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Комисија за квалитет  

 

На основу чланова 13. и 27. Статута Високе школе електротехнике и рачунарства 

струковних студија од 11.12.2014. године, Наставно веће Високе школе електротехнике 

и рачунарства струковних студија, на седници одржаној дана 28.08.2015. године, 

донело је предлог за формирање Комисије за квалитет у следећем саставу: 

 

1. мр Јелена Митић 

2. др Ивана Влајић-Наумовска 

3. др Драган Новковић 

4. инж Ненад Толић 

5. Милијана Нешић  

 

На основу тог предлога, у складу са чланом 13. Статута Високе школе 

електротехнике и рачунарства струковних студија од 11.12.2014. године, решењем 

Директорa Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 1234/1 

од 01. 09. 2015. године, формирана је Комисија за квалитет у саставу који је 

предложило Наставно веће.  

 

Чланом 13. Статута Школе ближе се одређују обавезе, начин пословања и 

именовања Комисије за квалитет: 

 

Члан 13. 

Послове праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада спроводи Комисија за квалитет. Решењем директора 

формира се Комисија за квалитет која примењује поступке који су у складу са 

критеријумима утврђеним правилником о стандардима квалитета, који доноси 

министар, надлежан за послове високог образовања, а у циљу реализације послова из 

става 1. овог члана. Комисија за квалитет је колегијални орган Директора, који му 

својим стручним и професионалним разматрањем појединих тема, омогућава 

доношење оптималних одлука из области квалитета. Рад Комисије је одређен 

Пословником. Комисија спроводи поступке самовредновања и оцењивања квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године, а у 

складу са стандардима које доноси Национални савет. Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада 

утврђује се начин и поступак самовредновања. У поступку самовредновања разматра 

се и оцена студената. 

 

У Прилогу 1 је дата Одлука о формирању Комисије за квалитет.  
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Комисија за обезбеђење квалитета 

 

У складу са изменама Статута од 10.3.2016. године Комисија за квалитет мења 

назив у Комисија за обезбеђење квалитета. Чланом 13. Статута Школе ближе се 

одређују обавезе, начин пословања и именовања Комисије за обезбеђење квалитета: 

 

Члан 13 

Послове праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада спроводи Комисија за обезбеђење квалитета. 

Решењем Директора, донетим на предлог Наставног већа, формира се Комисија за 

обезбеђење квалитета, која примењује поступке који су у складу са критеријумима 

утврђеним правилником о стандардима квалитета, који доноси министар надлежан за 

послове високог образовања, а у циљу реализације послова из става 1. овог члана. 

Комисија за обезбеђење квалитета је колегијални орган Директора, који му својим 

стручним и професионалним разматрањем појединих тема, омогућава доношење 

оптималних одлука из области квалитета. Рад Комисије је одређен Пословником. 

Комисија спроводи поступке самовредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године, а у складу са 

стандардима које доноси Национални савет. Правилником о самовредновању и 

оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада утврђује се начин и 

поступак самовредновања. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

 

На 8. редовној седници Наставног већа Високе школе електротехнике и рачунарства 

струковних студија у Београду школске 2015/16, одржане дана 31.03.2016. године 

усвојен је предлог  да се у складу са изменама Статута именује Комисија за обезбеђење 

квалитета која ће бити истог персоналног састава као Комисија за квалитет: 

 

1. др Ивана Влајић-Наумовска 

2. мр Јелена Митић 

3. др Драган Новковић 

4. инж Ненад Толић 

5. Милијана Нешић  

 

У складу са тим Директор је донео Одлуку о измени Одлуке број 1234/1 од 1.9.2015. 

којом се мења име Комисије за квалитет и именују чланови Комисије за обезбеђење 

квалитета. У складу са Пословником квалитета, а по одлуци Директора, за председника 

Комисије за обезбеђење квалитета именована је др Ивана Влајић-Наумовска.  

У Прилогу 2 је дата Одлука о формирању Комисије за обезбеђење квалитета. 
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Комисија за самовредновање 

 

На основу члана 27. Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних 

студија од 11.12.2014. и на основу усаглашеног става Наставног већа утврђеног 

19.11.2015. године на седници Наставног већа, Директор Високе школе електротехнике 

и рачунарства струковних студија донео је одлуку о формирању Комисије за 

самовредновање у следећем саставу: 

 

1. Ивана Влајић-Наумовска 

2. Јелена Митић 

3. Драган Новковић 

4. Ненад Толић 

5. Драган Дринчић 

6. Вера Петровић 

7. Срђан Радисављевић 

8. Горан Пантић 

9. Маријана Пантовић 

10. Марко Јокић 

11. Вукман Кораћ 

12. Соња Крстић 

13. Милија Џекулић 

14. Слободанка Ђенић 

15. Александра Грујић 

16. Перица Штрбац 

17. Светлана Штрбац-Савић 

18. Зоран Ћировић 

19. Бранимир Тренкић  

20. Габријела Димић 

21. Амела Зековић 

22. Славица Маринковић 

23. Борислав Хаџибабић 

 

Чланови Комисије за самовредновање делегирани од стране Студентског 

парламента су:  

 

1. Лука Миловановић 

2. Милош Чизмић 

3. Милијана Нешић 

4. Миленко Јовић 

 



5 

 

 

Чланови Комисије за самовредновање су именовани у складу са чланом 4. 

Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада: 

 

Члан 4. 

Комисију чине директор, помоћник директора за наставу, руководиоци студијских 

програма, Комисија за обезбеђење квалитета, секретар, представник студентске 

службе, представник рачуноводства, представник Комисије за издавачку делатност, 

два представника Службе за информационе технологије и четири представника 

Студентског парламента. 

На првој седници бирају се председник и секретар Комисије. 

Председник Комисије је одговоран за планирање и координацију њеног рада. 

 

Истим Правилником, у члану 5 дефинисани су послови којима се бави Комисија: 

 

Члан 5. 

Комисија се бави следећим пословима: 

1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада; 

2. примењује критеријуме и поступке из правилника које доноси Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја; 

3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада; 

4. поступак самовредновања спроводи у интервалима од три године 

5. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставном 

већу и директору Школе; 

6. обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Статутом и овим 

Правилником. 

 

У Прилогу 3 је дато је Решење о именовању чланова Комисије за самовредновање 

из редова запоселних у Школи. 

У Прилогу 4 је дато је Решење о именовању чланова Комисије за самовредновање 

из редова студената Школе. 
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Прилог 1 
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Прилог 2 
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Прилог 3 
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Прилог 4 

 


