боравака и сл. 

На Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи запослено је 19 наставника са 

пуним радним временом. Такође, на Факултету је по уговору о допунском раду 

ангажовано 3 наставника за потребе извођења наставе на основним и мастер академским 

студијама. 

У реализацији наставе учествује и 13 сарадника у звању асистента, са пуним радним 

временом, као и 1 сарадник у звању асистента у допунском радном односу. Академске 

2015/2016 г. за помоћ у настави на основним академским студијама ангажована су 2 

сарадника ван радног односа – демонстратора, чији је избор у звање утврђен Правилником 

о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа (бр. 1275 од 
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27.10.2015.г.) (Прилог 7.1.В.). Подаци о наставном особљу доступни су на самом 

Факултету и на интернет презентацији Факултета http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/2012-

02-07-18-37-53. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу 

остварује циљеве и испуњава захтеве постављене Стандардом 7, будући да: 

1. Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и 

доступни оцени стручне и шире јавности; 

2. Поступак и услови за избор наставника и сарадника предмет су периодичне провере и 

усавршавања; 

3. Факултет се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних 

поступака и услова путем којих оцењује њихову научну, истраживачку и педагошку 

активност; 

4. Факултет спроводи дугорочну политику селекције младих кадрова и њиховог даљег 

напретка; 

5. Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 

усавршавање путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и 

стручним скуповима; 

6. Факултет при избору и унапређењу наставно-научног кадра посебно вреднује 

педагошке способности наставника и сарадника. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Јавност поступка и услова за избор 

наставника и сарадника +++ 

 Усаглашеност поступка избора са 

предлогом критеријума Националног 

савета за високо образовање +++ 

 Факултет спроводи дугорочну политику 

развоја научно-истраживачког 

подмлатка ++ 

 Систематско праћење и вредновање 

истраживачких способности наставника 

и сарадника ++ 

 Уважавање мишљења студената о 

педагошком раду наставника и 

сарадника ++ 

СЛАБОСТИ 

 Значајан број наставника и сарадника 

није укључен у научно-истраживачке 

пројекте ++ 
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МОГУЋНОСТИ 

 Запошљавање квалитетног младог кадра, 
пре свега најбољих студената 

докторских академских студија 

Универзитета у Крагујевцу +++ 

 Континуирано усавршавање педагошких 

и научно-истраживачких способности 

наставника и сарадника ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Финансирање Факултета према броју 

уписаних студената може да онемогући 

пријем већег броја младих сарадника, 

чијим би се усавршавањем добили 

квалитетни наставници Факултета ++ 

 Недовољност финансијских средстава 

намењених обезбеђењу квалитетног 

научно-истраживачког рада наставника 

и сарадника Факултета ++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Повећати мобилност наставника и сарадника у циљу побољшања квалитета наставног 

и научно-истраживачког процеса; 

2. Формирати фонд који би стимулисао мобилност наставника и сарадника; 

3. Поклонити већу пажњу усавршавању педагошких компетенција наставника и 

сарадника и истрајати на обезбеђивању адекватних услова за научно-истраживачки 

рад; 

4.  Укључити у научно-истраживачке пројекте што већи број наставника и сарадника 

Факултета у будућности. 

Показатељи и прилози за Стандард 7 

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника 

А. Наставници у сталном радном односу 

Р.Б. 
Матични 

број 

Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

% 

запослења 

Област за коју је 

биран 

1. 
23039601

82677 

Драго В. 

Цвијановић 

ред. 

проф. 

30.04. 

2015. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

2. 
28129557

15189 

Драгана Е. 

Гњатовић 

ред. 

проф. 

01.03. 

2012. 
100 Општа економија 

3. 
08089737

15485 

Ана М. 

Ланговић – 

Милићевић 

ред. 

проф. 

28.05. 

2015. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

4. 
10099777

20010 

Владимир Р. 

Сенић 

ван. 

проф. 

08.05. 

2013. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

5. 
23039537

15201 

Смиљка Љ. 

Исаковић 

ван. 

проф. 

11.02. 

2015. 
100 

Културологија и 

комуникологија 

6. 
31129817

20079 

Данко Љ. 

Милашиновић 

ван. 

проф. 

13.07. 

2016. 
100 Информатика 

7. 
18079647

25033 

Сандра М. 

Живановић 

ван. 

проф. 

13.09. 

2016. 
100 Медицина 

8. 
12049847

85036 

Марија М. 

Костић 
доц. 

08.05. 

2013. 
100 

Екологија и 

заштита животне 

средине 
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9. 
20129767

25021 

Марија Љ. 

Мандарић 
доц. 

12.06. 

2013. 
100 Маркетинг 

10. 
08019827

86013 

Марија С. 

Лакићевић 
доц. 

10.07. 

2013. 
100 Општа економија 

11. 
15129697

86014 

Снежана Р. 

Милићевић 
доц. 

10.07. 

2013. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

12. 
07039587

21413 

Небојша М. 

Павловић 
доц. 

10.07. 

2013. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

13. 
22089787

20037 

Дарко Д. 

Димитровски 
доц. 

11.06. 

2014. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

14. 
11019547

10151 

Зоран В. 

Срзентић 
доц. 

06.09. 

2012. 
100 Медицина 

15. 
20119837

45015 

Тања С. 

Станишић 
доц. 

30.04. 

2015. 
100 Општа економија 

16. 
17109857

82831 

Андреј М. 

Мићовић 
доц. 

09.03. 

2016. 
100 Право 

17. 
22089637

32128 

Братислав В. 

Станковић 
доц. 

25.12. 

2014. 
100 Право 

18. 
06039767

87036 

Драгана Д. 

Пешић 

нас. 

стр. 

јез. 

11.04. 

2012. 
100 Страни језици 

19. 
16119767

85617 

Александра М. 

Радовановић 

нас. 

стр. 

јез. 

08.08. 

2013. 
100 Страни језици 

 

Б. Наставници по уговору 

Р.Б. 
Матични 

број 

Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

Број 

угов

ора 

Сагласн

ост број 

Област за 

коју је 

биран 

1. 
140795471

0366 

Бранислав З. 

Поповић 

ван. 

проф. 

13.02. 

2013. 

1103 

1.10. 

2015. 

900/XI-2 

од 30.09. 

2015. 

Методика, 

историја и 

филозофија 

математике 

2. 
230397178

5632 

Јелена Радовић 

– Стојановић 
доц. 

19.02. 

2015. 

1104 

1.10. 

2015. 

21 бр. 

79/9-7-

2015 

30.06. 

2015. 

Економске 

науке 

3. 
161297171

0011 

Владан 

Павловић 

ред. 

проф. 

20.09. 

2012. 

1105 

1.10. 

2015 

15-2/42 

5.02. 

2015. 

Рачуноводс

тво и 

ревизија 
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Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника 

A. Сарадници у сталном радном односу 

Р.Б. 
Матични 

број 

Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

% 

запослења 

Област за коју је 

биран 

1. 
050898572

5016 

Милица Љ. 

Жаревац 

Бошковић 

асист. 
6.10. 

2011. 
100 Општа економија 

2. 
121098529

0111 

Миљан М. 

Лековић 
асист. 

21.10. 

2014. 
100 Општа економија 

3. 
190398572

0049 

Немања М. 

Пантић 
асист. 

21.10. 

2014. 
100 Општа економија 

4. 
111198778

7023 

Јасмина М. 

Огњановић 
асист. 

18.04. 

2013. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

5. 
220198778

5031 

Милена З. 

Подовац 
асист. 

12.04. 

2016. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

6. 
180198472

5058 

Весна С. 

Миловановић 
асист. 

25.11. 

2014. 
100 

Менаџмент и 

пословање 

7. 
221198372

3223 

Дејан Б. 

Секулић 
асист. 

25.11. 

2014. 
100 Маркетинг 

8. 
300798672

5054 

Невена 

М.Васовић 
асист. 

24.12. 

2014. 
100 Математика 

9. 
040398772

5025 

Соња И. 

Милутиновић 
асист. 

19.01. 

2016. 
100 Општа економија 

10. 
130598272

5037 

Милица С. 

Петровић 
асист. 

19.01. 

2016. 
100 

Екологија и 

заштита животне 

средине 

11. 
270897178

0614 

Владимир М. 

Крагуљац 
асист. 

25.08. 

2015. 
100 Информатика 

12. 
170598872

8222 

Невена М. 

Манојловић 
асист. 

23.12. 

2015. 
100 Медицина 

13. 
191298774

5021 

Александра Б. 

Митровић 
асист. 

22.02. 

2016. 
100 

Рачуноводство и 

финансије 

 

Б. Сарадници по уговору 

Р.Б. 
Матични 

број 

Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

Број 

угово

ра 

Сагласн

ост број 

Област за 

коју је 

биран 

1. 
13069887

25086 

Наталија 

Богдановић 
асист. 

16.07. 

2014. 

1238 

21.10. 

2015 

01-685 

13.03.20

15. 

Унутрашња 

архитектура 

и индустриј-

ски дизајн 

 

Прилог 7.1. А. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 

наставника Универзитета у Крагујевцу (веза) 

Прилог 7.1. Б. Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа 

сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (веза) 

prilozi/7/7.1.a._pravilnik_o_zasnivanju_radnog_odnosa_i_sticanju_zvanja_nastavnika_univerziteta_u_kragujevcu.pdf
prilozi/7/7.1.b._pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zasnivanja_radnog_odnosa_i_sticanju_zvanja_na_fakultetu.pdf
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Прилог 7.1.В. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног 

односа (веза) 

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника 

на нивоу установе (веза) 

Прилог 7.3. Програм развоја научно-истраживачког подмлатка (веза) 

 

prilozi/7/7.1.v._pravilnik_o_uslovima,_nacinu_i_postupku_izbora_saradnika_van_radnog_odnosa.pdf
prilozi/7/7.2._odnos_ukupnog_broja_studenata_i_broja_zaposlenih_nastavnika_na_nivou_ustanove.pdf
prilozi/7/7.3._program_razvoja_naucnoistrazivackog_podmlatka.pdf
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Процена испуњености Стандарда 8: „Квалитет студената“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Упис студената на Факулет за хотелијерство и туризма у Врњачкој Бањи обавља се према 

Закону о високом образовању, Правилнику о упису студената на студијске програме 

Универзитета у Крагујевцу (Прилог 8.1.А.) и Статуту Факултета. Број студената, који 

уписује Факултет за хотелијерство и туризма у Врњачкој Бањи, усклађен је са кадровским, 

просторним и техничким могућностима Факултета. 

На свим студијским програмима Факултета постоје јасно дефинисани услови уписа 

студената и полагањa пријемног испита. Информисање студената о упису, условима 

студирања и полагању пријемног испита обавља се путем Информатора, промотивног 

материјала и сајта Факултета. Такође, заинтересовани кандидати информације о упису 

могу добити путем промоција студијских програма Факултета организованих у 

средњошколским центрима у окружењу. 

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија објављује се у 

оквиру заједничког конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У 

прву годину основних академских студија уписују се лица која имају средње образовање у 

четворогодишњем трајању и која положе пријемни испит. Упис студената спроводи 

конкурсна комисија именована решењем ректора Универзитета у Крагујевцу. Рангирање 

пријављених средњошколаца обавља се на основу постигнутих резултата у претходном 

школовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Резултати пријемног испита 

објављују се на огласној табли и сајту Факултета. Факултет је у школској 2015/2016. 

уписао 100 студената на основним академским студијама Хотелијерство и туризам. 

Упис студената на мастер академске студије Факултет врши од школске 2015/2016. 

године. Услови уписа и правила студирања на овом нивоу студија утврђени су 

Правилником о упису студената на мастер академске студије (Прилог 8.1.Б.) и 

Правилником о правилима студирања на мастер академским студијама (Прилог 8.2.Б.). На 

мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије у четворогодишњем трајању и стекло најмање 240 ЕСПБ бодова, односно, лице 

које је завршило основне студије, по прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању. Факултет је у школској 2015/2016. уписао прву генерацију 

студената на мастер академским студијама. Уписано је укупно 37 студената, 28 на 

студијском програму Менаџмент у туризму и 9 студената на студијском програму 

Менаџмент у хотелијерству. 

Акредитовани број студената за упис у прву годину основних академских студија је 150 и 

то 100 студената на студијском програму Хотелијерство и туризам и 50 студената на 

студијском програму Здравствени туризам. Акредитован број студената за упис у прву 

годину мастер академских студија је 85 и то 30 студената на студијском програму 

Менаџмент у туризму, 30 студената на студијском програму Менаџмент у хотелијерству и 

25 студената на студијском програму Здравствени туризам. Реализација наставе на 

студијским програмима Здравствени туризам (основне академске студије) и Здравствени 

туризам (мастер академске студије) започеће у школској 2016/2017. години и стога ови 
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студијски програми нису укључени у Табеле 8.1., 8.2. и 8.3. које се налазе на крају 

Стандарда 8. 

Рангирање студената за упис у наредне године студија врши се на основу броја 

остварених ЕСПБ поена. Број студената који су уписали школску 2015/2016. годину у 

односу на остварене ЕСПБ поене по годинама студија дати су у Табели 8.3. 

Студентима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи загарантована је 

једнакост и равноправност по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална 

оријентација, етничко, социјално или национално порекло, језик, вероисповест, политичко 

или друго мишљење и сл.). Извођење наставе и реализација испита прилагођава се 

студентима са посебним потребама. 

Све релевантне информације о врсти, структури и циљевима студијског програма могу се 

пронаћи на сајту Факултета. На истој адреси могу се наћи и информације о оснивању, 

акредитацији, актима Факултета, партнерима Факултета, научним пројектима, научном 

часопису „Менаџмент у хотелијерству и туризму“, као и биографије наставника и 

сарадника. Распоред извођења наставе објављује се на сајту Факултета и огласној табли 

пре почетка зимског/летњег семестра. Тада се дефинишу и термини одржавања 

колоквијума, као и термини консултација студената са наставницима и сарадницима. 

Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 

Студијски програми основних и мастер академских студија су конципирани тако да 

студент преузима одговорност за учење, редовно се припремајући за наставу, активно 

учествује у настави и испуњава захтеване предиспитне обавезе. Рад и усавршавање 

студената континуирано се прати током наставе и на испиту и изражава се поенима. На 

испит може изаћи студент који је испунио све прописане предиспитне обавезе. Укупна 

оцена студената на наставном предмету састоји се из два елемента: оцена рада студената 

током наставе и оцена знања студената показаног на завршном испиту. Број поена који 

сваки од ова два елемената оцењивања носи не може бити мањи од 30 нити већи од 70 

(Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту - Прилог 8.2.А). 

Методе оцењивања студената и знања која су усвојили у току наставно-научног процеса 

усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма. 

Оцењивање студената обавља се непрекидним праћењем рада студената, као и на основу 

поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и поена стечених на испиту. 

Факултет обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током оцењивања 

студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). Примедбе, сугестије 

и запажања у вези са квалитетом оцењивања, студенти могу непосредно дати продекану за 

наставу Факултета посредством представника Студентског парламента. 

На седницама Катедри и Наставно-научног већа прате се и проверавају оцене студената по 

наставним предметима и предузимају одговарајуће мере уколико дође до неправилности у 

дистрибуцији оцена у дужем периоду. Такође, Факултет систематично прати и проверава 

пролазност студената по наставним предметима, студијским програмима, годинама и 

предузима корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других, уочених 

неправилности у оцењивању. 
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Факултет омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, деловања 

и учешћа у одлучивању, у складу са законом, према Правилнику о студентском 

парламенту (Прилог 8.3.). Студенти путем анонимног анкетирања и учешћа у раду 

комисија и органа на Факултету, учествују у оцени студијских програма, квалитета 

наставе, оцењивања наставника. Резултати се користе као основ за предузимање 

корективних мера у циљу унапређења квалитета студија. 

Aнализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 8 будући да: 

1. Обезбеђује потенцијалним студентима све релевантне информације о условима уписа 

и студирања на Факултету путем сајта Факултета, промотивних активности и 

објављивањем специјализованих публикација; 

2. Вреднује резултате постигнуте на претходном нивоу школовања и резултате 

постигнуте на пријемном испиту; 

3. Гарантује једнакост и равноправност студената по свим основама, као и могућност 

студирања за студенте са посебним потребама; 

4. Благовремено и тачно информише студенте у вези са обавезом праћења наставе; 

5. Студенти оцењују наставни процес на основу унапред дефинисаних критеријума, 

правила и процедура који су усклађени са циљевима, садржајима и обимом 

акредитованих студијских програма; 

6. Рад студената се прати током наставе и изражава поенима, па коначна оцена студента 

представља збир свих поена стечених током семестра и на испиту; 

7. Систематично прати и процењује пролазност студената по наставним предметима, 

студијским програмима и годинама студија; 

8. Омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, деловања и 

учешћа у раду Факултета. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Обезбеђивање релевантних информација 

и података потенцијалним и уписаним 

студентима +++ 

 Начин вредновања резултата 

постигнутих у претходном школовању и 

резултата постигнутих на пријемном 

испиту у складу су са Правилником о 

упису студената на основне/мастер 

академске студије Факултета +++ 

 Студенати су информисани о обавези 

праћења наставе +++ 

 Организована је стручна пракса у циљу 

СЛАБОСТИ 

 Не постоји стални контакт са 

студентима по завршетку студија ++ 

 Категорија „објективност оцењивања“ 

није укључена у Анкетни упитник 

студената о квалитету наставног процеса 

++ 
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стицања практичних знања и припреме 

за излазак на тржиште рада +++ 

 Оцењивање студената је у складу са 

Правилником о полагању испита и 

оцењивању на испиту +++ 

 Методе оцењивања студената и знања 

која су усвојили у току наставног 

процеса усклађени су са циљевима, 

садржајима и обимом акредитованих 

студијских програма +++ 

 Праћење и проверавање пролазности 

студената по наставним предметима, 

студијским програмима и годинама, као 

и предузимање корективних мера у 

случају уочених неправилности +++ 

 Учешће студената у раду Факултета и у 

раду Студентског парламента + 

МОГУЋНОСТИ 

 Интензивирање активности на пољу 

планирања и развоја каријере студената 

+++ 

 Активније учешћа студената у раду 

стручних органа и органа управљања 

Факултета + 

 Унапређење односа наставног особља и 

студената кроз програме едукације о 

вештини комуникације, у циљу 

побољшања квалитета целокупног 

наставног процеса и квалитетнијег 

учешћа студената у одлучивању ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Недовољна заинтересованост и/или 

необјективност студената везана за 

учешће у поступцима унапређења 

квалитета целокупног наставног процеса 

и научно-истраживачког рада ++ 

 Смањење објективности и 

принципијелности наставног особља у 

оцењивању студената +++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Изменити начин полагања пријемног испита на основним академским студијама. 

Уместо теста опште културе, предлаже се тестирање знања пријављених кандидата из 

предмета који припадају областима менаџмента, хотелијерства и туризма. Такође, 

предлаже се увођење припремне наставе за полагање пријемног испита; 

2. Унапредити систем статистичког праћења напредовања студената, да би се 

благовремено реаговало у случају незадовољавајућег успеха студената; 

3. Успоставити контакт са свим свршеним студентима основних и мастер академских 

студија у циљу обнављања и даљег унапређења сарадње; 

4. Организовати летње школе, као начин да се знања стечена на Факултету провере и 

унапреде кроз предавања, радионице, такмичења и сл., чиме би се олакшало усмерење 

студената и њихов рад у струци. 
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Показатељи и прилози за Стандард 8 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама 

студија за школску 2015/2016. годину 

Р.Б. 
Назив студијског 

програма и поља 

Акредитован 

број студената 

за упис у прву 

годину 

Стварно уписани у текућу школску 

годину (2015/2016) 

I 

год. 

II 

год. 

III 

год. 

IV 

год. 
Збир 

ОАС – Основне академске студије 

1. 
Хотелијерство и 

туризам 
100 100 117 83 154

1
 454 

Укупан број (ОАС) 100 100 117 83 154 454 

 

Р.Б. 
Назив студијског 

програма и поља 

Акредитован број 

студената за упис 

у прву годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2015/2016) 

I год. II год. Збир 

МАС – Мастер академске студије 

1. 
Менаџмент у 

хотелијерству 
30 9 - 9 

2. Менаџмент у туризму 30 28 - 28 

Укупан број (МАС) 60 37 - 37 

 

Укупан број 

студената 

ОАС+МАС 

Акредитован број студената 

за упис у прву годину 

Стварно уписани у текућу 

школску годину (2015/2016) 

160 137 

 

Табела 8.2. Стопа успешности студената у школској 2015/2016. години 

Р.Б. 
Назив студијског 

програма и поља 

Број 

успешних 

студената 

Број уписаних у I годину 

у генерацији успешних 

студената 

% успешних 

студената 

ОАС – Основне академске студије 

1. 
Хотелијерство и 

туризам 
14 100 14% 

МАС – Мастер академске студије 

1. 
Менаџмент у 

хотелијерству 
0 9 0% 

2. Менаџмент у туризму 1 28 4% 

 

Табела 8.3. Број студената који су уписали школску 2015/2016. годину у односу на 

остварене ЕСПБ бодове за све студијске програме по годинама студија 

Ниво 

студија 

II година III година IV година 

60 37-60 испод 37 60 37-60 испод 37 60 37-60 испод 37 

ОАС 68 29 20 34 40 9 64 21 4 

МАС - - - - - - - - - 

                                                                 
1
 Бројка укључује и апсолвенте (64 студента). 
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Прилог 8.1.А. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у 

Крагујевцу (веза) 

Прилог 8.1.Б. Правилник о упису студената на мастер академске студије Факултета (веза) 

Прилог 8.2.А. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (веза) 

Прилог 8.2.Б. Правилник о правилима студирања на мастер академским студијама (веза) 

Прилог 8.3. Правилник о студентском парламенту (веза) 

 

prilozi/8/8.1.a._pravilnik_o_upisu_studenata_na_studijske_programe_univerziteta_u_kragujevcu.pdf
prilozi/8/8.1.b._pravilnik_o_upisu_studenata_na_master_akademske_studije_fakulteta.pdf
prilozi/8/8.2.a._pravilnik_o_polaganju_ispita_i_ocenjivanju_na_ispitu.pdf
prilozi/8/8.2.b._pravilnik_o_pravilima_studiranja_na_master_akademskim_studijama.pdf
prilozi/8/8.3._pravilnik_o_studentskom_parlamentu.pdf
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Процена испуњености Стандарда 9: „Квалитет уџбеника, литературе, 

библиотечких и информатичких ресурса“  

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет зе хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу 

обезбеђује студентима уџбенике и другу неопходну литературу за савлађивање градива. 

На Факултету постоји Књижара Факултета, где је студентима омогућена куповина 

уџбеника у издању Факултета, као и скрипти потребних за наставу. У понуди Књижаре су 

и вежбанке за полагање колоквијума и испита, Дневници праксе, Пријаве за стручну 

праксу и друго. Такође, Књижара располаже са фотокопир апаратом, па је студентима 

доступна и услуга копирања. Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим 

уџбеницима и другим училима, који су унапред познати и објављени. Библиотека 

Факултета поседује минимално 10 примерака књига неопходних за извођење наставе, a 

чији су аутори наставници и сарадници Факултета. 

Факултет има усвојен Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима (Прилог 

9.1.1.), донет на основу Статута Факултета, као и Правилник о издавачкој делатности 

(Прилог 9.1.2.), којим се у складу са Законом о издавању публикација и Статутом 

Факултета уређује издавачка делатност. У складу са тим општим актима, Факултет 

систематски прати и оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета 

садржаја, структуре, стила и обима. Уџбеници и друга учила која не задовољавају 

квалитет бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи поседује Библиотеку опремљену 

потребним бројем библиотечких јединица, као и адекватном опремом за рад и простором 

за смештај библиотечког фонда. Библиотека факултета располаже са 1785 библиотечких 

јединица. Факултет систематски прати, оцењује и унапређује структуру и обим 

библиотечког фонда. Модернизација Библиотеке факултета је био један од приоритетних 

задатака, у складу са потребама обезбеђења наставно-научне основе за рад. Израђен је 

алфабетски каталог монографских публикација, извршена класификација библиотечког 

материјала и формирање стручног каталога применом УДК система, израдом регистра 

уџбеника пописом целокупне верификоване уџбеничке литературе у тренутној употреби 

на Факултету. 

Факултет обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за савлађивање 

градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему, 

приступ Интернету и осталу комуникациону опрему. Постоји Информатичка учионица са 

28 рачунара и 28 таблет рачунара, као и рачунари у Библиотеци који су доступни 

студентима. Студенти се систематски упознају са начином рада у Библиотеци и 

Информатичкој учионици. 

Број запослених у Библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне 

спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте 

услуга. Компетентност и мотивисаност особља за подршку у Библиотеци, Читаоници и 

Информатичкој учионици се континуирано прати, оцењује и унапређује спровођењем 

анкетирања запослених о квалитету рада органа управљања и стручних служби Факултета 

и анкетирања студената о квалитету рада органа управљања и стручних служби 
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Факултета. Ове анкете су саставни део Извештаја о вредновању квалитета студијских 

програма, наставе, рада органа управљања и стручних служби Факултета. Комисија за 

самовредновање поменути Извештај доставља Комисији за обезбеђење квалитета, која 

даље систематски прати управљање Факултетом и рад стручних служби Факултета, 

посебно њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима. 

Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 

материјала, а нарочито студентска Читаоница, смештене су у одговарајућем делу зграде 

како би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле 

адекватне услове за рад. Читаоница је светла и доступна студентима и запосленима 8 

часова дневно уз обезбеђен неограничен приступ Интернету и осталој одговарајућој 

информатичкој опреми. У Читаоници Факултета расположиво је 12 места за седење, уз 

тенденцију повећања броја места. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 9 будући да: 

1. Студентима су обезбеђени уџбеници и друга литература неопходна за савлађивање 

градива, док је настава из сваког предмета покривена одговарајућим училима; 

2. Постоје општи акти о уџбеницима у виду Правилника о уџбеницима и другим 

наставним средствима и Правилника о издавачкој делатности, у складу са којима се 

систематски прати и оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета 

садржаја, структуре, стила и обима, а уџбеници и друга учила која не задовољавају 

квалитет бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим; 

3. Поседује Библиотеку опремљену потребним бројем библиотечких јединица (који је 

предмет оцене и унапређења структуре и обима), као и опремом за рад; 

4. Постоје неопходни информатички ресурси за савлађивање градива и студенти су 

систематски упознати са начином рада у Библиотеци и Информатичкој учионици; 

5. Постоји усклађеност броја запослених у Библиотеци и пратећим службама, као и 

одговарајућа врста и ниво њихове стручне спреме, а компетентност и мотивисаност 

особља за подршку у Библиотеци, Читаоници и Информатичкој учионици се 

континуирано прати, оцењује и унапређује; 

6. Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог 

електронског материјала, а нарочито студентска Читаоница, смештене су у 

одговарајућем делу зграде како би студентима, наставном и ненаставном особљу и 

осталим корисницима пружиле адекватне услове за рад. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Постојање Правилника о уџбеницима и 

другим наставним средствима и 

Правилника о издавачкој делатности, и 

поступање у складу са њима +++ 

СЛАБОСТИ 

 Непостојање библиотечког софтвера за 
рад запослених у Библиотеци ++ 

 Немогућност електронског каталога у 

COBISS систему ++ 
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 Систематско праћење и оцена структуре 

и обима библиотечког фонда ++ 

 Постојање адекватних информатичких 

ресурса (рачунара, таблета, софтвера, 

Интернета) +++ 

 Адекватно опремљена Библиотека и 

Читаоница Факултета ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Постоје финансијска средства у буџету 

Факултета за набавку литературе +++ 

 Повећан обим ресурса доступних преко 

КОБСОН-а ++ 

 Већи број уџбеника наставног кадра 

Факултета +++ 

 Обезбедити електронски каталог у 

COBISS систему ++ 

 Обезбедити дванаесточасовну 

доступност Библиотеке и Читаонице ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Могуће смањење прихода Факултета 

које би угрозило набавку квалитетних 

библиотечких и информатичких ресурса 

++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Унапредити активности и начине за финансирање издавачке делатности који ће 

гарантовати штампање припремљених рукописа; 

2. Направити предлог покривености предмета уџбеницима и у складу са тим, према 

приоритетима континуитано повећавати број уџбеника неопходних за наставни 

процес; 

3. Објединити препоручену литературу за сваки предмет по годинама студија и 

генерално, и обједињени документ поставити на Интернет страни Факултета; 

4. Континуирано повећавати број библиотечких јединица; 

5. Обезбедити континуирану обуку за наставнике, сараднике, друго особље Факултета и 

студенте у циљу ефективнијег коришћења Библиотеке и осталих информатичких 

ресурса, као и сервиса КОБСОН-а; 

6. У циљу побољшања компетентности и мотивисаности запослених у Библиотеци и 

Читаоници отворити књигу примедби и похвала; 

7. Набавити библиотечки софтвер за рад запослених у Библиотеци; 

8. Обезбедити дванаесточасовну доступност Библиотеке и Читаонице Факултета; 

9. Побољшати услове и број радних места у Читаоници; 

10. Повећати број информатичких учионица са отвореним приступом за студенте и 

унапредити организацију коришћења рачунарских учионица; 

11. Проширити капацитете за бежични приступ Интернету за студенте и запослене 

Факултета. 
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Показатељи и прилози за Стандард 9 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 

Р.Б. Библиотечке јединице Број 

1. Књиге на српском језику 331 

2. Књиге на страним језицима 39 

3. Књиге на језицима националних мањина 25 

 УКУПНО 395 

1. Монографије на српском језику 570 

2. Монографије на страним језицима 74 

3. Монографије на језицима националних мањина 4 

 УКУПНО 648 

1. Часописи на српском језику 204 

2. Часописи на страним језицима 36 

3. Часописи на језицима националних мањина 2 

 УКУПНО 242 

1. Уџбеници на српском језику 428 

2. Уџбеници на страним језицима 61 

3. Уџбеници на језицима националних мањина 11 

 УКУПНО 500 

СВЕГА 1785 

 

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 

Р.Б. Назив опреме Број  

1. Информатичке лабораторије/учионице 1 

2. Рачунари у кабинетима наставника и сарадника 31 

3. Рачунари у службама 10 

4. Рачунари у салама за предавања 6 

5. Сервери 6 

6. Видео бимови 12 

7. Опрема за студије на даљину  

 -  

 -  

 Oстало  

 

Прилог 9.1.А. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима (веза) 

Прилог 9.1.Б. Правилник о издавачкој делатности (веза) 

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

високошколској установи (веза) 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници 

запослени на установи са бројем наставника на установи (веза) 

 

prilozi/9/9.1.a._pravilnik_o_udzbenicima.pdf
prilozi/9/9.1.b._pravilnik_o_izdavackoj_delatnosti.pdf
prilozi/9/9.2._spisak_udzbenika_i_monografija_ciji_su_autori_nastavnici_zaposleni_na_visokoskolskoj_ustanovi.pdf
prilozi/9/9.3._odnos_broja_udzbenika_i_monografija_ciji_su_autori_nastavnici_zaposleni_na_ustanovi_sa_brojem_nastavnika_na_ustanovi.pdf
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Процена испуњености Стандарда 10: „Квалитет управљања високошколском 

установом и квалитет ненаставне подршке“  

 

Опис тренутне ситуације 

Орган управљања и орган пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

организацији и управљању Факултетом за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

утврђени су Статутом Факултета. Структура, организационе јединице и њихов делокруг 

рада, као и њихова координација и контрола, у складу са законом утврђени су 

Правилником о систематизацији радних места Факултета. 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи систематски прати и оцењује 

организацију и управљање високошколском установом и предузима мере за њихово 

унапређење. Комисија за самовредновање редовно спроводи анкетирање запослених о 

квалитету рада органа управљања и стручних служби Факултета, и добијене резултате 

презентује у Извештају о вредновању квалитета студијских програма, наставе, рада органа 

управљања и стручних служби Факултета. Комисија за самовредновање редовно спроводи 

и анкетирање студената о квалитету рада органа управљања и стручних служби 

Факултета. Резултати ове анкете су, такође, саставни део Извештаја о вредновању 

квалитета студијских програма, наставе, рада органа управљања и стручних служби 

Факултета. Наведени Извештај Комисија за самовредновање доставља Комисији за 

обезбеђење квалитета, која даље систематски прати управљање Факултетом и рад 

стручних служби Факултета, а посебно однос управљачког и ненаставног особља према 

студентима и њихову мотивацију у раду са студентима. 

Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују 

се Правилником о систематизацији радних места, у складу са законом. Поред запосленог 

ненаставног особља ангажованог на неодређено време, на Факултету су запослена још 

четири радника ангажована на одређено време, и то: извршилац на пословима наставе и 

испита (Служба за студентска питања), извршилац на пословима информационог система 

(Служба за информационо техничку подршку и одржавање), књижничар (Библиотека) и 

спремачица (Служба за информационо техничку подршку и одржавање). Високошколска 

установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за 

акредитацију. 

Информације о раду органа управљања и стручних служби Факултета доступне су 

студентима, запосленима и јавности путем огласне табле и интернет страница Факултета 

(нпр. на сајту факултета се налазе правилници Факултета, Информатор о раду и др.). 

У погледу перманентног образовања и усавршавања на професионалном плану, Факултет 

за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи обезбеђује управљачком и ненаставном 

особљу подршку за образовање и усавршавање. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 10 будући да: 
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1. Орган управљања и орган пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

организацији и управљању утврђени су Статутом Факултета, док су структура, 

организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и 

контрола, у складу са законом утврђени Правилником о систематизацији радних 

места Факултета; 

2. Систематски прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом 

и предузима мере за њихово унапређење; 

3. Постоји систематско праћење и оцена рада управљачког и ненаставног особља, као и 

предузимање мера за унапређење квалитета њиховог рада, а посебно праћење и оцена 

њиховог односа према студентима и мотивације у раду са студентима; 

4. Омогућава оцену рада и деловања управљачког и ненаставног особља од стране 

наставника, ненаставног особља, студената и јавног мњења; 

5. Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља 

утврђени су Правилником о систематизацији радних места, у складу са законом и 

доступни су јавности; 

6. Обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за 

акредитацију; 

7. Омогућава управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и 

усавршавање у струци. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Статутом Факултета утврђени су орган 

управљања и орган пословођења 

Факултетом +++ 

 Дефинисане су надлежности органа 

управљања и надлежности органа 

пословођења Факултетом, као и њихова 

одговорност ++ 

 Организационе јединице на Факултету, 
њихова структура и делокруг рада 

дефинисани су Правилником о 

систематизацији радних места +++ 

 Факултет прати и оцењује рад 

управљачког и ненаставног особља ++ 

 Комисија за самовредновање спроводи 

анкетирање запослених о квалитету рада 

органа управљања и стручних служби 

Факултета ++ 

 Комисија за самовредновање спроводи 

анкетирање студената о квалитету рада 

органа управљања и стручних служби 

Факултета ++ 

 Комисија за обезбеђење квалитета 

СЛАБОСТИ 

 Потребан већи број ненаставног особља 

++ 

 Неинформисаност и немотивисаност 

студената и запослених за оцењивање и 

давање сугестија за побољшање 

организације, управљања и рада 

запослених + 
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систематски прати и предлаже мере за 

побољшање организације, управљања 

Факултетом и рада стручних служби 

Факултета ++ 

 Факултет пружа подршку за 

усавршавање и образовање управљачког 

и ненаставног особља ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Проширити начине за омогућавање 

образовања и усавршавања управљачког 

и ненаставног особља ++ 

 Стимулисати управљачко и ненаставно 

особља за лично усавршавање ++ 

 Преузимање организационих модела за 

управљачко и ненаставно особље из 

упоредног законодавства, водећи рачуна 

о специфичностима нашег образовног 

система + 

ОПАСНОСТИ 

 Законски и подзаконски акти који 

ограничавају запошљавање ++ 

 Стручно „застаревање“ ненаставног 

особља ++ 

 Информатичко „застаревање“ 

ненаставног особља ++ 

 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Обезбедити стално усавршавање и разрађивање мера за праћење организације и 

управљања високошколском установом, као и преузимање адекватних решења; 

2. Мотивисати студенте и запослене за изношење сугестија за побољшање организације, 

управљања и рада запослених; 

3. Поред редовних анкета које спроводи Комисија за самовредновање, предлаже се 

обезбеђивање „књиге сугестија“, путем сајта Факултета, у холу Факултета и на 

другим местима како би се пружила могућност сталне оцене и предлога за 

побољшање од стране студената и запослених у вези организације и управљања радом 

Факултета, али и рада ненаставног и наставног особља; 

4. Обезбедити повећање броја и квалитет ненаставног особља; 

5. Обезбедити перманентно усавршавање управљачког и ненаставног особља; 

6. Обезбедити перманентно усавршавање ненаставног особља у погледу информационе 

писмености и спречавања информатичког „застаревања“. 

Показатељи и прилози за Стандард 10 

Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској 

установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  

Р.Б. 

Назив 

организационе 

јединице 

Радно место 
Матични 

број 

Име, средње 

слово, презиме 
Квалификација 

1. 

Служба за 

опште и правне 

послове 

Стручни 

сарадник 

за односе са 

јавношћу 

1710979

725036 

Јелена Д. 

Петровић 

Дипломирани 

економиста 
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2. 

Служба за 

студентска 

питања 

Шеф Службе 

за студентска 

питања 

1002961

780612 

Радован Н. 

Крљар 
Економиста 

3. 

Служба за 

рачуноводство 

и финансије 

Шеф Службе 

за 

рачуноводств

о и финансије 

2511972

785611 

Драгана М. 

Жупац 

Дипломирани 

економиста 

4. 

Служба за 

рачуноводство 

и финансије 

Извршилац на 

пословима 

књиговођа 

контиста 

2901970

786028 
Лидија С. Ђукић 

Рачуноводствен

и техничар 

5. 

Служба за 

рачуноводство 

и финансије 

Извршилац на 

рачуноводств

ено 

финансијским 

пословима и 

пословима 

јавних 

набавки 

2908981

785036 

Ана В. 

Бошковић 

Дипломирани 

економиста 

6. 

Служба за 

информационо 

техничку 

подршку и 

одржавање 

Шеф Службе 

и извршилац 

на пословима 

информацион

ог система 

1303979

780024 

Саша Д. 

Ђуровић 

Дипломирани 

инжењер 

електротехнике 

7. 

Служба за 

информационо 

техничку 

подршку и 

одржавање 

Домар 
1108984

500016 

Александар Б. 

Весић 
Аутомеханичар 

8. 

Служба за 

информационо 

техничку 

подршку и 

одржавање 

Спремачица 
1601976

787010 

Драгана Ј. 

Ђуровић 

Основно 

образовање 

9. Библиотека Библиотекар 
0403985

786043 

Марија Д. 

Стефановић 

Дипломирани 

економиста 

10.  
Секретар 

факултета 

3101977

780618 

Иван Ж. 

Симоновић 

Дипломирани 

правник 

 

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе (веза) 

Прилог 10.2.  нализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби (веза) 

 

prilozi/10/10.1._sematska_organizaciona_struktura_visokoskolske_ustanove.pdf
prilozi/10/10.2._analiza_rezultata_ankete_studenata_o_proceni_kvaliteta_rada_organa_upravljanja_i_rada_strucnih_sluzbi.pdf
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Процена испуњености Стандарда 11: „Квалитет простора и опреме“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи поседује просторне капацитете 

примерене за квалитетно обављање своје делатности: учионице, кабинете, библиотеку, 

читаоницу и сл. Факултет обезбеђује простор за потребе организовања наставе и рада 

Факултета на основу уговора о закупу пословног простора. Укупан простор површине 

2183m
2
 одговара потребама остваривања студијских програма. 

Током ранијих година вршено је континуирано унапређивање просторних капацитета и 

опреме, као важних услова, неопходних за квалитетно обављање наставног процеса. 

Током школске 2012/2013. године извршени су радови на санацији инсталација грејања и 

уградњи терморегулационих вентила. У истом периоду обезбеђен је одговарајући 

канцеларијски простор (кречење и набавка канцеларијског намештаја) за пријем нових 

наставника и сарадника. 

Током школске 2013/2014. године адаптиране су две просторије за извођење наставе. У 

свим слушаоницама у којима се изводи настава обезбеђена је одговарајућа информационо-

техничка опрема, рачунар, пројектор, одговарајућа табла, клима уређај и сл. 

На почетку школске 2014/2015. завршено је адаптирање још две слушаонице од по 60 и 

100 места, а током школске 2014/2015. године уграђени су плафонски носачи за 

пројекторе у три слушаонице Факултета. Они представљају најбоље решење приликом 

постављања пројектора и одабран је модел који одговара простору, врсти плафона и типу 

пројектора. Пројектори су постављени у висини горње ивице површине за пројекцију 

платна. Промењен је Интернет сервис провајдера (ИСП). Повећана је брзина протока 

интернета на 10/10Мb/s, обезбеђено је 6 јавних IP адреса. У оквиру Темпус пројекта 

урађена је рачунарска мрежа категорије 5е са задовољавајућим бројем инсталираних 

мрежних места. Промењен је хостинг веб сајта. 

У 2015/2016. години повећана је брзина протока Интернета на 20/20Мb/s и обезбеђено је 8 

јавних IP адреса. Извршено је проширивање рачунарске мреже уз увећање капацитета 

бежичног приступа. Покренута су два нова сајта, за Студентску праксу и Конференцију. 

Припремљени су предуслови за покретање Студентског портала и обезбеђивање 

могућности за електронску пријаву студентске праксе. У информатичком кабинету на 

свим рачунарима је омогућено коришћење савременог софтвера за хотелско пословање. 

Уграђени су плафонски носачи за пројекторе у још три слушаонице Факултета. 

Факултет у свом саставу поседује једну просторију опремљену савременим техничким и 

осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на рачунарима и 

коришћење услуга рачунског центра. Факултет поседује једну савремено опремљену 

информатичку учионицу и на Факултету ради књижара која нуди услуге фотокопирања, 

штампања, скенирања, нарезивања ЦД и ДВД материјала. 

Студентски парламент поседује посебну просторију са одговарајућом опремом. 
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Факултет поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и степенима студија. Сваки 

наставник и сарадник добио је на коришћење рачунар одговарајуће конфигурације. 

Службе су опремљене одговарајућим техничким средствима и ИТ опремом и у раду 

користе адекватне софтвере. 

Факултет свим запосленим и студентима обезбеђује опрему за неометан приступ 

различитим врстама информација у електронском облику, како би се те информације 

користиле у научно-образовне сврхе. Обезбеђен је неограничен приступ Интернету и 

осталој информатичкој опреми. 

Факултет обезбеђује редовно одржавање простора и опреме организовањем рада 

одговарајућих служби, висок ниво хигијене свих просторија, као и редовно одржавање 

опреме и њено осавремењавање. Факултет је установио процедуре које обезбеђују 

рационалну набавку потрошног материјала и брзо отклањање кварова на техничким 

уређајима у циљу њиховог несметаног функционисања. 

Квалитет простора и опреме обезбеђује се праћењем и усклађивањем просторних 

капацитета и опреме са потребама наставног процеса имајући у виду број студената и 

стандарде предвиђене правилима о акредитацији, контролом квалитета простора и опреме 

путем анкетирања студената и запослених, доследном применом законских правила и 

утврђених процедура набавке ствари, опреме и потрошног материјала, предузимањем 

корективних мера у случају пропуста у раду, праћењем и контролом квалитета рада на 

одржавању опреме и хигијене и предузимањем корективних мера у циљу ефикаснијег 

обављања послова на одржавању опреме. 

Анкетирање студената показало је да су они углавном задовољни квалитетом простора и 

опреме, изражавајући истовремено и предлог да квалитет ових ресурса буде још бољи. 

У циљу даљег унапређења услова рада потребно је континуирано радити на обнављању и 

набавци неопходне информационо-техничке опреме. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 11 будући да: 

1. Поседује просторне капацитете примерене за квалитетно обављање своје делатности: 

учионице, кабинете, библиотеку, читаоницу и сл.; 

2. Поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему која обезбеђује 

квалитетно извођење наставе на свим врстама и нивоима студија; 

3. Континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама 

наставног процеса и бројем студената; 

4. Свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ различитим врстама 

информација у електронском облику и информационим технологијама, како би се те 

информације користиле у научно-образовне сврхе; 
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5. Поседује просторије опремљене савременим техничким и осталим уређајима који 

студентима и особљу омогућавају рад на рачунарима и коришћење услуга рачунског 

центра (фотокопирање, штампање, скенирање, нарезивање ЦД и ДВД материјала). 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Добра опремљеност учионица, библио–
теке, читаонице, информатичког 

кабинета, осталог пословног простора 

+++ 

 Квалитетније обављање наставе 

захваљујући коришћењу савремених 

технологија – за студенте и наставно 

особље обезбеђен стални и неометан 

приступ различитим врстама 

информација у електронском облику и 

информационим технологијама, у 

научно-истраживачке и образовне сврхе, 

преко академске мреже КОБСОН, у 

информатичком кабинету, канцелари–

јама, учионицама и од куће +++ 

 Могућност фотокопирања, штампања, 

скенирања, нарезивања ЦД и ДВД 

материјала за све студенте и наставно 

особље ++ 

 Континуирано праћење и усклађивање 

капацитета простора и опреме са 

потребама целокупне делатности 

Факултета +++ 

СЛАБОСТИ 

 Непостојање сопственог простора за 

обављање дела стручне праксе +++ 

 Непостојање система за учење на 

даљину + 

МОГУЋНОСТИ 

 Проширивање пословног простора на 

други спрат +++ 

 Обезбеђивање сопственог простора за 
обављање дела стручне праксе +++ 

 Имплементација система за учење на 
даљину + 

ОПАСНОСТИ 

 Потенцијална недовољност учионичког 
простора услед континуираног пове–

ћавања броја студената Факултета ++ 

 Нередовно финансирање материјалних 

трошкова Факултета за текуће 

инвестиционо одржавање и развој ++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Катедре треба да направе структуриран захтев (према приоритетима) за обнављање 

опреме која се користи у настави; 

2. Направити прецизну анализу о ефективном коришћењу свих постојећих просторних 

ентитета Факултета; 

3. Обезбедити простор у својини Факултета за обављање стручне праксе; 

4. Размотрити потребне услове за имплементацију система за учење на даљину. 
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Показатељи и прилози за Стандард 11 

Табела 11.1. Укупна површина доступна за коришћење (амфитеатри, учионице, 

канцеларије, кабинети, службе...) 

Редни 

број 
Просторија Број Број места Површина м

2 

1. Амфитеатар  112 154,80 

2. 

Слушаонице, учионице: 

2 

3 

5 

6 

 

 

110 

50 

90 

100 

 

115 

87,88 

112,15 

129,80 

3. Информатички кабинет  30 61,75 

4. Библиотека  2 32,68 

5. Читаоница  12 63 

УКУПНО  506 757,06 

 

Наставни кабинети: 

2 

4а 

4б 

5 

6 

10 

10а 

12а 

14 

17 

18 

22 

22а 

26 

27 

 

 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

 

18,75 

36,27 

18,30 

13,95 

18,45 

10 

18,83 

9,61 

18,91 

16,2 

10,23 

18,45 

18,45 

9,3 

9,3 

 Студентска служба  2 19,22 

 Секретаријат  1 9,3 

 Студентски парламент  2 9,76 

 Остало   1142,66 

УКУПНО  546 2183 м
2
 4,31 м

2
/студенту 

 

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 

наставном процесу и научноистраживачком раду 

Редни број Назив и тип Намена Број 

1.  Сервер  6 

2.  Рутер  2 

3.  Десктоп рачунар  74 

4.  Монитор  78 

5.  Лаптоп  10 

6.  Рачунарска мрежа  1 

7.  Бежична рачунарска мрежа  4 
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8.  Дигитални фотокопир апарат  2 

9.  Мултифункцијски уређај  7 

10.  Ласерски штампач  5 

11.  Инкџет штампач  1 

12.  Скенер  2 

13.  Пројектор  12 

14.  Пројекционо платно  7 

15.  Презентер  6 

16.  Таблет  30 

17.  Интерактивна табла  2 

18.  Уређаји за непрекидно напајање  8 

19.  Монитор за информисање  1 

20.  Озвучење за слушаонице  4 

УКУПНО  262 

 

Прилог 11.3. Шема простора у власништву Факултета (веза) 

 

prilozi/11/11.3._sema_prostora_u_vlasnistvu_fakulteta.pdf
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Процена испуњености Стандарда 12: „Финансирање“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Процеси финансирања Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи јасно су 

дефинисани и транспарентно документовани о чему, пре свега, брине Савет Факултета. 

Финансирање Факултета дефинисано је следећим прописима: 

1. Закон о високом образовању; 

2. Закон о буџету Републике Србије; 

3. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 

делатности које се финансирају из буџета. 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи има обезбеђена финансијска 

средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научно-истраживачког рада 

и осталих научних активности Факултета. Наведене активности Факултет финансира из 

следећих извора: 

1. Приходи од дознака, у које спадају приходи од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за накнаду материјалних трошкова, плата и инвестиција; 

2. Приходи од обављања сопствене делатности, у које спадају приходи од школарина, 

пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 

услуга и других извора финансирања Факултета који су у складу са законом 

(организовање научних скупова, радионица, услуге књижаре и сл.). 

Факултет самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да 

обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. Израдом 

Финансијског плана (Прилог 12.1.) планирају се извори финансирања, начин расподеле и 

намене финансијских средстава. Финансијски план, на предлог Наставно-научног већа, 

усваја Савет Факултета. 

Из буџетских средстава финансирани су стални трошкови (грејање, комуналне услуге, и 

сл.), набавка потребне опреме, трошкови путовања, услуге по уговору, библиотечки фонд, 

модернизовање рачунарске опреме, издавачка делатност, трошкови рада и развоја 

информационог система као подршке развојном процесу, трошкови текућег пословања, 

зараде запослених, инвестиције и други трошкови у складу са законом. 

Финансијским планом Факултет дефинише изворе финансирања и планира њихову 

употребу у наредној календарској години. Успешност реализације Финансијског плана 

прати се на основу објављеног годишњег финансијског извештаја (Прилог 12.2.) који 

усваја Савет. Факултет има обавезу да годишњи обрачун за текућу годину достави Управи 

за јавна плаћања до 28. фебруара наредне календарске године. 



 
 
 

59 
 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 12 будући да: 

1. Поседује обезбеђена средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, 

научно-истраживачких пројеката и професионалних активности; 

2. Извори финансирања су усклађени са законом: 

 средства која обезбеђује оснивач; 

 школарине; 

 пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 

услуга; 

 други извори средстава Факултета који су у складу са законом; 

3. Самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује 

финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду; 

4. Обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе 

финансијских средстава кроз годишњи финансијски извештај који усваја Савет 

Факултета. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Финансијска средства неопходна за 

реализацију наставно-научног процеса 

обезбеђују се из буџета Републике 

Србије што даје дугорочну сигурност у 

финансирању +++ 

 Факултет има законску могућност да из 

сопствених прихода обезбеди део 

средстава за финансирање +++ 

 Факултет самостално доноси 

Финансијски план за наредну годину + 

 Факултет има могућност да самостално 

одлучује о употреби финансијских 

средстава + 

СЛАБОСТИ 

 Средства опредељена у буџету 

Републике Србије за реализацију 

наставно-научног процеса су често 

недовољна ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Факултет је у могућности да кроз 

накнаду за комерцијалне и друге услуге 

обезбеди додатна финансијска средства 

за финансирање ++ 

 Факултет је у прилици да путем уговора 

са трећим лицима обезбеди додатна 

финансијска средства ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Факултет се може удаљити од своје 

основне наставно-научне и 

истраживачке делатности у жељи да 

обезбеди што више сопствених прихода 

++ 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Периодично преиспитати правилнике о финансијским издвајањима у складу са 

приспелим сугестијама катедри; 

2. Стална контрола токова пословних и новчаних средстава;  

3. Додатно ангажовање наставника и сарадника у циљу повећавања извора сопствених 

прихода Факултета кроз научно-истраживачке активности, накнаде за комерцијалне 

услуге, донације и сл. 

Показатељи и прилози за Стандард 12 

Прилог 12.1. Финансијски план за 2016. годину (веза) 

Прилог 12.2. Годишњи финансијски извештај за 2015. годину (веза) 

 

prilozi/12/12.1._finansijski_plan_za_2016_godinu.pdf
prilozi/12/12.2._godisnji_finansijski_izveštaj_za_2015_godinu.pdf
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Процена испуњености Стандарда 13: „Улога студената у самовредновању и 

провери квалитета“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је омогућио значајну улогу 

студената у самовредновању и процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад Студентског 

парламента, рад представника студената у Савету Факултета, Комисији за обезбеђење 

квалитета, Комисији за самовредновање, као и кроз анкетирање студената о квалитету 

високошколске установе. Студенти имају два представника у Комисији за обезбеђење 

квалитета (Прилог 13.1.Б.). Такође, два представника студената именована су за чланове 

Комисије за самовредновање (бр. одлуке 176 од 26.03.2012.; бр. одлуке 88 од 30.01.2015.; 

бр. одлуке 1744 од 23.12.2015.; бр. одлуке. 910 од 08.06.2016.) (Прилог 13.1.А.). Студенти 

су у прилици да изнесу своје мишљење о стратегији, поступцима и документима којима се 

обезбеђује квалитет Факултета, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања 

квалитета. На овај начин омогућено је стално присуство студената у активностима 

обезбеђења и провере квалитета. 

Ставови и мишљења студената о питањима из свих области система обезбеђења 

квалитета, испитују се путем анкетних упитника. Општим актима Факултета, дефинисане 

су следеће анкете студената: 

1. Анкетни упитник студената о квалитету наставног процеса; 

2. Анкетни упитник студената о квалитету рада органа управљања и стручних служби 

Факултета; 

3. Анкетни упитник дипломираних студената о квалитету студијских програма и 

постигнутим исходима учења. 

Циљ вредновања од стране активних и дипломираних студената јесте утврђивање степена 

задовољства студената педагошким радом наставника и сарадника, квалитетом студијских 

програма, квалитетом наставе, квалитетом ненаставне подршке, постигнутим исходима 

учења, квалитетом рада органа управљања и стручних служби Факултета. 

Примарни начин контроле квалитета од стране студената је њихово учествовање у 

анонимном анкетирању. Представници студената, именовани за чланове Комисије за 

самовредновање, учествују и у самој дистрибуцији анкета, са циљем да анкетирани 

студенти осете већу слободу изражавања свог мишљења. Анкетирање студената мастер 

академских студија спроводи се од школске 2015/16, када је и започето извођење наставе 

на овом нивоу студија. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 13 будући да: 

1. Представници студената активно учествују у раду Савета Факултета, Комисије за 

обезбеђење квалитета и Комисије за самовредновање; 
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2. Студенти имају слободу да изнесу мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 

документима, који су основа за спровођење система квалитета; 

3. Обавезан елемент самовредновања високошколске установе је анкета, којом се 

испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се 

проверавају у процесу самовредновања; 

4. Високошколска установа организује и спроводи анкетирање, обрађује резултате, 

ставља их на увид јавности и укључује у укупну оцену самовредновања и оцене 

квалитета. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Студенти активно учествују у процесу 

вредновања квалитета високошколске 

установе, анализи резултата вредновања 

и формирању предлога корективних 

мера у случају недовољне испуњености 

постављених стандарда квалитета. +++ 

 Анонимно анкетирање пружа 

студентима већу слободу у изражавању 

својих ставова о квалитету наставног 

процеса и рада органа управљања и 

стручних служби Факултета +++ 

СЛАБОСТИ 

 Недовољна ангажованост студената у 

раду Комисије за обезбеђење квалитета. 

++ 

 Недовољна ангажованост студената у 

раду Комисије за самовредновање. ++ 

 Недовољна укљученост студената 

мастер академских студија у процедуре 

обезбеђење квалитета. ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Ангажовање већег броја студената у 

поступцима обезбеђења квалитета. ++ 

 Укључивање студената мастер 

академских студија у процедуре 

обезбеђења квалитета. ++ 

 Побољшање техничких услова 

спровођења анкетирања путем 

електронског упитника. +++ 

ОПАСНОСТИ 

 Неодлучност и/или неоснован страх 

студената да објективно искажу своја 

мишљења и ставове у процесу провере 

квалитета. +++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере: 

1. Повећати јасноћу и квалитет питања у анкетним упитницима; 

2. Интензивнији рад на едукацији студената о значају самовредновања и провере 

квалитета; 

3. Примена електронског упитника у циљу постизања веће ефикасности у прикупљању 

и обради података. 

Показатељи и прилози за Стандард 13: 

Прилог 13.1.А. Одлука о именовању чланова Комисије за самовредновање из реда 

студената (веза) 

prilozi/13/13.1.a._odluka_o_imenovanju_clanova_komisije_za_samovrednovanje_iz_reda_studenata.pdf
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Прилог 13.1.Б. Одлука о именовању чланова Комисије за обезбеђење квалитета из реда 

студената (веза) 

 

prilozi/13/13.1.b._odluka_o_imenovanju_clanova_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_iz_reda_studenata.pdf
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Процена испуњености Стандарда 14: „Систематско праћење и периодична провера 

квалитета“ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи поседује систем обезбеђења 

квалитета и спроводи утврђене стандарде и поступке за оцењивање свих области 

квалитета. Факултет је обезбедио инфраструктуру и услове за систематско прикупљање и 

обраду података у свим областима које су предмет самовредновања. Факултет обезбеђује 

повратну информацију од послодаваца о стеченим квалификацијама дипломаца, као и 

мишљење свршених студената о квалитету студијских програма и постигнутим исходима 

учења. 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је закључио билатералне уговоре о 

сарадњи са високошколским институцијама у иностранству (попут уговора о сарадњи са 

Факултетом за туризам у Бару, Универзитетом Константин Филозоф у Нитри, Факултетом 

за бизнис и туризам у Будви, Економским факултетом Универзитета у Источном Сарајеву 

и др.). Поред сарадње са високошколским институација у иностранству, Факултет је 

закључио уговоре о сарадњи и са високошколским институцијама у земљи (попут уговора 

о сарадњи са Високом пољопривредном школом струковних студија у Шапцу, Високом 

технолошком школом струковних студија у Аранђеловцу, Високом пословном школом 

струковних студија у Лесковцу и др.). Сарадњом са другим високошколским установама, 

долази до трансфера знања и размене искустава, чиме се унапређује квалитет наставе и 

рада на Факултету. На овај начин, Факултет обезбеђује све потребне информације за 

поређење са високошколским институцијама у погледу достигнутог нивоа квалитета. 

Правилником о обезбеђењу квалитета и Правилником о самовредновању квалитета 

студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада Факултета, 

предвиђено је периодично самовредновање, које се врши најмање једном у три године. 

Факултет проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, 

као и достигнути ниво остваривања утврђених стандарда квалитета. Периодично 

самовредновање на Факултету спроводи Комисија за самовредновање и саставља 

Извештај о вредновању квалитета студијских програма, наставе, рада органа управљања и 

стручних служби Факултета (Прилог 3.3. Ђ). Састављени извештај упућује се Комисији за 

обезбеђење квалитета на давање мишљења, након чега се усваја на седници Наставно-

научног већа. 

Са резултатима самовредновања упознати су: 

1. Наставници и сарадници на Наставно-научном већу Факултета, 

2. Студенти преко својих представника у Комисији за обезбеђење квалитета и Комисији 

за самовредновање, као и преко представника Студентског парламента, који по 

позиву присуствују седницама Наставно-научног већа, 

3. Ненаставно особље преко својих представника у Комисији за обезбеђење квалитета и 

Комисији за самовредновање; 

4. Јавност путем сајта Факултета. 
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Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене Стандардом 14 будући да: 

1. Обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета; 

2. Постоји неопходна инфраструктурна подршка и услови за спровођење анкетирања и 

обраде података за оцену квалитета; 

3. Обезбеђује повратну информацију од послодаваца о стеченим квалификацијам 

дипломаца; 

4. У оквиру сарадње са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству 

Факултет обезбеђује размену знања и искустава и долази до података неопходних за 

упоређивање и унапређивање постојећег система обезбеђења квалитета; 

5. Наставно и ненаставно особље, студенти и јавност су упознати са резултатима 

самовредновања. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ 

 Постоји утврђена метологија за 

спровођење контроле квалитета и 

испуњености стандарда. +++ 

 Обезбеђене су повратне информације о 

компетенцијама свршених студената 

+++ 

 Потписани су уговори о сарадњи са 

високошколским установама у земљи и 

иностранству ++ 

 Факултет је учествовао у реализацији 

Темпус пројекта у домену подизања 

квалитета студија туризма у Републици 

Србији. +++ 

 Сва усвојена документа везана за 

обезбеђење квалитета су доступна 

јавности на веб страници Факултета. 

+++ 

СЛАБОСТИ 

 Недовољна употреба података 

добијених контролом квалитета у оквиру 

планирања будућих активности ++ 

 Недовољна заинтересованост студената 

за активно учешће у контроли квалитета. 

++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Факултет има веће информатичке и 

кадровске могућности него у протеклом 

периоду. +++ 

 Култура квалитета запослених је на 

вишем нивоу у односу на претходни 

период ++ 

ОПАСНОСТИ 

 Недовољна заинтересованост и 

мотивисаност послодаваца у пружању 

повратних информација о стечених 

квалификацијама дипломаца. ++ 

 

Предлози за побољшање и планиране мере: 

1. Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима спровођења 

стратегије и поступака обезбеђења квалитета; 
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2. Интензивнија едукација запослених и студената о значају система обезбеђења 

квалитета; 

3. Унапредити систем комуникације са послодавцима у циљу добијања већег обима 

повратних информација о стечених квалификацијама дипломаца; 

4. Успоставити сарадњу са Националном службом за запошљавање. 

Показатељи и прилози за Стандард 14 

Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима 

које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања 

и унапређење квалитета рада високошколске установе: http://www.hit-

vb.kg.ac.rs/index.php/kvalitet 

 

http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/kvalitet
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/kvalitet
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ТРЕЋИ ДЕО 

ПРИЛОЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ САЧИЊЕН ИЗВЕШТАЈ О 

САМОВРЕДНОВАЊУ ФАКУЛТЕТА ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

Стандард 1: „Стратегија обезбеђења квалитета“ 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета (веза) 

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета (веза, страна 3) 

Прилог 1.3.А. Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета (веза) 

Прилог 1.3.Б. Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења 

квалитета (веза) 

Прилог 1.4. Веб-страница Факултета на којој се налази Стратегија обезбеђења квалитета: 

www.hit-vb.kg.ac.rs/images/dokumenti/akta_fakulteta/strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf 

Стандард 2: „Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета“ 

Прилог 2.1.А. Правилник о обезбеђењу квалитета (веза) 

Прилог 2.1.Б. Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада 

наставника, служби и услова рада (веза) 

Прилог 2.2. Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета (веза) 

Прилог 2.3.А. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2013/2014 годину 

(веза) 

Прилог 2.3.Б. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2014/2015 годину 

(веза) 

Прилог 2.3.В. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2015/2016 годину 

(веза) 

Прилог 2.4. Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу (веза) 

Прилог 2.5. Предлог документа Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Факултета 

(веза) 

Стандард 3: „Систем обезбеђења квалитета“ 

Прилог 3.1.А. Одлука о оснивању Комисије за обезбеђење квалитета (веза) 

Прилог 3.1.Б. Релевантни изводи из Статута Факултета који одређују надлежности 

субјеката контроле и обезбеђења квалитета Факултета (веза) и опис рада (веза). 

Прилог. 3.1.В. Статут Факултета (веза) 

Прилог 3.2. Списак свих анкета: 1) Анкетни упитник студената о квалитету наставног 

процеса; 2) Анкетни упитник студената о квалитету рада органа управљања и стручних 

служби Факултета; 3) Анкетни упитник дипломираних студената о квалитету студијских 

програма и постигнутим исходима учења; 4) Анкетни упитник запослених о квалитету 

рада органа управљања и стручних служби Факултета; 5) Анкетни упитник послодаваца о 

стеченим квалификацијама дипломаца. (веза) 

prilozi/1/1.1._strategija_obezbedjenja_kvaliteta_fakulteta.pdf
prilozi/1/1.2._mere_i_subjekti_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
prilozi/1/1.3.a._akcioni_plan_za_sprovodjenje_strategije_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
prilozi/1/1.3.b._odluka_o_usvajanju_akcionog_plana_za_sprovodjenje_strategije_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/images/dokumenti/akta_fakulteta/strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
prilozi/2/2.1.a_pravilnik_%20o_obezbedjenju_kvaliteta.pdf
prilozi/2/2.1.b._pravilnik_o%20_samovrednovanju.pdf
prilozi/2/2.2._akcioni%20plan%20komisije%20za%20obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
prilozi/2/2.3.a._izvestaj_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_za_skolsku_2013-2014_godinu.pdf
prilozi/2/2.3.b._izvestaj_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_za_skolsku_2014-2015_godinu.pdf
prilozi/2/2.3.v._izvestaj_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_za_skolsku_2015-2016_godinu.pdf
prilozi/2/2.4._procedure_za_obezbedjenje_kvaliteta_univerziteta_u_kragujevcu.pdf
prilozi/2/2.5._standardi_i_postupci_za_obezbedjenje_kvaliteta_fakulteta.pdf
prilozi/3/3.1.a._odluka_o_osnivanju_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
prilozi/3/3.1.b._izvod_iz_statuta_fakulteta_koji_odredjuju_nadleznosti_subjekata_kontrole_i_obezbedjenja_kvaliteta_fakulteta.pdf
prilozi/3/3.1.b._opis_rada_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
prilozi/3/3.1.v._statut_fakulteta.pdf
prilozi/3/3.2._anketni_upitnici.pdf
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Прилог 3.3. Извештаји о вредновању квалитета студијских програма, наставе, рада органа 

управљања и стручних служби Факултета. (веза) 

Стандард 4: ,,Квалитет студијског програма“ 

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету 

студијског програма и постигнутим исходима учења (веза) 

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим 

квалификацијама дипломаца (веза) 

Прилог 4.3.А. Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије 

Хотелијерство и туризам (веза) 

Прилог 4.3.Б. Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије 

Менаџмент у хотелијерству (веза) 

Прилог 4.3.В. Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије 

Менаџмент у туризму (веза) 

Прилог 4.3.Г. Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије 

Здравствени туризам (веза) 

Прилог 4.3.Д. Уверење о акредитацији студијског програма Мастер академске студије 

Здравствени туризам (веза) 

Стандард 5: „Квалитет наставног процеса“ 

Прилог 5.1.А. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2011/12. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.Б. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2012/13. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.В. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2013/14. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.Г. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2014/15. 

годину (веза) 

Прилог 5.1.Д. Извештај о резултатима евалуације наставног процеса за школску 2015/16. 

годину (веза) 

Прилог 5.2.А. Одлуке Наставно-научног већа Факултета о усвајању плана и програма 

извођења наставе (веза) 

Прилог 5.2.Б. Распореди наставе (веза) 

Прилог 5.3.А. Преглед боравака у иностранству наставника и сарадника у циљу стручног 

усавршавања (веза) 

Прилог 5.3.Б. Преглед обука наставника и сарадника у циљу стручног усавршавања (веза) 

Стандард 6: ,,Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада“ 

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене 

резултате у научно истраживачком и раду (веза) 

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 

наставника и сарадника на високошколској установи (веза) 

prilozi/3/3.3._izvestaji_o_vrednovanju_kvaliteta.pdf
prilozi/4/4.1._analiza_rezultata_anketa_o_misljenju_diplomiranih_studenata_o_kvalitetu_studijskog_programa_i_postignutim_ishodima_ucenja.pdf
prilozi/4/4.2._analiza_rezultata_anketa_o_zadovoljstvu_poslodavaca_stecenim_kvalifikacijama_diplomaca.pdf
prilozi/4/4.3.a._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_osnovne_akademske_studije_hotelijerstvo_i_turizam.pdf
prilozi/4/4.3.b._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_master_akademske_studije_menadzment_u_hotelijerstvu.pdf
prilozi/4/4.3.v._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_master_akademske_studije_menadzment_u_turizmu.pdf
prilozi/4/4.3.g._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_osnovne_akademske_studije_zdravstveni_turizam.pdf
prilozi/4/4.3.d._uverenje_o_akreditaciji_studijskog_programa_master_akademske_studije_zdravstveni_turizam.pdf
prilozi/5/5.1.a._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2011_12_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.b._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2012_13_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.v._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2013_14_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.g._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2014_15_godinu.pdf
prilozi/5/5.1.d._izvestaj_o_rezultatima_evaluacije_nastavnog_procesa_za_skolsku_2015_16.pdf
prilozi/5/5.2.a._odluke_nastavno_naucnog_veca_fakulteta_o_usvajanju_plana_i_programa_izvodjenja_nastave.pdf
prilozi/5/5.2.b._rasporedi_nastave.pdf
prilozi/5/5.3.a._pregled_boravaka_u_inostranstvu_nastavnika_i_saradnika_u_cilju_strucnog_usavrsavanja.pdf
prilozi/5/5.3.b._pregled_obuka_nastavnika_i_saradnika_u_cilju_strucnog_usavrsavanja.pdf
prilozi/6/6.1._spisak_nagrada_i_priznanja.pdf
prilozi/6/6.2._odnos_nastavnika_i_saradnika_ukljucenih_u_projekte_u_odnosu_na_ukupan_broj_nastavnika_i_saradnika.pdf
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Прилог 6.3. Однос броја СЦИ-индексираних радова у односу на укупан број наставника и 

сарадника на високошколској установи (веза) 

Прилог 6.4. Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије о акредитацији Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за 

обављање научноистраживачке делатности (веза) 

Прилог 6.5. Правилник о издавачкој делатности (веза) 

Прилог 6.6. Програм научноистраживачког рада Факултета за хотелијерство и туризам у 

Врњачкој Бањи за период 2015-2018. година (веза) 

Прилог 6.7. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Факултета за хотелијерство 

и туризам у Врњачкој Бањи за период 2015-2018. (веза) 

Стандард 7: ,,Квалитет наставника и сарадника“ 

Прилог 7.1. А. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 

наставника Универзитета у Крагујевцу (веза) 

Прилог 7.1. Б. Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа 

сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (веза) 

Прилог 7.1.В. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног 

односа (веза) 

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника 

на нивоу установе (веза) 

Прилог 7.3. Програм развоја научно-истраживачког подмлатка (веза) 

Стандард 8: „Квалитет студената“ 

Прилог 8.1.А. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у 

Крагујевцу (веза) 

Прилог 8.1.Б. Правилник о упису студената на мастер академске студије Факултета (веза) 

Прилог 8.2.А. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (веза) 

Прилог 8.2.Б. Правилник о правилима студирања на мастер академским студијама (веза) 

Прилог 8.3. Правилник о студентском парламенту (веза) 

Стандард 9: „Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса“ 

Прилог 9.1.А. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима (веза) 

Прилог 9.1.Б. Правилник о издавачкој делатности (веза) 

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

високошколској установи (веза) 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници 

запослени на установи са бројем наставника на установи (веза) 

prilozi/6/6.3._odnos_broja_sci-indeksiranih_radova_u_odnosu_na_ukupan_broj_nastavnika_i_saradnika.pdf
prilozi/6/6.4._odluka_ministarstva_o_akreditaciji_nir-a.pdf
prilozi/6/6.5._pravilnik_o_izdavackoj_delatnosti.pdf
prilozi/6/6.6._program_nir-a.pdf
prilozi/6/6.7._program_razvoja_naucnoistrazivackog_podmlatka.pdf
prilozi/7/7.1.a._pravilnik_o_zasnivanju_radnog_odnosa_i_sticanju_zvanja_nastavnika_univerziteta_u_kragujevcu.pdf
prilozi/7/7.1.b._pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zasnivanja_radnog_odnosa_i_sticanju_zvanja_na_fakultetu.pdf
prilozi/7/7.1.v._pravilnik_o_uslovima,_nacinu_i_postupku_izbora_saradnika_van_radnog_odnosa.pdf
prilozi/7/7.2._odnos_ukupnog_broja_studenata_i_broja_zaposlenih_nastavnika_na_nivou_ustanove.pdf
prilozi/7/7.3._program_razvoja_naucnoistrazivackog_podmlatka.pdf
prilozi/8/8.1.a._pravilnik_o_upisu_studenata_na_studijske_programe_univerziteta_u_kragujevcu.pdf
prilozi/8/8.1.b._pravilnik_o_upisu_studenata_na_master_akademske_studije_fakulteta.pdf
prilozi/8/8.2.a._pravilnik_o_polaganju_ispita_i_ocenjivanju_na_ispitu.pdf
prilozi/8/8.2.b._pravilnik_o_pravilima_studiranja_na_master_akademskim_studijama.pdf
prilozi/8/8.3._pravilnik_o_studentskom_parlamentu.pdf
prilozi/9/9.1.a._pravilnik_o_udzbenicima.pdf
prilozi/9/9.1.b._pravilnik_o_izdavackoj_delatnosti.pdf
prilozi/9/9.2._spisak_udzbenika_i_monografija_ciji_su_autori_nastavnici_zaposleni_na_visokoskolskoj_ustanovi.pdf
prilozi/9/9.3._odnos_broja_udzbenika_i_monografija_ciji_su_autori_nastavnici_zaposleni_na_ustanovi_sa_brojem_nastavnika_na_ustanovi.pdf
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Стандард 10: „Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 

ненаставне подршке“ 

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе (веза) 

Прилог 10.2.  нализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби (веза) 

Стандард 11: „Квалитет простора и опреме“ 

Прилог 11.3. Шема простора у власништву Факултета (веза) 

Стандард 12: „Финансирање“ 

Прилог 12.1. Финансијски план за 2016. годину (веза) 

Прилог 12.2. Годишњи финансијски извештај за 2015. годину (веза) 

Стандард 13: „Улога студената у самовредновању и провери квалитета“ 

Прилог 13.1.А. Одлука о именовању чланова Комисије за самовредновање из реда 

студената (веза) 

Прилог 13.1.Б. Одлука о именовању чланова Комисије за обезбеђење квалитета из реда 

студената (веза) 

Стандард 14: „Систематско праћење и периодична провера квалитета“ 

Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима 

које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања 

и унапређење квалитета рада високошколске установе: http://www.hit-

vb.kg.ac.rs/index.php/kvalitet 

 

prilozi/10/10.1._sematska_organizaciona_struktura_visokoskolske_ustanove.pdf
prilozi/10/10.2._analiza_rezultata_ankete_studenata_o_proceni_kvaliteta_rada_organa_upravljanja_i_rada_strucnih_sluzbi.pdf
prilozi/11/11.3._sema_prostora_u_vlasnistvu_fakulteta.pdf
prilozi/12/12.1._finansijski_plan_za_2016_godinu.pdf
prilozi/12/12.2._godisnji_finansijski_izveštaj_za_2015_godinu.pdf
prilozi/13/13.1.a._odluka_o_imenovanju_clanova_komisije_za_samovrednovanje_iz_reda_studenata.pdf
prilozi/13/13.1.b._odluka_o_imenovanju_clanova_komisije_za_obezbedjenje_kvaliteta_iz_reda_studenata.pdf
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/kvalitet
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/kvalitet

