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УВОД 

У протеклој школској години Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу наставила је 
остваривање постављених циљева образовања васпитача: акредитован је један нов студијски 
програм основних струковних студија из медицинског поља.  

Успешно је окончан процес самовредновања квалитета рада институције, студијских програма, 
рада запослених, као и услова рада. 

Акредитована научно-стручна конференција Квалитет савременог васпитања и образовања 

успешно је организована. 

Развијена је шира сарадња са наставном базом закључивањем нових уговора о пословној сарадњи 
са здарвственим установама. 

Припреме за поновну акредитацију установе и студијског програма окончане су предајом 
документације за акредитацију. 

Тренд развијања материјално-техничких услова рада настављен је и у 2015/2016. години  
опремањенем радног простора Школе, као и унапређивањем других инфраструктурних услова 
рада.  

Рад на унапређивању људских ресурса стално је развијан а креиран је и подстицај за  
континуирано стручно и научно усавршавање запослених. 

Издавачка делатност одвијала се у складу са усвојеним планом.  

Ваннаставне активности биле су бројне. 

Својим радом у школској 2015/2016. години Школа је настојала да у доброј мери оствари 
постављене стратешке циљеве. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 1 – Школа ( спољашњи изглед ) 
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I. ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ 

2015 

Октобар  

• Почетак наставе за студенте основних и специјалистичких струковних  студија 

• Завршена реконструкција медијатеке и библиотеке 

Новембар 

• Уручене у дипломе свршеним студентима основних и специјалистичких студија 

Децембар 

• Реализован пројекат мрежне инфраструктуре 

 

2016 

Јануар  

• Поводом Савиндана уручене су награде најбољим студентима 

Март 

• Усвојен нов студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач и предат на 
акредитацију 

• Усвојена Стратегија обезбеђења квалитета са акционим планом за период 2016/2020. 

Април 

• Усвојен Извештаја о самовредновању квалитета у периоду школска 2012/2013. – зимски 
семестар школске 2015/2016. године 

Мај 

• Одржана научно-стручна конференција КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА 

• Додељена награда за најуспешније довршену приповетку "Вучко" на Kонкурсу за 
завршетак приповедака Лазе К. Лазаревића  

Јули  

• Обављен упис студената у прву годину студија, уписан 141 студент у прву годину студија 

Август 

• Објављено седам уџбеника наставника Школе 
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Октобар 

• Свечано примљена нова генерација студената  

• Завршен упис студената на студијске програме специјалистичких струковних студија – 
уписано 102 студента у школску 2016/2017. 

• Акредитован нов студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска 

сестра васпитач  

 
Новембар 

• Комисији за акредитацију и проверу квалитета предат захтев за акредитацију установе и 
студијског програма основних струковних студија Струковни васпитач. 

 

Децембар 

• Конституисан Савет Школе у новом сазиву 
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II.   ОПШТИ ДЕО 

 

2.1. Профил Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу 

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу је самостална високошколска установа која 
оставрује основне струковне и специјалистичке струковне студије у складу са дозволом за рад.  
 

Шифра делатности: 85.42 
 

07120478 Матични број: 
Регистарски број: ФИ 58/07 

Жиро рачун: 840-625666-80; 840-625660-98 

Извод из регистра ПДВ: 131340424 

ПИБ: 100125590 

Адреса: Добропољска 5   15000 Шабац 

Тел/факс: 015/342-171 и 342-172 

Е-mail vivasabac@ptt.rs 

Интернет адреса www.vivasabac.edu.rs 

Број запослених 42 

 

Традиција образовања учитеља и васпитача у Подрињу започела је скоро пре једног века – 
решењем Министарства просвете од 27. фебруара 1920. године, када је у Шабачкој гимназији 
отворен педагошки курс за ученике гимназије из Шапца, Лознице и Ваљева. Крајем јануара 1926. 
године почиње да ради Подринска учитељска школа, која је радила и у току Другог светског рата. 

Учитељска школа ради и после рата. Крајем шездесетих година изграђена је нова школска зграда. 
Са укидањем учитељских школа, у Шапцу је 1972. године основана Педагошка акдемија за 
школовање наставника разредне наставе, која је радила све до 1993. године, када је новооснована 
Виша школа за образовање васпитача наставила да ради у згради некадашње Педагошке 
академије. 

Више од једне деценије, Виша школа за образовање васпитача у Шапцу образује васпитаче за 
дечје вртиће у читавом региону Подриња и Колубаре, па чак и изван тога простора. Од 2007. 
године прераста у трогодишњу високу школу струковних студија за васпитаче: има савремене 
програме по узору на европске студије за васпитаче, има потребан професорски кадар - докторе и 
магистре наука, има наменски изграђен простор за извођење васпитно-образовне делатности. 

  Делатност Школе је утврђена Статутом: 
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Ред. број Делатност Шифра делатности 

1 високо струковно образовање 85.42 

2 образовање одраслих и остало образовање на 
другом месту непоменуто (образовање током 

читавог живота) 

85.59 

3 истраживачки рад 72.20 

4 стручно образовање и усавршавање  

5 издавачка делатност у вези са истраживачким и 
наставним радом 

 

58.11 
58.14 
58.19 

6 трговина на мало књигама и обрасцима 
 

47.61 
47.62 

7 организовање симпозијума, стручних састанака и 
сл 

 

8 библиотечки и документациони послови  

9 финансијско-материјални помоћно-технички и 
други послови у вези са остваривањем 

делатности 

 

Делатност Школе се остварује у организационим јединицама: Наставној и Секретаријату. 

 

 

2.2. Стратегија обезбеђења квалитета 

Школа је усвојила Стратегију развоја квалитета за петогодишњи период од 2016 до 2020. године. 
Школа је својом Стратегијом развоја утврдила визију, мисију, определила за циљеве образовања 
васпитача и утврдила три стратешка правца развоја:  

В И З И Ј А 

Полазећи од тога да је знање основни ресурс за даљи друштвени развој Србије, визија 
руководства, запослених и студената је да развију Високу школу струковних студија за васпитаче у 
водећу високообразовну институцију, препознатљиву по квалитету школовања студената који 
стичу високо стручна и практично применљива знања и вештине.  

 

М И С И Ј А 

Мисија Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу је да кроз образовање, 
научноистраживачки, уметнички и стручни рад, као и учешће у развоју друштвене заједнице, 

обезбеди највише стандарде стуковних компетенција за студенте који заврше Школу 

Три су стратешка правца развоја Школе:  
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1. Испунити и одржати све националне стандарде квалитета за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма свих нивоа студија 

2. Унапредити материјално-техничке и финансијске услове студирања и рада запослених у 

Школи. 

3. Унапредити управљање људским ресурсима у Школи 

 

2.3. Акредитација 

У протеклој школској години акредитован је нови студијски основних струковних студија Струковна 

медицинска сестра васпитач из области медицинског поља. 

 
2.3.1. Листа студијских програма 

 

Р. број 

 

 

Назив студијског програма 

 

Одлука и Уверење Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета 

Републике Србије о акредитацији 

установе и студијских прогарма 

 

 Услуге високог образовања – 
струковне студије 

Број  612-00-1166/2006-04 од 30.4.2007. и 
број 612-00-00157/2012-04 од 27.4.2012. 

 

1 Студије првог степена 

 

 

 1. Основне струковне студије  

 

1.1.Студијски програм 
Образовање струковних васпитача 
предшколске деце 

Број  612-00-1166/2006-04 од 30.4.2007. и 
број 612-00-00157/2012-04 од 27.4.2012. 

 

 

1.2.Студијски програм 
Струковни васпитач деце јасленог 
узраста 

Број 612-00-1116/2012-04 од 26.10.2012. 
 

 
1.3.Студијски програм 
Струковна медицинска сестра васпитач 

Број 612-00-00674/2016-06 од 14.10.2016. 
 

2 Студије другог степена 

 

 

 2. Специјалистичке струковне студије  

 2.1. Студијски програм 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за физичко васпитање 

Број 612-00-00443/2013-04 од 27.12.2013. 
 
 

 2.2. Студијски програм 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за методику реализације 

Број 612-00-00045/2014-04 од 20.02.2015. 
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припремног предшколског програма  

 2.3. Студијски програм 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за ликовно васпитање 

Број 612-00-00043/2014-04 од 20.02.2015. 
 

 2.4. Студијски програм 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за музичко-сценски 
израз 

Број 612-00-00044/2014-04 од 20.02.2015. 
 

 2.5. Студијски програм 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за рад са децом раног 
узраста 

Број 612-00-1102/2014-04 од 20.02.2015. 
 

 

 

2.4. Организациона структура Школе 

Статутом Школе, а у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/2013, 99/2014. 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015. и 87/2016.), 
уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење Школом, као и органи Школе. 
 

2.4.1. Органи Школе 

Органи Школе су: 

1. орган управљања - Савет,  

2. орган пословођења - Директор, 

3. стручни органи - Наставно веће (Веће), Већа специјалистичких студија за специјалистичке  
струковне студије и веће године студије, 

4. студентски парламент.  

1) Орган управљања – Савет Школе 

Савет је орган управљања Школе. Савет Школе има 17 чланова. Три члана Савета именује Влада 
Републике Србије, осам чланова Савета тајним гласањем, бира Наставно веће Школе, три члана 
Савета из реда ваннаставних радника бирају, тајним гласањем, ваннаставни радници, а три члана 
Савета из реда студената бира Студентски парламент. 

Мандат чланова Савета траје три године, а мандат чланова Савета из реда студената, изузетно, 
траје 1 годину. 

2) Орган пословођења - директор 

Директор је руководилац и орган пословођења Школе. Директор има права и обавезе прописане 
Законом, другим прописима и Статутом. 
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Директор се бира без конкурса, из реда професора струковних студија са докторатом, који су у 
радном односу са пуним радним временом у Школи. 

3) Стручни органи  

Наставно веће 

Наставно веће чине сви наставници у радном односу. 

При одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских 
програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у Наставном већу и 
његовим телима учествују и представници студената, који чине 20% чланова Већа са правом гласа. 

Представнике студената у Наставно веће бира Студентски парламент. 

Директор Школе је председник Наставног већа по функцији. 

Веће године и Веће специјалистичких студија 

Веће године студија чине сви наставници који изводе наставу на тој години студија. 

Веће специјалистичких студија чине сви наставници који изводе наставу на специјалистичким 
студијама. 

4) Студентски парламент 

Студентски парламент је орган Школе преко којег студенти остварују своја права и штите своје 
интересе у Школи. 

Студентски парламент Школе бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у школској 
години у којој се врши избор на студијске програме који се остварују у Школи. 

Избор чланова Студентског парламента Школе одржава се у априлу, најкасније до 10. у месецу. 
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2.4.2. Организационе јединице Школе 

Школа има у свом саставу следеће организационе јединице: 

1. Наставну; 

2. Секретаријат. 

На предлог Наставног већа Школе, Савет Школе може организовати и друге организационе 
јединице. 

1) Наставна организациона јединица 

Делокруг Наставне организационе јединице утвржен је Статутом Школе. 

У оквиру Наставне организационе јединице постоји Одсек за специјалистичке студије. Његовим 
радом руководи руководилац Одсека. 

 

2) Секретаријат 

Организациона јединица Секретаријат обавља: правне, кадровске, опште послове, послове везане 
за студентска и наставна питања, библиотечке и издавачке послове, информационо-
комуникационе послове, финансијско-рачуноводствене и техничке послове. 

Послови се организују у оквиру служби, одељења и реферата.  

Радом Секретаријата руководи секретар Школе. 
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III. УСЛОВИ У КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА РАДИЛА 

3.1. Материјално-технички услови рада 

3.1.1. Школски простор 

Делатност високошколског образовања обавља се у школској згради која је изграђена 1967. године и у 
добром је стању. Од 2011. године уложена су значајна средства у грађевински објекат, а тренд 
инвестиционог улагања настављен је и у 2015/2016. години.  
Најзначајнији посао на унапређивању школског простора односио се на реконструкцију, библиотеке, 
медијатеке и рачунарског центра. Основни циљеви реконструкције и адаптације школског простора су, 
пре свега: безбедност одржавања наставе; заштита живота и здравља студената и запослених; 
функционалност свих просторија; физичка безбедност зграде; максимална искоришћеност целокупног 
простора; рационалнији утрошак државних материјалних и финансијских средстава. 
Реконструкција библиотеке, медијатеке и рачунарског центра завршена је у октобру 2015. године. 
Рад на унапређивању услова рада ишао је у правцу подизања безбедности објекта школске зграде. 
Инсталиран је алармни систем у циљу заштите објекта од провале и крађе, а извршено је обезбеђивање 
зграде и на други начин (постављене су решетке на улазним вратима и на светларнику на приземљу). 
У области текућих поправки и одржавања зграде инвестирано је 1.950.000 динара. Поред реконструкције 
библиотеке и медијатеке, побољшано је осветљење појединих просторија, а естетизација простора 
извршена је  уградњом тракастих завеса у читаоници, медијатеци и библиотеци. 
Пројекат мрежне инфраструктуре завршен је у децембру. Вредност радова износила је 987.312,00 
динара са ПДВ. Извођач радова био је Економистелектро из Беочина, ул. Нова 4 бр.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

Слика: Читаоница 

Капацитети Школе обезбеђују 760 слушачких места, за одржавање наставе само у једној смени.  

Према стандарду 9 (простор и опрема) Правилника о стандардима за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, установа треба да обезбеди простор и опрему 
неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе и то: амфитеатре, учионице, лабораторије, 
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односно друге просторије за извођење наставе, као и библиотечки простор и читаоницу, у складу 
са потребама образовног процеса одређеног образовно-научног, односно образовно-уметничког 
поља. Простор за потребе наставе и за потребе управе, мора да задовољи одговарајуће 
урбанистичке, техничко технолошке и хигијенске услове.  

 
3.1.2. Објекти за педагошку професионалну праксу 

За одржавање стручно-педагошке праксе студената Школа је користила, пре свега, објекте 
Предшколске установе „НАШЕ ДЕТЕ“ у Шапцу, са којом од јануара 2012. године има закључен 
уговор о пословној сарадњи и која је донедавно била једина призната наставна база ове 
високошколске установе. 

Закључени су уговори о пословној сарадњи са 7 предшколских установа. 

За потребе реализације практичне наставе и стручне праксе новоакредитованог студијског 
прогарма Струковна медицинска сестра васпитач закључени су уговори о пословној сарадњи са 
пет здарвствених установа. 

Табела 1. Наставно-научне и стручне базе 

 

Редни 

број 
Назив установе 

Број 

уговора 
Место и адреса 

1. Предшколска установа Наше 

дете Шабац 
50/2012 Шабац,Краља Александра 17 

2. ПУ Слава Ковић Богатић 383/2013 Богатић,Јанка Веселиновића бр.3 

3.  ПУ Перка Вићентијевић 
Обреновац 

732/2/2016 Обреновац,Вука караџића 92 

4. ПУ Ракила Котаров Вука 
Лазаревац 

868/2013 Лазаревац, Даре Ранђић 1 

5. ПУ Сурчин,Сурчин 296/2014 Добанобци, Маршала Тита 20 

6.  ПУ Јоца Шабац 115/2/2014 
 

Шабац,Тиршов венац бб 

7. ПУ Др Сима Милошевић 
Земун  

810/2015 Земун, капетана Радича Петровића 
26 

8. Медицинска школа Др Андра 

Јовановић у Шапцу 
590 Шабац,Цара Душана 9 

9. Дом здравља др Миленко 
Марин, Лозница 

106/2016 Лозница, Болничка 56 

10. Дом здравља Шабац 549/2016 Попа Карана 2/4 

11. Општа болница Шабац 573/2016 Попа Карана 4 

12. Завод за јавно здравље 574/2016 Јована Цвијића 1 

 

У Шапцу се стручно-педагошка пракса обављала у објектима  вртића Радост, Полетарац, 

Снежана, Младост, Слобода, Пчелица, Пролеће, Бамби, Бајка, Летњиковац, Бубамара, као и 
приградским и сеоским вртићима у Јевремовцу, Мајуру, Бојићу, Дреновцу, Змињаку, Липолисту, 
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Прњавору, Церовцу, Слепчевићу, Мишару, Прову, Табановићу, Богосавцу, Цуљковићу, Поцерском 
Причиновићу и Јеленчи. 

Такође, Школа је уважавала жеље студената за обављањем стручно-педагошке праксе у местима 
њиховог пребивалишта, тако да се овај вид наставних активности одржавао и у другим местима, па 
чак и у вртићима ван Републике Србије (Сребреница, Бијељина): 

• Владимирци, вртић Сунцокрети; 

• Љубовија, вртић Полетарац; 

• Мали Зворник, вртић Црвенкапа; 

• Љубовија, вртић  Полетарац; 

• Крупањ, вртић Наша радост; 

• Коцељева, вртић Полетарац;         

• Ваљево, вртићи: Хајди, Пчелица, Звончић, Пинокио, Колибри, Наша радост, Бубамара; 

• Уб, вртић Уб;                       

• Љиг, вртић Каја, 

• Лајковац, вртић Лептирић; 

• Осечина, вртић Лане; 

• Рума, вртић Полетарац; 

• Добановци, вртић Патуљак;  

• Пећинци, вртић Влада Обрадовић-Камени; 

• Београд, вртићи: Дунавско обданиште:  Дечји дани, Липа,  Дамбо;  11. април: Бисер, Врабац, 

Полетарац; ПУ Звездара: Звездивца; ПУ Врачар:  Нада Пурић, Мића и Аћим; ПУ Чукарица:  
Дечји гај, Свети Сава, Кошута, Цврчак,Сањалица; ПУ Раковица: Душко Радовић, Лабудић; 
ПУ Чика Јова Змај:  Чика Јова Змај 2, Сестре Букумировић;  Земун: Веверица; ПУ Полетарц 
Барајево; ПУ Ластавица Палилула; Сурчин – Дуга; Дечији центар Цветић-репић; ПУ Бошко 
Буха: Полетарац; International nursery school. 

• Обреновац, Перка Вићентијевић, вртићи: Цицибан,Невена,Весељко, Колибри, Зека;   

• Аранђеловац, вртић Дуга; 

• Велико Градиште, вртић Мајски цвет;  

• Горњи Милановац, вртић Сунце; 

• Смедерево, ПУ Наша радост; 

• Младеновац, ПУ Јелица Обрадовић; 

Основни задатак Школе је проширивање наставне и научне базе Школе, кроз остваривање 
сарадње са предшколским установама и формализацијом те сарадње, пре свега са установама 
Мачванског и Колубарског управног округа. 
 

 
 

3.1.3. Наставна и друга средства 

У протеклој школској години интензивно је настављен процес унапређења, не само просторних и 
амбијенталних, већ и техничких услова за рад, пре свега за оптимално одвијање наставе и 
реализацију вежби. Набављен је значајан део нове опреме и техничких средстава.  
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У циљу остваривања рационалније и квалитетније наставе, и побољшања квалитета 
информатичких ресурса, крајем 2015. и 2016. године набављена је додатна информатичка и друга 
опрема за наставу и за потребе Секретаријата што је приказано у табелама:  
 
 

Табела 2: Набављена опрема у децембру 2015. 

 

Р. бр. 
 

Опис добра 
 

 
Комади 

 

1. 
Деск топ рачунар, процесор Core i5 4590 3.30GHz 6MB 
BOX 

4 

2. ЛАП ТОП 1, HP 15-p257nm (L3S61EA)  1 
3. ЛАП ТОП 2, HP Pavilion 17-g010nm (N6C23EA) 1 
4. 
 

ТАБЛЕТ Аsus ZenPad 8-Z380C-1A045A 1 

5. Монитор HP 22 "Pavilion 22cw IPS 5 
6. Ласерски штампач, резолуција 600dpi 2 
7. Пројекторr EPSON EB-X20 1 
8. Торбе за лап топ 2 
9. Конференцијски сто 1 
10. Комоде за кабинет 4 
11. Машина фимап за чишћење 1 
12. Аларм 1 
13. Мрежна инфраструктура 1 

 Вредност опреме:                        1.953.472,02  
 

 

 

Табела 3: Набављена опрема у  2016. 

 

Р. бр. 
 

Опис добра 
 

 
Комади 

 
1. ДEСК ТОП РАЧУНАР Core i5 4590 3.30GHz 6MB BOX 3 
2. ЛАП ТОП HP 250 HP 15-ay005nm (YA45EA)  2 
3. ТАБЛЕТ 10 Аsus ZenPad 10 10.1" –Z300CNG-6A010A 1 
4. 
 

СКЕНЕР АПАРАТ А3 МУ 1 

5. СКЕНЕР/КОПИ/ФАКС Laser JET PRO MFP M 127 FN 1 
6. ФОТОКОПИР АПАРАТ RICOH MP 305+ 1 
7. МЕТАЛНИ АРХИВСКИ ОРМАНИ 1950х920х420мм 10 
8. РАДНИ СТОЛОВИ 140х60/75цм 9 
9. КАСЕТЕ ЗА РАДНЕ СТОЛОВЕ 40х60цм/75цм 9 
10. СТОЛИЦЕ ЗА РАДНЕ СТОЛОВЕ 9 
11. СТАКЛЕНЕ ВИТРИНЕ ЗА МЕДИЈАТЕКУ 120х60цм/210цм 5 
12. КОМОДЕ ЗА МЕДИЈАТЕКУ И ЧИТАОНИЦУ 120х60цм/85цм 5 
13. МЕТАЛНИ СТОЛОВИ ЗА ПОСТАВКЕ  2 
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14. СТО КЛУБ Д-18 ЗА МЕДИЈАТЕКУ 1 
15. ПРИЈЕМНИ ПУЛТ У МЕДИЈАТЕЦИ 0,87м2 1 
16. ДВОСЕД У МЕДИЈАТЕЦИ 2 
17. ФРИЖИДЕР БЕКО РССЕ 415 л 1 
18. КОСАЧИЦА ОЛЕ 1 
19. КОМОДА СА СТАКЛОМ ЗА САЛУ И МЕДИЈАТЕКУ 

120х60цм/85цм 
2 

 
 
У 2016. години библиотечки фонд је увећан за нових 88 књига. 
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IV.  СТУДЕНТИ 

4.1. Припреме за упис  

У циљу успешније реализације уписа студена на све студијске програме основних и 
специјалистичких струковних студија, спроведене су одговарајуће активности усмерене ка 
популаризацији студијских програма основних студија: Струковни васпитач предшколске 

деце, Струковни васпитач деце јасленог узраста, као студијских програма специјалистичких 
струковних студија. 

Акредитовани студијски програми основних струковних студија, као и студијски програми 
специјалистичких студија презентовани су путем интернет адресе Школе, средстава  јавног 
информисања у писаним и електронским медијима, као и израдом и дистрибуцијом 
одговарујућих флајера и плаката:  

• У новинама Глас Подриња, у јуну и септембру 2016. године објављено је 6 конкурса за упис 
студената на основне и специјалистичке струковне студије. 

• На Радију С: у периоду од 10. јуна до 10. јула емитован је спот од 20 секундии - укупно 66 
емитовања;  у периду од 15. септембра до 5. октобра емитован је спот од 20 секунди, укупно 60 
емитовања.  

• У локалним новинама Напред из Ваљева (14.6.2016.) објављен је текст конкурса за упис 
студената на основне и специјалистичке струковне студије у школској 2015/2016. 

• У локалним новинама Сремске новине објављен је текст конкурса за упис студената на  
специјалистичке струковне студије у школској 2015/2016.  

• На Телевизији Коперникус промовисана је Школа објављивањем телопа пет пута дневно у 
периоду од 17. маја до 30. јуна. 

• На Радио Владимирцима, од 8. јуна до 8. јула промовисан је упис у школу, свакодневним  
емитовањем рекламних огласа.  

• Такође, израђени су и дистрибуирани одговарајући флајери и плакати за потребе 
информисања свршених средњошколаца о начину уписа, а пласирани су и на сусретима 
удружења медицинских сестара-васпитача Србије. 

Резултат оваквог маркетинга је упис 141 студената у прву годину основних студија и 102 студената 
специјалистичких струковних студија у школску 2016/2017. годину. 
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4.2. Упис студената у прву годину студија 

 

Упис студената у прву годину студија у школскoj 2015/2016. години обављен је у два уписна рока 
(јунском и септембарском).   

У прву годину основних студија у школској 2015/2016. уписано је 150 студента. 
 

Табела 4 -  Број студената уписаних у прву годину студија по конкурсу за школску 2015/2016 

 

 

 
 

Из буџета Плаћају 
школовање 

 

Свега 

Број студената примљених по конкурсу (Струковни 
васпитач) 

75 45 120 

Број студената примљених по конкурсу (Струковни 
васпитач деце јасленог узраста) 

0 28 30 

Број студената примљених по конкурсу (Струковни 
васпитач –менаџер) 

0 2  

УКУПНО 75 75 150 

 

 
 

4.2.1. Студенти основних студија у школској 2015/2016. 

У школској 2015/2016. години школовало се 596 студента на оба нивоа студија.  

Број студента по годинама студија  приказан је у табелама. 

Табела 5 - Број студената основних студија - по годинама студија и полу 

 

Година студија 
Буџет 

 

Плаћају трошкове 

 

Укупно 

 

Прва година  
76 

 
74 

 

 
150 

 
 

 Струковни васпитач 
 

61 
 

 
61 

 

122 
 

 Јаслени васпитач 15 
13 

 
28 

 

Друга година    
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89 
 

60 
 

149 
 

Струковни васпитач 80 45 125 

Јаслени васпитач 9 15 24 

 

Трећа година 

 

108 38 146 

Струковни васпитач 98 21 119 

Јаслени васпитач 10 17 27 

Дошколовање/понов. - 
5 
 

5 
 

Укупно 

 

273 

 

177 

 

450 

 

 
 

450 

 

4.2.2. Студенти специјалистичких студија у школској 2015/2016 

На специјалистичке струковне студије у школској 2015/2016 години, на четири студијска прогрма, 
уписало се укупно 146 студената. 

Упис је обављен у два уписна рока. 
 

 

Табела 6 - Број студената (самофинансирајући) на специјалистичким струковним  студијама, 

уписани  у 2015/2016. 

 

 

 

 

Студијски програм 
Укупно 

Специјалиста за физичко васпитање 32 

Специјалиста за методику реализације 
 припремног предшколског програма 

60 

Специјалиста за ликовно васпитање 25 

Специјалиста за музичко-сценски израз 17 
 

Специјалиста за рад са децом раног узраста 12 

Укупно  146 
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4.3. Пролазност студената на испитима 

4.3.1. Пролазност студената на испитима на основним струковним студијама  

Наставно веће на седници одржаној 27. јануара 2017. године усвојило извештај о пролазности 
студената на испитима. 

Табела 7: Пролазност на испитима – основне студије Образовање струковних васпитача 

предшколске деце 

Испитни 
рокови 

Пријавило 
испит 

Није изашло 
на испит 

Није 
положило 

испит 

Положило 
испит-број 

Положило 
испит-% 

јанур.фебр. 2002 84 201 1717 85,76 
априлски 374 39 97 238 63,64 

јунски 1941 170 216 1555 80,11 

септембарски 449 47 177 225 50,11 

октобарски 320 42 112 166 51,88 

Укупно 5086 382 803 3901 76,70 

 

Табела 7а: Пролазност на испитима – основне студије Струковни васпитач деце јасленог узраста 

 

Испитни 
рокови 

Пријавило 
испит 

Није изашло 
на испит 

Није 
положило 

испит 

Положило 
испит-број 

Положило 
испит-% 

јанур.фебр. 419 10 67 342 81,62 

априлски 109 9 43 57 52,29 

јунски 394 36 40 318 80,71 

септембарски 105 9 41 55 52,38 

октобарски 105 9 31 65 61,90 

Укупно 1132 73 222 837 73,94 

 

Просечне оцене студената постигнуте на испитима током три узастопне године приказане су 
табелом: 
 

Табела 8: Просечне оцене студената на основним струковним студијама-Струковни васпитач 

деце јасленог узраста 

 
Прва година Друга година Трећа година Просечна оцена Година студ. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Просеч.оцена 7,30 7,31 7,31 7,87 7,96 8,54 7,59 8,05 8,47 7,57 7,72 8,08 
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Табела 8а: Просечне оцене студената на основним струковним студијама-Образовање 

струковних васпитача предшколске деце 

 

 
Прва година Друга година Трећа година Просечна оцена Година студ. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Просеч.оцена 7,30 7,31 7,71 7,87 7,96 8,55 7,59 8,05 8,47 7,57 7,72 8,26 

 
 
4.3.2. Пролазност студената на испитима на специјалистичким струковним студијама 

Табела 9: Пролазност студената специјалистичких студија у школској 2015/2016.  

 

Студијски 
програми 

Пријавило 
испит 

Није изашло 
на испит 

Није 
положило 

испит 

Положило 
испит-број 

Положило 
испит-% 

Специјалиста за 
физичко  

164 4 2 160 97,56 

Специјалиста за 
мет. реализ.прип. 

пред. програма  
279 8 0 279 100,00 

Специјалиста за 
ликовно васпитање 

114 5 0 109 95,61 

Специјалиста за 
музичко-

сцен.израз 
84 3 0 81 96,43 

Специјалиста за 
рад са децом раног 

узраста 
60 00 0 60 100,00 

 

 

Табела 10: Просечне оцене студената по студијским програмима у школској 2015/2016.  

 

Испитни рокови 
Број положених 

испита 
Просечне оцене  

Специјалиста за физичко  160 9,04 

Специјалиста за мет. прип. деце  279 8,68 

Специјалиста за ликовно васпитање 109 8,93 

Специјалиста за музичко-сцен.израз 81 9,49 

Специјалиста за рад са децом раног 
узраста 

60 8,65 

Укупно 689 8,90 
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4.4. Дипломирани студенти 

У 2016. години дипломирало је 257 студената. 
 

Табела 11: Број дипломираних студената на оба нивоа студија у 2016. 

 

 

 

РБ Студијски програм Број студената 

1 високо образовање – први ниво 138 

 
Образовање струковних васпитача 
предшколске деце 

117 

 Струковни васпитач деце јасленог узраста 21 

2. високо образовање – други ниво 119 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за физичко васпитање 

31 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за методику реализације 
припремног предшколског програма  

50 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за ликовно васпитање 

18 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за музичко-сценски израз 

18 

 
Образовање струковних васпитача – 
Специјалиста за рад са децом раног узраста 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 24 

Табела 12: Број дипломираних студената на основним струковним студијама према 

менторима завршних радова у периоду од 1.јануар 2016. до 31. децембра 2016. 

Ред. бр. Наставник Звање 

наставника 

Број завршних 
радова 

Број 
завршних 
радова % 

1. Анђелка Лазић професор 25 16.89 
2. Бранка Павловић предавач 10 6.76 
3. Коста Катић предавач 2 1.35 
4. Љиљана Станков професор 7 4.73 
5. Светлана Карић професор 17 11.49 
6. Милена Ђурковић 

Пантелић 
професор 12 8.11 

7. Мирјана Марковић професор 9 3.08 
8. Петар Гајић професор 7 4.73 
9. Бранка Будимировић професор 6 4.05 

10. Ружица Јовановић професор 4 2.70 
11. Сава Максимовић професор 26 17.57 
12. Сања Вулетић професор  1 0.68 
13. Мира Видаковић професор 2 1.35 
14. 
15.     

Мира Јовановић 
Александра Максимовић 

предавач 
професор 

18 
2 

12.16 
1.35 

УКУПНО 148 100 

 
 

 
 

Графикон 1 
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Табела 13: Број дипломираних студената на специјалистичким струковним студијама према 

менторима завршних радова у периоду од 1.јануар 2016. до 31. децембра 2016. 

Ред. 
бр. 

Наставник Звање 
наставника 

Број завршних радова 

(специјалистичких) 

Број завршних 
радова % 

1. Љиљана Станков професор 8 7.84 
2. Бранка Будимировић професор 13 12.75 
3. Светлана Карић професор 0 0 
4. Милена Ђурковић Пантелић професор 11 10.78 
5. Мирјана Марковић професор 9 8.82 
6. Петар Гајић професор 8 7.84 
7. Сава Максимовић професор 14 13.73 
     
8. Вјекослав Будимировић професор 0 0 
9.  Славица Јовановић професор 0 0 
10.  Коста Катић предавач 3 2.94 
11. Мира Јовановић предавач 13 12.75 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Ружица Јовановић 
АлександраМаксимовић 
Саша Дубљанин 
Анђелка Лазић 
Зорица Терзић Шупић 

професор 
професор 
доцент 
професор 
професор 

4 
9 
6 
1 
3 

3.92 
8.82 
5.88 
0.98 
2.94 

УКУПНО 102 100 

 

Број дипломираних студената на специјалистичким струковним 

студијама према менторима завршних радова у периоду од 1.јануара 

2016. до 31.децембар 2016. (у %)
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Графикон 2 
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4.5. Студентски стандард и награде 

4.5.1. Студентски кредити и стипендије 

У школској 2015/2016 години 54 студента су били корисници студентских кредита и стипендија. 
 

 

Табела 14: Студентски кредити и стипендије 

 

РБ Садржај Број студената 

1 Студентски кредити 30 

2 Студентска стипендије 24 

 

4.5.2. Студентске награде  

У школској 2015/2016. години, поводом Савиндана награђено је пет студенткиња треће године 
студија за одличан успех у току студија и то: 

• ГРУЈИЋ САНДРА, индекс 22/13, студент треће године студија, просечна оцена 9,92. 

• ЖИКИЋ  ДУЊА, индекс 63/13, студент треће године студија, просечна оцена 9,83. 

• БУЧЕВАЦ ВАЊА, индекс 20/13, студент треће године студија, просечна оцена 9,67. 

• МИХАЈЛОВИЋ БИЉАНА, индекс 71/13, студент треће године студија, просечна оцена 9,67. 

• МАКСИМОВИЋ НАТАША, индекс 84/13, студент треће године студија, просечна оцена 9,67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 27 

V. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

5.1. Наставни планови и програми и њихова реализација  

Школа је у току 2015/2016. године остваривала је седам студијских програма: два студијска 
програма на основним струковним студијама (Образовање струковних васпитача предшколске 
деце и Струковни васпитач деце јасленог узраста) и пет студијских програма на специјалистичким 
струковним студијама: струковни васпитач - специјалиста за физичко васпитање, струковни 
васпитач-специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма, струковни 
васпитач специјалиста за музичко-сценски израз, струковни васпитач специјалиста за ликовно 
васпитање и струковни васпитач специјалиста за рад са децом раног узраста.  

Настава се изводила током тридесет наставних недеља, према усвојеном наставном календару и 
према извођачким плановима који су објављени на сајту Школе vivasabac.edu.rs. 

Календар реализоване наставе: 

Настава у школској 2015/2016. години се изводила се током тридесет наставних недеља: 
 

1 . НАСТАВА  

 Основне струковне студије  

 Прва година студија  
 Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља 1.10. 2015. до 20. 1. 2016. 

   Настава у пролећном семестру 22. 2. 2016. до 3.6. 2016. 

                            Друга година студија  

   Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља 5. 10. 2015. до 20. 1. 2016. 

     Стручно-педагошка пракса I- 15 радних дана   7. 12. 2015. до 25. 12. 2015. 

     Настава у пролећном семестру 22. 2. 2016. до 3. 6. 2016. 

   Стручно-педагошка пракса II - 15 радних дана 9. 5. 2016. до 27. 5. 2016. 

                            Трећа година студија  

   Настава у јесењем семестру - 15 наставних недеља   5. 10. 2015. до 20. 1. 2016. 

     Стручно-педагошка пракса III - 15 радних дана   7. 12. 2015. до 25. 12. 2015. 
     Настава у пролећном семестру 22. 2. 2016. до 3. 6. 2016. 

   Стручно-педагошка пракса IV- 20 радних дана 9. 5. 2016. до 3. 6. 2016. 

   Блок настава I, II, III година (суботом/недељом)  

   Настава - јесењи семестар 10. 10. 2015. до 20.1. 2016. 

   Настава - пролећни семестар 5. 3. 2016. до 3.6. 2016. 

 Специјалистичке струковне студије  
   Настава - јесењи семестар 17. 10. 2015. до 20. 1. 2016. 

   Настава - пролећни семестар 5. 3. 2016. до 3.6. 2016. 
2. ИСПИТНИ РОКОВИ  

   Јануарски испитни рок 23. 1. 2016. до 20. 2. 2016. 

   Априлски испитни рок  11. 4. 2016. до 28. 4. 2016. 

   Јунски испитни рок 6. 6. до 9. 7. 2016. 

   Септембарски испитни рок 23. 8. до 10. 9. 2016. 
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   Октобарски испитни рок 17. 9. до 30. 9. 2016. 

   
3. УПИС/ОВЕРА СЕМЕСТРА/ПРИЈАВА ИСПИТА  

 Прва, друга и трећа година студија – основне струковне 
студије-редовни студенти 
 
Специјалистичке струковне студије и студ. БЛОК наставе 
са основних струковних студија 

16, 18  и 19.1. 2016. године-
пријава испита, овера и 
упис семестра 
16. 1. 2016.  
7, 8, 9. 4. 2016.  
28.- 31. 5. 2016. године-
пријава испита, овера  
 19  и 20. 8. 2016. 
 10, 12. и 13. 9. 2016. 

 
 

4. НЕРАДНИ ДАНИ  
   Дан примирја у Првом светском рату  11.11.2015. 

 Нова година 1. и 2. 1. 2016. 

 Божић по Јулијанском календару 7, 8 и 9. 1. 2016.  

 Дан државности - Сретење 15,16 . 2. 2016. 

 Васкрс по Јулијанском календару 29, 30. 4. и 1 и 2. 5. 2016. 

 Празник рада 1, 2 и 3. 5. 2016. 
 

Детаљне планове рада на реализацији студијских програма усвојило је Наставно веће на седници 
од 24. септембра 2015. године.  

Настава се одвијала у седишту Школе, док се стручно-педагшка пракса реализовала у објектима 
предшколских установа.  

Настава вежби одвијала се у групама. Број група за вежбе одређен је према карактеру предмета: 
за опште-образовне предмете број студената у групи износио је до 50, а за стручне и стручно-
апликативне предмете број студената у групи износио је до 30 студената, док су за поједине 
стручно-апликативне предмете вежбе организоване и у мањим групама студената.  

Настава из појединих наставних предмета, с обзиром на њихов карактер, организована је у 
вртићима. 
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VI. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

6.1. Наставници 

У школској 2015/2016. години теоријску наставу, вежбе, и друге облике наставе реализовали су 
наставници и сарадници.  

Квалитет наставника и сарадника се обављао пажљивим планирањем и избором на основу јавног 
поступка и услова путем којих се оцењивала научна, истраживачка и педагошка активност 
наставника и сарадника. На тај начин Школа је обезбедила квалификован и компетентан наставни 
кадар са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама чиме је осигурана 
квалитетна реализација студијских програма.  

У Школи је у радном односу на дан 30.9.2016.године било 22 наставника и 4 сарадника. У 
кадровском смислу Школа има више од 70% покривености наставе наставним кадром у сталном 
радном односу па наведени проценат кореспондира са захтевима и критеријумима који су 
постављени као услов за акредитацију високошколских установа. Један наставник-магистар наука 
је одбранио докторску дисертације а два наставника су на докторским студијама. Такође, три 
асистента су на докторским студијама.  
 

Табела 15: Наставници у радном односу 

 
Р. 

б. 

Име, средње слово, 

презиме 
Звање Датум избора 

% 

запослења 
Област за коју је биран 

1 др Светлана Ђ. Карић професор струк. 
студија 

24.09. 2009. 100 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ 

2 др Сава З. Максимовић професор струк. 
студија 

24.09. 2009 100 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

3 др Анђелка М. Лазић професор струк. 
студија 

24.8. 2010. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 

4 др Ружица Д. 
Јовановић 

професор струк. 
студија 

16.12.2009. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 

5 др Бранка В.  
Будимировић 

професор струк. 
студија  

27.09. 2011. 100 МАТЕМАТИЧКО-
ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ 

6 др Милена Б. 
Ђурковић-Пантелић 

професор струк. 
студија 

16.12. 2009. 100 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

7 др Мирјана Б. 
Марковић 

 

професор струк. 
студија 

06.10.2011. 100 
ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

8 др Славица Ж. 
Јовановић 

професор струк. 
студија 

24.09. 2009. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 

9 др Љиљана П. Станков професор струк. 
студија 

17.01.2012. 100 
ПЕДАГОГИЈА 

10 др Вјекослав М. професор струк. 17. 01.2012. 100 МАТЕМАТИЧКО-
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Будимировић студија ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ 

11 др Сања Д. Вулетић професор струк. 
студија 

31.03.2015. 100 ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

12 др Александра С. 
Максимовић 

професор струк. 
студија 

30.06.2014. 100 
ПЕДАГОГИЈА 

13 др Мира Ж. Јовановић предавач 29.02.2012. 100 ПЕДАГОГИЈА 

14 др Мира С. Видаковић професор струк. 
студија 

17. 01.2012. 50 ФИЛОЗОФИЈА И 
СОЦИОЛОГИЈА 

15 мр Петар Т. Гајић професор струк. 
студија 

16.12. 2009. 100 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

16 мр Бранка С. Павловић предавач 15.01. 2014. 100 ПСИХОЛОГИЈА 

17 мр Татјана Б. Бајић 

 

предавач 16.12. 2013. 100 МАТЕМАТИЧКО-
ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ 

18 мр Марина С. Апелић предавач 27.09.2011. 100 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

19 Драгиша Р. 
Маринковић 

наставник 
вештина 

31.03.2015. 
100 ЛИКОВНА КУЛТУРА 

20 Марија Ж. Лукић наставник 
практичне наставе 

20.02.2013. 

100 ПЕДАГОГИЈА 

21 Татјана П. Станковић наставник 
практичне наставе 

20.02.2013. 
100 ПЕДАГОГИЈА 

      

 

Мр Коста Катић отишао је у пензију 30.9.2016. године. 
 

 

У 2015/2016. години у допунском раду ангажован је један број наставника и сарадника: 
 

1. Доц. др Зорица Терзић Шупић по уговору број 554/1 од 30.09.2015. године. 
2. Доц.др Саша Дубљанин по уговору број 622/1 од 19.10.2015. године. 
3. Доц. др Милош Малиш по уговору број 315/2 од 23.3.2016. године.  
4. Проф. др Сандра Грујичић по уговору број 314/2 од 23.3.2016. године.  
5. 9. Бранислава Стефановић по уговору број 796 од 7.12. 2015. године.  
6. Мр Бранимир Драгојевић по уговору број 39/1 од 13.1.2016. године. 
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Структура наставника по научном/стручном звању је следећа: 

 

доктори
магистри

без звања

доктори

магистри

без звања

 

• Доктори наука – 14 

• Магистри – 5  

• Без научног звања - 3 

 

Структура наставника према радном времену. 

• Наставници са пуним радним временом: 20 

• Наставници са непуним радним временом: 1 

 

У Школи су запослена четири сарадника: три у звању асистента и један сарадник у настави. 
 

Табела 16: Сарадници у радном односу 

 

Р.б. Матични број 
Име, средње 

слово, презиме 
Звање 

Датум 

избора 

% 

запослењ

а 

Област за коју је 

биран 

1. 2109989777052 Кристина 
Д.Крстић 

асистент 26.2.2014. 
100 Педагогија 

2. 0701979772023 Небојша В. 
Будимировић 

асистент 26.12.2014. 
100 

Математичко-
информатичке 

науке 

3. 0512980772013 Пантић С. Зоран сарадник 
у настави 

10.10.2016. 
100 Физичка култура 

4. 1005991777011 Ивана Б. Јелић асистент 10.10.2016. 100 Ликовна култура 
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Сарданици ангажовани по уговору у допунском раду били су:  
1. Марица Вулетић по уговору број 556/3 од 1.10.2015. године. 
3. Др Нада Ђурић по уговору број 556/2 од 01.10.2015. године. 
4. Др сци Живка Мићановић Цвејић по уговору број 622/3 од 19.10.2015. године. 
5. Др Биљана Вуковић по уговору број 622/2 од 19.10.2015. године.  
 

 

Школа је активно учествовала у подстицању стручног усавршавња наставника у земљи и 
иностранству партиципарањем у трошковима путовања наставника на семинаре, конференције, 
стручне скупове и сл.    

Преглед коришћења средстава за стручно усавршавање у 2015/2016.години приказан је у табели: 
 

Наставник Број путовања 

Др Ружица Јовановић 3 

 Др Светлана Карић  4 

Др Сања Вулетић 3 

Др Анђелка Лазић 1 

Др Љиљана Станков 2 

Мр Татјана Бајић 2 

Др Сава Максимовић 2 

Др Александра Максимовић 1 

Мр Бранка Павловић 1 

Небојша Будимировић 2 
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6.2. Ненаставно особље 

Кад је реч о кадровским ресурсима ненаставног особља и њиховом професионалном развоју 
обезбеђени се предуслови и прилике за континуирану едукацију и усавршавање. 

У намери унапређења квалитета рада стручних служби и ненаставног особља Школа је вршила 
редовну периодичну евалуацију процене квалитета њиховог рада предвиђене општим актом о 
самовредновању квалитета рада. 

Број запослених у секретаријату Школе је 17. У новембру 2016. године примљен је у радни однос 
на одређено време дипломирани инжењер електротехнике. 

 
 
 

Табела 17: Запослено ненаставно особље 

 

 

Р.Б. 
Звање, радно 

место 
Име и презиме квалификација број 

1 Секретар Ана И. Пејић дипл. правник 1 

2 Библиотекар Мирјана Ж. Лукић проф. разредне наставе 1 

3 Библиотекар 
(на замени) 

Радина Ж. Лукић 

специјалиста  струковни 
васпитач за методику 

релаизације прип. пред. 
програма 

1 

4 

Радник на 
пружању услуга 
у скриптарници 

(обавља и 
послове 

књижничара) 

Слађана В. Игњатовић ССС 1 

5 

 Адријана С. Станић 

специјалиста  струковни 
васпитач за методику 

релаизације прип. пред. 
програма 

1 

6 

Референт за 
студентска 

питања 
 

Радмила М. Андрић 
наставник разредне 

наставе 
1 

7 Програмер Александар Т. Шобић 
дипл. 

инг.електротехнике 
1 

8 
Послови 

информационог 
система 

Вук М. Јовановић дипл. економиста 
1 

9 

Организатор и 
координатор 

наставе и 
праксе 

Драгица Б. Игњевски 
специјалиста  струковни 

васпитач за физичко 
васпитање 

1 

10 Шеф 
рачуноводства 

Љубинка Р. Поповић дипл. економиста 
1 

11 Технички 
сарадник 

Срђан В. Јовановић ССС 
1 
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12 Књиговођа 

благајник 
Биљана С. Пантелић ССС 

1 

13 Домар Слободан Б. Павловић ССС 1 

14 Стана С. Дервишевић НСС 1 

15 Рада В. Косанић НСС 1 

16 Данијела Б.Пајић НСС 1 

17 

Спремачица 
 

Јасна А. Ђорђевић НСС 1 
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VII. РЕАЛИЗАЦИЈА НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Облици стручног и научног усавршаавња наставника били су бројни и разноврсни: 

1. Будимиривић др Бранка: 

 
Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова: 

• B. Budimirović, V. Budimirović, B. Šeselja, A. Tepavčević, E-fuzzy Groups, Fuzzy Sets and Systems, 
Vol. 289, pp. 94-112, 2016, imp. factor:  2,098 - M21a 

            DOI:10.1016/j.fss.2015.03.011 

            ISSN: 0165-0114 

• Будимировић Б., Будимировић Н., (2016), Развијање комбинаторних идеја на 

предшколском узрасту, Научно-стручна конференција: Квалитет савременог васитања и 
образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац 

• Будимировић Н., Будимировић Б., (2016), Задаци отвореног типа у почтном 

математичком образовању, Научно-стручна конференција: Квалитет савременог 
васитања и образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• „ Младиша и Младина“ заједнички пројекат наше Школе, дечје установе „Наше дете“ и 
Канцеларије за младе, Интерактивна изложба за децу и одрасле трајала је неделју дана, а 
поред  професора и сарадника били су ангажовани  и студенти. 

 
2. Будимировић др Вјекослав: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• B. Budimirović, V. Budimirović, B. Šeselja, A. Tepavčević, E-fuzzy Groups, Fuzzy Sets and Systems, 
Vol. 289, pp. 94-112, 2016, imp. factor:  2,098 - M21a 

DOI:10.1016/j.fss.2015.03.011 

ISSN: 0165-0114 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

 

• Пројекат број 44006:  Развој нових информационо-комуникационих технологија, 

коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, 

телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању.  

Пројекат финансира Министарство за науку и технолошки развој у периоду од 01.01.2011. 
до 31.12.2016. године. 
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3. Ђурковић Пантелић др Милена: 

 

Научно-стручна конференција „Квалитет савременог васпитања и образовања“ 20.05.2016.-
Висока школа струковних студија у Шапцу- модератор прве сесије 
 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• 48. Фестивал дечјих хорова Србије 22..05.2016. – Диригент Дечјег хора ВиВа-ћи  који је 
отворио Фестивал 

• Члан жирија 48. Фестивала Дечјих хорова Србије.  

• Оснивач и диригент дечјих  хорова Ви-Ва (деца предшколског и раног школског узраста) и 
Ви-Ва-ћи (деца предшколског узраста), асистент диригента и корепетитор хорова „66 

девојака“ и Шабачко певачко друштво. 

• Дечји хор Ви-Ва основан је 1994. године у Шапцу. Афирмисан је ансамбл који је до сада 
одржао око две стотине концерата у Шапцу, Београду, Вршцу, Бијељини, Бањи Ковиљачи и 
Бања Луци, са репертоаром од преко 350 композиција на српском, француском, енглеском, 
шпанском, турском, руском, латинском и грчком језику.  

• Дечји хор ВиВа-ћи основан је 2000. године. Најмлађи је ансамбл у Републици. Чланови 
хора су деца узраста од 4-6 година. Хор успешно ради и самостално наступа већ 15 година. 

 

Целовечерњи концерти хорова: 

• 30.09.2015. Дечји хор Ви-Ва и Шабчко певачко друштво, наступ поводом уручивања 
награде књизи „Мишарске елегије“ Крстивоја Илића, сала Шабачког позоришта 

• 01.10.2015. Дечји хор Ви-Ва и Шабачко певачко друштво, отварање Ретроспективне 
изложбе Владислава Лалицког, галерија Шабачког позоришта 

• 29.10.2015. Дечји хор Ви-Ва отворио је прославу „Дана републике Турске“, под 
покровитељством Амбасаде Републике Турске – хотел Hyatt у Београду 

• 17.12.2015. Новогодишњи концерт Дечјег хора ВиВа-ћи, сала Арт студија у Шапцу 

• 25.12.2015. Новогодишњи концерт Дечјег хора Ви-Ва, Амфитеатар Високе школе струковн 
студија за васпитаче у Шапцу 

• 07.03.2016. Осмомартовски  концерт Дечјег хора Ви-Ва, сала Арт студија  

• 09.03.2016. Осмомартовски концерт Дечјег хора ВиВа-ћи, сала Арт студија  

• 26.04.2016. Годишњи концерт Дечјег хора ВиВа-ћи, Амфитеатар Високе школе струковних 
студија за васпитаче у Шапцу 

• 16.05.2016. Наступ Дечјег хора Ви-Ва у оквиру Књижевне вечери посвећене Kонкурсу за 

завршетак приповедака Лазе К. Лазаревића -Медијатека Високе школе струковних студија 
за васпитаче у Шапцу 

• 20.05.2016. Дечји хора Ви-Ва отворио је Прву научно-стручну конференцију Квалитет 

савременог васпитања и образовања – Амфитеатар Високе школе струковних студија за 
васпитаче 

• 22.05.2016. Дечји хора Ви-Ва-ћи отворио је 48. Фестивал дечјих хорова Србије, Шабачко 
позориште 

• 03.06.2016. Годишњи концерт Дечјег хора Ви-Ва, Шабачко позориште 
 

4. Јовановић др Ружица: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова: 
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• Утицај разуђености епизодних ситуација и споредних књижевних ликова на ток приче у 

роману- бајци о Харију Потеру, саопштење,  Симпозијум са међународним учешћем 
ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ“ Соко Бања, 28 – 29. март 2015. 

• Сан као слобода и сан као слутња у Времену смрти Добрице Ћосића , Међунродна научна 
конференција, Први светски рат у књижевности и библиографији, излагање, Филолошки 
факултет Београд, Зборник, 2015.  стр. 335-143. 

• Saputnice u ratu i miru, starom i novom životu , Die lyrische, humoristische und satirische Welt 
von Branko Ćopić/Лирски хумористички и сатирични свет Бранка Ћопића Istraživački 
projek(a)t Graz – Banja Luka: 2011–2016, Karlfranzeus-Universitat Graz, Zbornik radova 2015. str. 
153-161. 

• Историјске чињенице у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Наслеђе , Крагујевац, бр. 31 
305-313. стр. Претходно саопштење 821.163.41-14.09:398 

• Жене у ваљевској болници – борба са собом у ратном окружењу (Време смрти Добрице 
Ћосића)  Зборник радова Међународне научне конференцији Сарајевски филолошки 

сусрети 3, ISSN 2233-1018, Сарајево, септембар 2016. Стр. 277-282. UDK: 821. 163 41.09-
311.6 Ćosić, D. 

• Судбина као услов, приказ романа Пета жица, Бранислава Јанковића,  Лагуна, септембар 
2016. 
http://www.laguna.rs/zn945_zanimljivost_prikaz_romana_peta_zica_branislava_jankovica_sudb
ina_kao_uslov_laguna.html 

 

Учествовање у међународним научним пројектима:  

• Ћопићеви јунаци између сеоског и градског дома, два симбола сопствене егзистенције, 
Саопштење, Међународна научна конференција у оквиру пројекта -Die lyrische, 
humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić/Лирски хумористички и сатирични свет 
Бранка Ћопића Istraživački projekат Karlfranzeus-Universitat , Универзитетска библиотека 
Светозар Марковић,  Београд, 8 -10. Септембар 2016. год.  

Учешће на научним конференцијама: 

• Лирска народна песма као говорна игра у процесу развоја говора, Симпозијум са 
међународним учешћем ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ Соко Бања, 25 – 26. март 2016. год. 

• Поетика, теме и песнички језик савремене поезије за децу, КСАВО, Шабац, 20. мај, 2016. 

• Ћопићеви јунаци између сеоског и градског дома, два симбола сопствене егзистенције, 
Саопштење, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić/Лирски 
хумористички и сатирични свет Бранка Ћопића Istraživački projekат Karlfranzeus-Universitat , 
Београд, 8 -10. септембар 2016. 

• Милорад Поповић Шапчанин, идентитет на размеђу епоха романтизма и реализма, 
Саопштење на међународној научној конференцији Сарајевски филолошки сусрети 4 
Сарајево, 22- 24. септембар  2016.  

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Практикум, Књижевност за децу, Висока школа за васпитаче, Шабац, 2016.год.ISBN 978-
86-7142-032-7  COBISS.SR-ID 225040908   друго, допуњено издање 
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• Методика развоја говора 2, приручник са дневником евалуације, Висока школа за 
васпитаче, Шабац, 2016.год. ISBN 978-86-7142-033-4  COBISS.SR 225033228 друго, 
допууњено издање. 

 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

• Организација 3. конкурса  Конкурс за завршетак недовршених приповедака Лазе  К. 

Лазаревића. 
o Расписивање конкурса, формулисање, прикупљање конкурсне документације за 

Министарство културе  Србије. 
o Координације, оглашавање, реализација . 
o Организовање књижевне вечери поводом доделе књижевне награде (Јелена 

Николић). 

• Председник жирија  Светосавског литерарног конкурса у коорганизацији Града Шапца и 
Црквене општине Шабац, за 2016. 

5. Карић др Светлана: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова 

• Terzic-Supic, Z., Santric-Milicevic, M., Karic, S., Soldatovic, I., Attitudes of the Serbian mothers 
with preschool children: should a HIV positive female teacher be allowed to continue teaching in 
school, BMC Public Health, 2015  (М21). 

• Карић, С.,  Здравље деце Мачванског округа - Седми Конгрес лекара опште медицине са 
међународним учешћем и  XVIII Конгрес лекара Србије. Златибор,   29. септембaр - 2. 
октобар 2016. (М34). 

• Карић, С.,  Здравствено стање деце раног и школског узраста - Научно - стручна 
конференција Висока школа струковних студија за васпитече Шабац 20. мај, 2016. (M44)  

• Карић, С.,  Исхрана деце предшколског узраста - Научно - стручна конференција Висока 
школа струковних студија за васпитече Шабац 20. мај, 2016. (M44)  

• Карић, С.,  Социјалне детерминанте здравља особа са психолошко психијатријским 
поремећајима и обољењима - Трећи Конгрес социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 
2015 (М34) 

• Карић, С.,Превенција фактора ризика у настајању  болести код старих особа - Трећи Конгрес 
социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 2015 (М44) 

• Ђурић Н., Карић, С.,  Превенција болести зависности у локалној заједници - Трећи Конгрес 
социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 2015 (М34) 

• Карић, С.,  Превенција повреда младих у друмском саобраћају, Научно - стручни скуп са 
међународним учешћем, Политехника Београд, 4. децембар 2015. (М44) 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима: 

• Испред КАССС-а  у Министарству просвете, оцењивач за признавање иностраних јавних 
исправа за друштвено хуманистичко поље. 

• Учешће - Конференција директора струковних студија, у својству потпреседника 
Конференције и  кординатора за западну Србију;  

• Саветовање  - пословање буџетских корисника (обавезе установе образовања у складу са  
новонасталим прописима), 17 -20 јул 2016. 
 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 
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• Стално стручно и научно усавршавање 

• Изабрана путем Конкурса за Листу оцењивача за признавање иностраних јавних исправа за 
друштвено хуманистичко поље. 

• Учешће у раду  Конференције директора струковних студија Испред КАССС-а изабрана за 
потпреседника Конференције и  кординатора за западну Србију;  

• Саветовање  - пословање буџетских корисника (обавезе установе образовања у складу са  
новонасталим прописима), јул 2016.  

• Учешће на више тематских скупова посвећених поновној акредитацији у организацији 
КАССС-а. 

• Конференција "Ефикасност центара сарадње између високог струковног образовања и 
привреде “, са нагласком на запошљавање, регионални развој и иновације" (21. априла и 
22. априла EURASHE - Европска асоцијација високог струковног образовања, одржала је 26. 
годишњу конференцију у Београду  у Палати „Србија“, у организацији са Конференцијом 
академија струковних студија Србије. 

• Учешће у организацији  Научно - стручне конференције "Квалитет савременог васпитања и 
образовања" у Високој школи струковних студија за васпитаче, 20.05.2016. Шабац.  

 
Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Карић др Светлана:  Хигијена (2016.) (ISBN: 978-86-7142-034-1), Васпитање за здравље 
(2015.) (978-86-7142-029-7),  
 

6. Лазић др Анђелка: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

Научни радови:  

• Традиционална култура Мачве у нашем школском систему (2016) Културни центар, 
Шабац. 

• Софра Мачве, Даница за 2016, Вукова задужбина, Београд. 

Стручни радови:  

• Зборник у Алексинцу: Ко, шта и како? Лингвокултуролошки приступ Методици развоја 

говора; 

• Зборник у Сарајеву: Eksplikacija leksike tradicionalne kulture u rečniku,  

• затим Eksplikacija leksike tradicionalne kulture u rečniku za školsku upotrebu; 

• У Бијељини је тема Лазаревићев избор лексема које означавају родбинске односе. 

• У Шапцу: Пример анализе дијалекатског текста без уочљивог метајезичког нивоа 

 
Писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Лингвокултуролошки приступ Методици развоја говора, „Графика-Шабац“, Шабац (у 
припреми). 

• Скрипта из драмске уметности, из Савременог српског језика и Сценске уметности. 

• Реиздавање Практикума  из Методике развоја говора 

 

Лектура и рецензије: 

• Сава Максимовић: Методика физичког васпитања I 

• Татјана Бајић: Информатика са рачунарством 
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• Лектура, коректура и рецензија романа првенца Немање Чокановића; 

• Рецензија романа Љиљане Јеротић  Долина ћутљиве шуме, за Лагуну (Фантастична 

песничка имагинација); 

• Рецензија монографије Зорана Радовановића Вертепи (Културолошка методика 

дреновачког учитеља); 

• Анђелка Лазић (17-24. децембар 2015.) Од мита до нових идеја, (Вертепи: најстарије ђачко 
библијско позориште), Просветни преглед број 2674/5, Педагошка пракса број 946, 8. 

• Лектура уџбеника Саве Максимовића: Методика физичког васпитања деце предшколског  

узраста. 

 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

• Теренска дијалектолошка испитивања локалних говора у сарадњи са студентима; 

• Сараднички пројекти са Канцеларијом младих, Шабачком библиотеком, Културним 

центром, позориштем и вртићима (11 јавно изведених драмских активности). 

• У оквиру вежби из Савременог српског језика, Културни центар: посете студената: 

• 5.11.2015. Учешће на изложбено-трибинском програму организованом поводом 
обележавања 200. годишњице објављивања Писменице сербскога језика и Мале 

простонародне славеносербске пјеснарице Вука Стефановића Караџића. Изложба Српско 

писмо и језик кроз историју дело је ауторке мр Дајане Ђедовић и Музеја језика и писма из 
Тршића; изложба је праћена пригодним трибинским програмом. Програм је посетило 65 
наших студената. Договорена сарадња са Музејем у Тршићу. 

• Вукова путовања и писмо Вуковог Буквара (ликовно представљање загонетки). 

• *Вукове загонетке, изложба дигиталних принтова Елда Станковић, МА графичког дизајна. 

• Изложбу прати трибина на тему нематеријалног наслеђа, фолклористике и народне 
књижевности, корпуса народног стваралаштва ком припадају и загонетке. 

• Говоре: ауторка, МА етнолог – антрополог Ана Чугуровић и мр филолог Катарина Јанковић 
Поповић. 

 

Промоције 

• Велика Прометејева акција, Едиција 1914-1918, едиција године; Зоран Радовановић, Срби 

на Корзици, промоције:  

• У улози сам наратора: Представљање књиге Срби на Корзици Зорана Радовановића (Реч 

рецензента проф. др Павла Ковачевића – Црквени запис о страдању народа и цркве и 

принудни боравак на Корзици, Како је настала песма „Креће де лађа француска“, 
Сведочанства о страдањима, Плава гробница Ивана Ж. Ђерића). 

• 9.10.2015. у библиотеци у Сремској Митровици; 

• 26.10 2015. Акредитовани семинар Министарства просвете и спорта – Велики рат – Мали 

човек у Великом рату, организатор Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Шеста 
београдска гимназија; 

• Библиотека у Ужицу, организатор Историјски архив (додат текст Нинко, Видак и Тадија из 

Ужица – слава, објавио Брана Цветковић, надзорник свих српских војних позоришта, Крф, 
1916. године) 

• 1.12.2015. у Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ у Богатићу 

• Интервју са Анђелком Лазић, доктором лингвистичких наука: Занемарујемо и кваримо свој 
језик (29. децембар 2015.), Мачва медиа систем, Мачва, 11. и 12. стр.1 
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• Са студентима сам посетила неке позоришне представе. 

 

Остале активности 

• Од Културног центра добила сам Захвалницу у знак признања за подршку у раду, јер 
учествујем у свим њиховим пројектима везаним за области којима се бавим: 

• Од 16. до 20. марта у сарадњи са Културним центром, Шабац 

• Председник сам жирија - Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ у три 
категорије, као и Међуопштинска у Крупњу.  

• Председник сам два жирија Културном центру, Шабац: рецитатори и писци приповедака; 

• Навешћу још Песнички маратон – међународни скуп песника у Шапцу; 

• Члан сам и сарадник Друштва за примењену лингвистику (Београд-Нови Сад). 
 
Писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Методика развоја говора, Висока школа струковних студија за образовање васпитача“, 
Шабац. 

• Скрипта из драмске уметности, из Савременог српског језика и Сценске уметности. 

• Реиздавање Практикума  из Методике развоја говора 

• Град Шабац финансирао: Речник лексике са доминантном културном компонентом 

 

7. Максимовић др Сава: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Максимовић, С. и Максимовић, А.  (2016): Моторички статус прешколске деце која су 
укључена у тренажни процес у односу на ону која нису, Међународна интердисциплинарна 
научно стручна конференција „Васпитно-образовни и спортски хоризонти“ Суботица. 

• Марковић, М. и Максимовић, С. (2016): Развој моторике као важаног предуслова за 
усвајање писаног говора деце, стручно научна конференција „Квалитет савременог 
васпитања и образовања“ 2016 Шабац. 

 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Методика физичког васпитања 2 – уџбеник, Шабац: Висока школа струковних студија у 
Шапцу 

8. Марковић др Мирјана: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Марковић, М. и Маљковић, М (2016):Методички поступци уводног и завршног дела 

активности у припремном предшколском програму. II дидактичка конференција 

„Методички аспекти унапређења наставе, одржана 18.6.2016.на Биолошком факултету 
Универзитет у Београду. Београд: Друштво предметних дидактичара. (M45) 

• Марковић, М. Максимовић, С (2016): Ставови васпитача о развоју моторике као једног 

од фактора за усвајање писаног говора деце. Научно-стручна конференција Квалитет 

савременог васпитања и образовања. Шабац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче. 
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Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

• Коаутор и реализатор акредитованог семинара за програм сталног стручног усавршавања 
наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/2018. Од гласа до 

слова: област предшколско васпитање и образовање. Под редним бр. 509. Београд: Завод 
за унапређење васпитања и образовања.          

• Лектура и рецензија практикума за предмет Књижевност за децу Др Ружице Јовановић. 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Активно учешће у удружењу Друштво предметних дидактичара, руководилац секције за 
предшколско васпитање и образовање. 

• Учешће у стручно-научној  конференцији под називом Квалитет савременог васпитања и 

образовања, одржане на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, 20. мај 
2016. 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Активно учешће у удружењу Друштво предметних дидактичара, руководилац секције за 
предшколско васпитање и образовање  

• Учешће у стручно-научној  конференцији под називом Квалитет савременог васпитања и 

образовања, одржане на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, 20. мај 
2016. 

9. Видаковић др Мира: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова 

 
Катег. 

рада 

1. Видаковић, М., Видаковић, Д. (2015), ЕТИЧКА ПИТАЊА ПРИРОДНОГ ОГЛАШАВАЊА У 
НОВИМ ДИГИТАЛНИМ МЕДИЈИМА, У: Пралица, Дејан, Шинковић, Норберт, 
Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене. Издавач: 
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за медијске студије, Нови 
Сад. стр. 309-318. ISBN:978-86-6065-354-5; COBISS.SR.ID: 304683527 

M14 

2. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2016), ОД ДИДАКТИЧКИХ 
ОРИЈЕНТАЦИЈА МОДЕРНЕ И ПОСТМОДЕРНЕ КА ДИДАКТИЦИ У КРИЗИ, У: Гојков, Г., 
Стојановић, А., Даровити и дидактичка култура, Издавач: Висока школа 
струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов'', Вршац, стр. 65-73. ISBN: 978-86-
7372-227-6; COBISS.SR.ID: 306009863 

М14 

3. Видаковић, М. (2016). ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION AS A PARADIGM OF A 
SUCCESSFUL ORGANIZATION. У: Enterpreneuership for a suistanable economy. Издавач: 
Универзитет Унион – Никола Тесла, Београд. стр. 348-360. ISBN: 978-86-87333-71-0; 
COBISS.SR.ID: 226892556 

M14 



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 43 

4. Видаковић, Д., Видаковић, М., Поповић, С. (2015), УПОТРЕБА АЛАТА ДРУШТВЕНИХ 
МЕДИЈА У СВРХУ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА, Зборник радова са Међународне научно-
стручне конференције Доба знања 13, 25. септембар 2015, Сремски Карловци; 
Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима стр. 149-158. ISBN: 978-86-6185-022-
6; COBISS.SR.ID: 304184839 

М33 

5. Андевски, М., Видаковић, М., Видаковић, Д. (2016). ДИГИТАЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈА И 
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ У СРБИЈИ. У: Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje 

EU : zbornik prispevkov, Fakulteta za poslovne in upravne vede; ; Visoka šola za 

upravljanje in poslovanje, Novo Mesto, стр.48-55. ISBN: 978-961-6770-35-4. 

М33 

6. Видаковић, М., Видаковић, Д., Поповић, С. (2015), ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАЊЕ КАО 
КОНЦЕПТ УСПЕШНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, Зборник радова са Међународне научно-
стручне конференције Доба знања 13, 25. септембар 2015, Сремски Карловци; 
Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, стр. 159-164. ISBN: 978-86-6185-
022-6; COBISS.SR.ID: 304184839 

М33 

7. Видаковић, Д., Видаковић, М. (2015), СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ ВИРТУЕЛНОГ 
ПРОСТОРА И САЈБЕР ГРУПА И ЊИХОВА УЛОГА У САВРЕМЕНОМ МАРКЕТИНГУ, 
Зборник радова Друштво и простор: Епистемологија простора, друштвени 

простор и културно-историјска значења, 25. и 26. септембар 2015., Нови Сад, 
Издавач: Српско социолошко друштво, Београд,  стр. 121-140. ISBN: 978-86-6065-345-
3 

М33 

8. Поповић, С., Мајсторовић, А., Аничић, Ј., Аничић, Д., Мијић, Р., Видаковић, М. (2015), 
FINANCIAL MANAGEMENT OF MEDIUM ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND 
APPRECIATION HETEROGENEOUS RISK IN ORDER TO OPTIMIZE, UniTech 2015 
Proceedings, 20.-21. November 2015, Gabrovo, Bulgaria, Издавач: Technical University 
Gabrovo, стр. 64-69. ISSN: 1313-230Х 

М33 

9. Андевски, М., Видаковић, М., Ровчанин, Р. (2015). МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ ЗА 
ДРУШТВО ЗНАЊА. У: Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik 

prispevkov, Fakulteta za poslovne in upravne vede; ; Visoka šola za upravljanje in 

poslovanje, Novo Mesto, стр.40-50. ISBN: 978-961-6770-32-3. 

М33 

10. Андевски, М., Арсенијевић, Ј. Видаковић, М. (2016), НАСТАВНИК И 
ИНТРАПЕРСОНАЛНИ РАЗВОЈ ДАРОВИТИХ, Интраперсонална даровитост – 

могућност развоја, 01.07.2016., Вршац, Издавач: Висока школа струковних студија 
за васпитаче ,,Михаило Палов'', Вршац стр. 20-21. ISBN: 978-86-7372-229-0; 
COBISS.SR.ID: 306011143 

М34 

11. Андевски, М., Видаковић, М., Видаковић, Д. (2016), ДИГИТАЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈА И 
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ У СРБИЈИ, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, 
14. и 15. април 2016., Ново Место, Словенија,Издавач: Fakulteta za poslovne in 
upravne vede Novo Mesto; Visoka škola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, стр. 15. 
ISBN: 978-961-6770-33-0; COBISS.SR.ID: 284172800 

М34 

12. Видаковић, М. (2016), САВРЕМЕНИ ВАСПИТАЧ – НАСТАВНИК И СОЦИЈАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАО ПАРАДИГМА ЊЕГОВОГ ОБРАЗОВНОГ ДЕЛОВАЊА, Научно-
стручна конференција ,,Квалитет савременог васпитања и образовања – Зборник 
сажетака, 20.05.2016., Шабац, Издавач: Висока школа струковних студија за 
васпитаче Шабац стр. 27. ISBN: 978-86-7142-026-6; COBISS.SR.ID: 223308300 

М34 

13. Видаковић, Д., Видаковић, М. (2015), СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ ВИРТУЕЛНОГ М34 
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ПРОСТОРА И САЈБЕР ГРУПА И ЊИХОВА УЛОГА У САВРЕМЕНОМ МАРКЕТИНГУ, 
Друштво и простор, 25. и 26. септембар 2015., Нови Сад, Издавач:  Српско 
социолошко друштво Београд стр. 182-183. ISBN: 978-86-6065-326-2; COBISS.SR.ID: 
299339527. 

14. Видаковић, М. (2016), СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА: уџбеник, Издвач: Висока школа 
струковних студија за васпитаче Шабац, број стр. 172, ISBN: 978-86-7142-036-5; 
COBISS.SR.ID 225030412 

М42 

15. Поповић, С., Видаковић, М., Грубљешић, Ж., Мацура, Р., Мијић, Р., Мајсторовић, А., 
Сиљаноска, С., Петровић, В. (2015), SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 
SIGNIFICANCE STRATEGIC MANAGEMENT OF PROCESSING WASTE OF SERBIAN, FOR 
EXAMPLE IN PELLET, Annals of the ’’Constantin Brancusi’’, Вол.1, Бр.6, стр. 63-68. ISSN: 
1844-7007 

M51 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима 

 
Учествује на пројекту ,,Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене'', 
(Пројекат бр. 47020) који реализује и финансира Министарство за науку, технолошки развој и 
образовање Републике Србије. 

 
Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

Припремила ново издање уџбеника ,,Социологија образовања'', за потребу наших студената. 

 
Стално стручно и научно усавршавање  
Учествовала на 4 научно-стручне конференције, два округла стола. 
 

10. Максимовић др Александра 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Максимовић, А. (2016). Дефинисање компетенција у функцији унапређења квалитета 
васпитно-образовног процеса. У Мишкељин, Л., Шаљић, З. и Миљковић, Ј. (Ур.). 
Вредновање у васпитно-образовном процесу, Зборник радова са националног научног 

скупа Сусрети педагога, Филозофски факултет у Београду, 25-26.09.2016. (стр. 85-90). 
Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије. 
(М33 – Вујисић Живковић, Н., Максимовић, А. и Антонијевић, Р. (2016). Улога и значај 
развијања истраживачке оријентције у иницијалном професионалном образовању 
наставника. Педагогија, LXXI, 2, 165-177. UDK: 371. 13 001. 891-057.875(М51-3)  

• Максимовић, А., Антонијевић, Р. и Вујисић Живковић, Н. (2015). Упоредна анализа 
концепција моралног васпитања Ј. А. Коменског, Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа и Ј. Х. Песталоција. 
Педагогија, LXX, 3, 392-401. UDK: 37. 013 37. 034 (М51-3)  

• Максимовић, А. (2015). Образовање наставника засновано на истраживању, Зборник 

сажетака Наука и наставнa пракса, VI међународни скуп са међународним учешћем, 
одржан 20. новембра 2015. године у Бијељини (58-59), Република Српска, Универзитет у 
Источном Сарајеву, Педгошки факултет, Бијељина. ISBN 978-99938-55-22-4 УДК/UDC: 
37(048.3) (М64 – 0,5) 

• Максимовић, А. и Тадић, А. (2015). Култура и уметност у школи – интегративни приступ, 
Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и развоју деце – 

резимеи (102-103), Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 20. новембар 2015. ISBN 
978-86-7849-209-9 UDC 371.3(048) (М34 – 0,5) 



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 45 

 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

• Организација Конференције Квалитет усавременог васпитања и образовања 

реализованој 20.05.2016. у организацији Високе школе струковних студија за васпитаче. 

 

11. Станков др Љиљана: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Станков, Љ. и М. Јовановић (2016): Специфичности улоге васпитача у развијању 

хуманистичких и демократских вредности код деце предшколског узраста, Зборник 
радова са 11. симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“,  Алексинац, 
87-91, УДК 371.135:[373.2.035:37.017.92 доступно на: 
http://www.vsvaspitacka.edu.rs/images/Zbornik/Nase%20stvaranje%2015.pdf    

• Stankov, Lj. (2016): Vrednovanje i samovrednovanje aktivnosti studenata, budućih 

strukovnih vaspitača, u funkciji unapređenja nastavnog procesa, Zbornik radova sa 
nacionalnog naučnog skupa Vrednovanje vaspitno-obrazovnog procesa (ur. Miškeljin, L., 
Šaljić, Z. I Miljković, J), Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za 
pedagogiju i andragogiju, Pedagoško društvo Srbije, str. 24-27 UDC 378:371.212.7  371.38:37-
057.875 (ISBN 978-86-82019-98-5) 

• Јовановић, М. и Станков, Љ. Рефлексије о професионалном идентитету васпитача у 

савременим условима, рад прихваћен за објављивање у Зборнику радова са 12. 
симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“,  Алексинац, 2016. 

• Станков, Љ. (2015): Методолошка припремљеност васпитача за реализацију 

педагошких истраживања, Зборник сажетака Наука и наставна пракса, VI научни скуп 
са међународним учешћем, Бијељина: Педагошки факултет, стр. 56-57 (ISBN 978-999538-
55-22-4) 

• Јовановић, М. и Станков, Љ. (2016): Улога васпитача у подстицању интраперсоналне 

даровитости, Зборник резимеа 22 са Међународног научног скупа Интраперсонална 
даровитост – Могућности развоја, Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов“, стр. 45 (ISBN 978-86-7372-229-0), доступно на: 
http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2016/02/Zbornik-rezimea-22.pdf 

• Станков, Љ. (2016): Сарадња предшколске установе и друштвене средине из 

перспективе студената - будућих васпитача, Зборник сажетака, Шабац: Висока 
школа струковних студија за васпитаче, стр. 86 (ISBN 978-86-7142-030-3) 

• Вулетић С. и Станков, Љ. (2016): Значај ситуационог учења за развој 

комуникативности на страном језику у раду са децом раног узраста. Зборник 
сажетака Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче, стр. 29 (ISBN 978-86-
7142-030-3) 

• Stankov, Lj. (2016): Dr. Matija Ambrožič’s activity in the field of child welfare in the Kingdom 

(SCS) of Yugoslavia, Book of Abstracts, Ljubljana, 2016, p. 63, доступно на: 

• http://zzds.si/files/2016/09/2016_ZZDS_38zbor_Knjiga-povzetkovBook_of_Abstractfinal-1.pdf 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Учешће на VI  научном скупу са међународним учешћем „Наука и наставна пракса“ 
Педагошки факултет, Бијељина, 20.11.2015. год. Тема излагања: Методолошка 

припремљеност васпитача за реализацију педагошких истраживања 
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• Учешће на научно-стручној конференцији Квалитет савременог васпитања и 
образовања, у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, 20. 5. 2016. год.  
Теме излагања: Станков, Љ. Сарадња предшколске установе и друштвене средине из 

перспективе студената - будућих васпитача; Вулетић С. и Станков, Љ. Значај 

ситуационог учења за развој комуникативности на страном језику у раду са децом 

раног узраста 

• Учешће на научном скупу на националном нивоу, у оквиру Сусрета педагога 
Вредновање у васпитно-образовном процесу, Филозофски факултет Универзитета у 
Београду, 25-26. 9. 2016. год. Тема излагања Вредновање и самовредновање 

активности студената, будућих струковних васпитача, у функцији унапређења 

наставног процеса  

• Учешће на конференцији са међународним учешћем у организацији Савеза историјских 
друштава Словеније (Zveza zgodovinskih društev Slovenije), Равне на Корошкем, 
Словенија 28-30. 9. 2016. год. Тема излагања Dr. Matija Ambrožič’s activity in the field of 

child welfare in the Kingdom (SCS) of Yugoslavia. 

 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

• Организација Конференције Квалитет усавременог васпитања и образовања 

реализованој 20.05.2016. у организацији Високе школе струковних студија за васпитаче. 

 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Интерни материјали за предмете Методологија педагошких истраживања, Методика 

васпитно-образовнога рада I и II,  Истраживачки студијски рад. 
 

12. Вулетић др Сања: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

Учешће на стручним скуповима: 
 

• Вулетић, С. ,,Статус наставе страних језика у образовним установама у Републици 
Србији``, 6. научни скуп са међународним учешћем Наука и наставна пракса, Бијељина, 
новембар 2015. (у штампи) 

• Вулетић, С. ,,Импликације стилова и техника учења на успешност у настави страног 
језика`` Пети међународни конгрес Друштва за примењену лингвистику Србије, Нови 
Сад, новембар 2015. 

• Вулетић, С. Развојне карактеристике раног узраста и процес усвајања страног језика, 
Конференција ,,Васпитач у 21. веку`` Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача Алексинац, март 2016. (у штампи) 

• Вулетић, С. Време као један од чинилаца у процесу језичког прилагођавања, Међународни 
научни интердисциплинарни скуп Језик, књижевност, време 2016, Филозофски факултет у 
Нишу, април 2016. (у штампи) 

• Вулетић, С. и Љ. Станков: Значај ситуационог учења за развој комуникативности на 

страном језику у раду са децом раног узраста, Научно-стручна конференција са 
међународним учешћем ,,Квалитет савременог васпитања и образовања`` Висока школа 
струковних студија за васпитаче Шабац, мај 2016.  (у штампи) 

• Вулетић, С. Облици подучавања и њихов утицај на усвајање страног језика на раном 

узрасту, Научно-стручна конференција са међународним учешћем ,,Квалитет 
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савременог васпитања и образовања`` Висока школа струковних студија за васпитаче 
Шабац, мај 2016.  (у штампи) 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

 

• (2016) ,,Примена језичких игара у усвајању другог језика'', Зборник ,,Наше стварање'', 
Научни скуп Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац. 
Стр. 389-395. ISBN 978-86-7746-581-0 УДК 373.2:[371.3::811.111 – М63. 

• (2016) ,,Родне разлике комуникатора и значења која приписујемо њиховом говору'', Језик, 

књижевност, значење: Језичка истраживања. Филозофски факултет Ниш, април 2016. 
ISBN 978-86-7379-409-9 УДК 305:316.772.4 81`27:305-055.1/.2 316.647.8:305-055.2]:81`27 
COBISS.SR-ID 222937612- М14. 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор): 

• Председник Организационог одбора Научно-стручне конференције ,,Квалитет савременог 
васпитања и образовања`` са међународним учешћем Висока школа струковних студија за 
вапитаче Шабац која је одржана 20. 05. 2016. год.  

 

13. Бајић мр Татјана: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова 

Самостална саопштења на научним скуповима 

• Т. Бајић (2015): Moment matching discretization of a stochastic integral, VI симпозијум 

Математика и применe, Математички факултет, 16-17. октобар 2015. Београд,  

• Т. Бајић (2016): Увођење појма вероватноће кроз реалне интерпретације у оквиру 

студијских програма на високој школи струковних студија за васпитаче, VI математичка 
конференција Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву, 21.-22. мај 2016. Пале. 

• Т. Бајић (2016): Разумевање појмова ентропије и узајамне информације кроз реалне 

интерпретације  - израда анкетног упитника, VII стручно-научна конференција-
Квалитет савременог васпитања и образовања, Висока школа струковних студија за 
васпитаче, 20. мај 2016. Шабац. 

Штампани апстракти 

• Т. Бајић (2015): Moment matching discretization of a stochastic integral, VI симпозијум 

Математика и применe, Математички факултет, 16-17. октобар 2015. Београд,  

• Т. Бајић (2016): Увођење појма вероватноће кроз реалне интерпретације у оквиру 

студијских програма на високој школи струковних студија за васпитаче, VI математичка 
конференција Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву, 21.-22. мај 2016. Пале. 

• Т. Бајић (2016): Разумевање појмова ентропије и узајамне информације кроз реалне 

интерпретације  - израда анкетног упитника, VII стручно-научна конференција-
Квалитет савременог васпитања и образовања, Висока школа струковних студија за 
васпитаче, 20. мај 2016. Шабац. 
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Радови послати за рецензију 

• Т. Бајић, On a discretization of one multiple integral, за Зборник радова са VI математичке 
конференције Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву, 5.-6. јун 2016. Требиње. 

• Т. Бајић, On relation between one multiple and corresponding one-dimensional integral with 

applications, за Yugoslav Journal of Operations Research. 

• Т. Бајић, Разумевање појмова ентропије и узајамне информације кроз реалне 

интерпретације  - израда анкетног упитника, за Зборник радова са конференције - 
Квалитет савременог васпитања и образовања, Висока школа струковних студија за 
васпитаче, 20. мај 2016. Шабац. 

• Т.Бајић, Moment matching discretization of a stochastic integral, за Зборник са VI симпозијума 

Математика и применe, Математички факултет, 16-17. октобар 2015. Београд. 
 

Писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената        

• Припрема проблемских задатака у форми домаћих задатака а у циљу ефективнијег 
извођења часова вежбања и припреме студената за писмени део испита из предмета 
Основи математике за васпитаче. Материјал је студентима доступан за копирање у 
скриптарници Школе. 

• Почетком школске 2015/16. публикован је практимум Т.Бајић, Информатика са 

рачунарством (100 стр.) у циљу ефективнијег извођења часова вежбања и припреме 
студената за писмени део испита из предмета Информатика са рачунарством.У току 
школске 2014/15. завршене су две публикације под називом: Т. Бајић, Основи рачунарства 

за васпитаче - Рад са текстуалним документима (143 стр.); Т.Бајић, Основи рачунарства 

за васпитаче - Дигиталне презентације (100 стр.) и један практикум Т.Бајић, 
Информатика са рачунарством (100 стр.). 

 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

• Припрема писаних вежби из предмета Информатике са рачунарством за практичан рад 
на рачунару у форми задатака са којима се студенти сусрећу током свог школовања, 
односно у свом будућем професионалном раду, као и спровођење практичног дела испита. 

• Припрема и спровођење тестова знања у форми колоквијума из предмета: Информатика 

са рачунарством (4 групе по 100 питања) и Основи математике за васпитаче (4 групе по 
99 питања) у циљу ефективнијег усвајања теоријских садржаја из поменутих предмета. 

• Припрема домаћих задатака у циљу ефикаснијег спровођења наставе и писменог дела 
испита из предмета Основи математике за васпитаче. 

 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

• Организација одласка студената прве године основних студија на предавање са темом 
Како су настали бројеви? у организацији СКЦ-а и Математичког факултета у Београду 
02.11.2015. 
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14. Гајић мр Петар: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Учешће на изложби цртежа,  галерији Културни центар Шабац, јун 2016. 

• Учешће на изложби малог формата, галерија Културни центар Шабац, август 2016. 

• Учешће на Октобарском салону у Шапцу, народни музеј Шабац, октобар 2016. 
 

15. Јовановић др Мира: 

 

Стално стручно и научно усавршавање 

 

• 5.фебруара 2016. одбрањена  докторска дисертација на тему  Рефлексија професионалног 

идентитета педагога у савременој школској култури . 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова 

• Јовановић, М., (2015) :    Инклузија у дечјем вртићу , У Зборнику 7.  Међународна 

конференција „ Рад са децом и младима  са сметњама у развоју и одраслим особама са 

инвалидитетом-теоријска, практична и етичка питања“, Друштво дефектолога Србије 
и Менса Србије, Вршац , 

• Јовановић, М., (2016) : Рефлексије о професионалном идентитету васпитача у 

савременим условима ,    Зборник  КОНФЕРЕНЦИЈА  „Васпитач у 21. веку“   - Рефлексије 
савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи ,.Сокобања. 

• Јовановић, М., Станков, Љ.,(2015):Специфичности улоге васпитача  у развијању 

хуманистичких и демократских вредности код деце  предшколског узраста ,   Зборник  XI  
Симпозијум са међународним учешћем  „ Васпитач у 21 веку“ ,Сокобања. 

• Јовановић, М.,Станков,Љ.,( (2015):Повезивање теорије и праксе-темељ будућег 

образовања струковних васпитача ,  у Зборнику резимеа Методички дани 2015  „ 
Компетенције васпитача за друштво знања “, Кикинда. 

• Јовановић, М.,(2015):Значај стручног усавршавања струковних васпитача у реинжењерингу 
образовног процеса , у Зборнику 3. Националне конференције РППО  са међународним 
учешћем,Факултет техничких наука у Чачку. 

• Јовановић, М., (2016): Рефлексије о професионалном идентитету васпитача у савременим 
условима ,   у Зборнику  КОНФЕРЕНЦИЈА  „Васпитач у 21. веку“   - Рефлексије савременог 
доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи , Сокобања. 

• Јовановић, М., (2016):Компетенције успешних ментора и исходи менторске подршке у   
процесу унапређења квалитета струковног образовања васпитача у Зборнику Научно-
стручна конференција КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА, Шабац . 

• Јовановић, М. (2016): Проблеми социјализације деце јасленог узраста, у Зборнику  
резимеа IV Међународне научне конференције “Специјална едукација и рехабилитација – 
Рана интервенција , Суботица 

 
Аутор , коаутор  и реализатор следећих акредитованих програма стручног усавршавања 

васпитача, наставника и стручних сарадника : 

 

• Програм стручног усавршавања:  „Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и 

креирању позитивне школскем климе “, акредитован програм стручног усавршавања од 
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стране ЗУОВ од  акредитован од 2011/12  до  2017/18.      
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=116&godina=2014/2015                       

• Програм стручног усавршавања:  „Компетентан наставник и педагог за инклузију у 

савременој школи“ акредитован програм стручног усавршавања од стране ЗУОВ, 
акредитован за шк. 2016/17 и 2017/18. 

•  http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=315&godina=2014/2015 

• Програм стручног усавршавања: „ Даровито дете у школи и шта са њим“, акредитован 
програм стручног усавршавања од стране ЗУОВ  акредитован од 2011-2016/17 , 2017/18. 

• http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=303&godina=2014/2015 

• Програм стручног усавршавања: „Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање 
даровитости деце предшколског узраста“ акредитован за шк. 2016/17 и 2017/18. 

• http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=555&godina=2014/2015 

• Коаутор и реализатор програма стручног усавршавања Рад са децом проблематичног, 

посебно агресивног понашања, програм акредитован од стране министра за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања   

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима 

 

• Aутор и реализатор  обуке програма од јавног интереса под називом Социјално-

едукативне услуге у инклузивно-креативном клубу Пинокио у Граду Ваљеву у 
2015.години 

• Члан радне групе МПН за оцењивање квалитета рукописа уџбеника од 2016. год 

• Члан Удружења психолошких саветника Србије , 

• Стручни сарадник ОО Црвени крст Ваљево,  

• Члан Стручног актив педагога и психолога Ваљева   
 

Оргнизовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада 

са студентима 

 

• Стручна посета студената друге и треће године припремној предшколској групи ОШ 
,,Милош Марковић" и Креативној радионици Пинокио у Ваљеву 1.04.2016. 

• Студенти прве године у сарадњи са Центром за социјални рад Шабац у уторак, 5. јануара, 
организовали су хуманитарну акцију "Новогодишњи пакетић љубави" 5.01.2016. 

• Студенти треће године наше школе у сарадњи са Библиотеком шабачком, у уторак, 8. 
марта, реализовали су креативну радионицу "Дан за маме"8.03.2016. 

 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Интерни материјали-скрипта за студенте из наставног предмета Педагогија јасленог 
узраста  

 

16. Павловић мр Бранка: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Приручник за примену Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес 
доношења прописа. Ауторке: Бранка Павловић, Милена Бановић и Тијана Роловић. 
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Београд. Влада Републике Србије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, 2015. 
CIP – Каталогизација 323.21(497.11)(035)  061.2(497.11)(035) 

• ISBN 978-86-89629-02-6 

• Акредитација програма предшколског васпитања и образовања – анализа и предлози за 
развој домаћег система акредитације програмапредшколског васпитања и образовања – 
УНИЦЕФ и Центар за интерактивну педагогију (у припреми за објављивање) 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

 

• Учешће на Међународној конференцији „Услуге социјалне заштите и организације 
цивилног друштва као пружаоци – ЕУ стандарди и домаће праксе“, Суботица, 25-26. јун 
2015. године – пленарно излагање (организатори: Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Републике Србије и TACSO Србија) 

• Израда дела Стратегије за стварање подстицајног окружења за цивилно друштво у Србији 
који се односи на улогу цивилног друштва у неформалном образовању.  

• Учешће у презентовању Нацрта Стратегије за стварање подстицајног окружења за цивилно 
друштво у Србији 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

Стручни пројекти 

• Вртићи без граница 2 – квалитетно, инклузивно предшколско васпитање и образовање 

у Србији (Министатство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ Србија, Центар за 
интерактивну педагогију, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у 
Београду, Швајцараска агенција за развој и сарадњу (SDC); координаторка пројекта: 
Драгана Коруга 

• Израда студије изводљивости за програме SOS Дечја села Србије у београду и Краљеву 

• Припрема и израда Акционог плана за предшколско васпитање и образовање у Београду – 
Београд по мери детета и породице 2017-2021 

 

Стручни, односно уметнички  послови који за циљ имају подизање квалитета наставе 

• Учешће на Међународној конференцији EURASHE, 24-25. март 2016. 

• Учешће на Научно-стручном скупу Високе струковне школе за васпитаче Шабац, 20. мај 
2016. 

 

Писање  уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената 

• Иновирања наставних материјала за студенте за психолошку групу предмета, доступних на 
сајт-у Школе. 

 

17. Лукић Марија: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• У часопису Учитељ: часопис савеза учитеља Републике Србије, уредник Миленко 
Кундачина, рад на тему „Радовићеве језичке игре“, Савез учитеља Србије, Београд, година 
XXXIII, бр. 1, 2015, стр. 85-90.  ISSN 0352-2253 UDK: 821.163.41-93.08-1 Радовић Д. − М53 

• http://www.surs.org.rs/images/dokumenti/caspis_ucitelj/Sadrzaj%20Ucitelj%201_2015.pdf 
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• У Зборнику радова Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са 

међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, рад на тему „Подстицајна комуникација 
васпитача као предуслов успешног развоја самопоштовања“ (коаутор са Кристином 
Крстић), Висока школа струковних студија за васпитаче у Алексинацу , Алексинац, 2016, 
стр. 40-46.  − М33   

• УДК373.2.064.2:37.032.2,http://www.vsvaspitacka.edu.rs/images/Zbornik/Nase 
%20stvaranje%2015.pdf 

• У Зборнику радова Методички дани 2015: Компентенције васпитача за друштво знања: 

Четврта међународна научно-стручна конференција: Књига резимеа, рад на тему 
„Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у остваривању целовитог 
развоја деце” (коаутор са Кристином Крстић),  Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди,  Кикинда, 2015, стр. 179. (Рад прихваћен за 
обjaвљивање.)  − М34 

• http://www.vaspitacka.edu.rs/files/nauka/251.pdf 

• У Зборнику сажетака:  Научно-стручна конференција: Квалитет савременог васитања и 

образовања, рад на тему „Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе“ 
(коаутор са Кристином Крстић), Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, 
Шабац, 2016, стр. 56. (Рад прихваћен за обjaвљивање.) − М34   

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Учесник у Научно-стручној конференцији Квалитет савременог васпитања и образовања, 
одржаној у мају 2016. у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу. 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

 

• Поводом обележавања 2. априла, Светског дана особа са аутизмом, студенти Високе школе 
струковних студија за васпитаче у Шапцу, посетили су Дом за децу са аутизмом "Кућа 
добре воље" у Касарским ливадама.  

• Поводом најрадоснијег хришћанског празника, Ускрса, у Високој школи струковних студија 
за васпитаче у Шапцу, 26. 4. 2016. године организоване су интерактивне радионице за 
предшколце из ПУ "Наше дете", под називом "У сусрет Ускрсу".  

 

18. Станковић Татјана: 

 

 Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор): 

• Станковић, Т. (2015): Компетенције васпитача за подршку развоју потенцијално даровите 
деце, прихваћен рад за објављивање у Зборнику Методички дани 2015 Компетенције 

васпитача за друштво знања, 

• Станковић, Т. (2015): Инклузивна култура и методички поступци васпитача, постер 
презентација, у Зборнику резимеа Трећи стручно-научни скуп са међународним учешћем 

„Континуитет у систему васпитања и образовања“ (ХОЛИПРИ 2015) Пирот, 

• Станковић, Т. (2015): Професионална компетентност васпитача и методички приступи у 
реализацији предшколског припремног програма, у Зборнику 3. Национална Конференција 

са међународним учешћем, Факултет техничких наука, Чачак 

 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

• Учествовала у организацији  стручне посете студената Дневном боравку „Кућа добре воље“ 
у Касарским Ливадама у Шапцу  као и организацији божићне хуманитарне акције за помоћ 
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деци под старатељском заштитом у сарадњи са Центром за социјални рад и др Миром 
Јовановић; 

• Учествовала у организацији стручне посете Креативној радионици „Пинокио у Ваљеву“ у 
сарадњи са др Миром Јовановић; 

• Учествовала у организацији, припреми и извођењу креативне радионице „Дан за маме“ у 
Библиотеци Шабачкој  у сарадњи са студенткињама треће године студијског програма 
струковни васпитач деце јасленог узраста и професорком  др Миром Јовановић; 

• Учествовала у организацији стручне посете студената друге и треће године припремној 
предшколској групи ОШ „Милош Марковић“ и Креативној радионици „Пинокио“ у Ваљеву 
у сарадњи са професорком др Миром Јовановић. 

 

 

19. Маринковић Драгиша: 

 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Изложба 59. Октобарски салон, галерија Народни музеј Шабац 

 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

 

• Поводом најрадоснијег хришћанског празника, Ускрса, у Високој школи струковних студија 
за васпитаче у Шапцу, 26. 4. 2016. године организоване су интерактивне радионице за 
предшколце из ПУ "Наше дете", под називом "У сусрет Ускрсу". 

 

20. Крстић Кристина: 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор) 

• У Зборнику радова Васпитач у 21. веку: XI Симпозијум са међународним учешћем: 
Књига резимеа, рад на тему „Подстицајна комуникација васпитача као предуслов 
успешног развоја самопоштовања“(коаутор са Маријом Лукић), Висока школа за 
васпитаче струковних студија, Алексинац, 2015, стр,27. 

• У Зборнику радова Методички дани 2015: Компетенције васпитача за друштво знања: 

Четврта међународна научностручна конференција: Књига резимеа, рад на тему 
„Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у остваривању целовитог 
развоја деце“ (коаутор са Маријом Лукић), Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди, 2015, стр. 179. 

• Учешће на Трећем међународном интердисциплинарном скупу младих научника 
друштвених и хуманистичких наука Контексти који се одржавао 1.12.2015. на 
Филозофском факултету у Новом Саду са радом на тему “Starting points in building a 
partnership between family and preschool institution“ (Рад прихваћен за обjaвљивање.) 

• У Часопису  Психолошка истраживања, рад на тему „Васпитни поступци родитеља из угла 
адолесцената“ (коаутор са Слађаном Зуковић и Стефаном Нинковић), 2015, год. 18, бр. 1, 
125-143.  

• У Зборнику сажетака: Научно-стручна конференција: Квалитет савременог васитања и 

образовања, рад на тему „Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе“ 
(коаутор са Маријом Лукић), Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац, 
2016, стр. 56. (Рад прихваћен за обjaвљивање.) 
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• У Часопису Норма, прихваћен рад на тему „Различити приступи у проучавању породице“, 
2016, год. 21 бр. 2. 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Учешће у Научно-стручној конференцији Квалитет савременог васпитања и образовања, 
одржаној у мају 2016 у Високој школи струковних студија за васпитаче Шабац. 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

 

• Поводом најрадоснијег хришћанског празника, Ускрса, у Високој школи струковних студија 
за васпитаче у Шапцу, 26. 4. 2016. године организоване су интерактивне радионице за 
предшколце из ПУ "Наше дете", под називом "У сусрет Ускрсу". 

 

 

21. Будимировић Небојша: 

 

Објављивање научних, стручних, односно уметничких радова (избор):  

• Будимировић Б., Будимировић Н., (2016), Развијање комбинаторних идеја на 

предшколском узрасту, Научно-стручна конференција: Квалитет савременог васитања и 
образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац  

• Будимировић Н., Будимировић Б., (2016), Задаци отвореног типа у почтном 

математичком образовању, Научно-стручна конференција: Квалитет савременог 
васитања и образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац 

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима (избор) 

• Учешће на 26. годишњој Конференцији  European Association of Institutions in Higher 
Education (EURASHE), Београд 2016 

 

Организовање појединачног и заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима 

• Менторство на такмичењу стручно-научних радова (прва награда) „Студенти у сусрет 
струци“ у оквиру Сусрета Високих школа Србије, Грчка 2016. 

• Поводом хришћанског празника, Ускрса, у Високој школи струковних студија за васпитаче у 
Шапцу, 26. 4. 2016. године организоване су интерактивне радионице за предшколце из ПУ 
"Наше дете", под називом "У сусрет Ускрсу", Шабац 2016 
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VIII. НАУЧНО-СТРУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

НАУЧНО-СТРУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА одржана 
je у Високој школи струковних студија за васпитаче Шабац 20. 05. 2016. године, окупила је 125 
учесника – излагача радова (90) и слушалаца (35) из Републике Србије и Република Хрватске и 
Босне и Херцеговине. 
Конференција је акредитована као облик стручног усавршавања у Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања у Београду Одлуком број 421-4/2016 од 13. 04. 2016. године за следеће 
циљне групе: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, 
васпитач у предшколској установи, медицинска сестра-васпитач, стручни сарадник у предшколској 
установи и стручни сарадник у основној школи. 
Представљено је укупно 82 стручна рада од којих је шест презентовано у пленарном делу рада 
Конференције: 
Скица за прoграм oбразoвања васпитача: изазови савремене праксе, 

• Др Живка Крњаја, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Шта 
је квалитетан програм предшколског васпитања и образовања? 

• Др Драгана Павловић Бренеселовић, ванредни професор, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду; 

Чиниоци ефикасности и квалитета сарадње васпитача и родитеља, 

• Др Ратко Пејић, редовни професор, Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном 
Сарајеву; 

Улога и одговорност васпитача – дискурзивни приступ, 

• Др Бранка Савoвић, доцент, Факултет спорта и физичке културе Универзитета у Београду;  
Концептуални методички записи у ликовним активностима, 

• Др Здравко Милинковић, председник Управног одбора Удружења ликовних педагога 
Србије; 

Методички аспекти процене морфолошког, постуралног и моторичког статуса деце 

предшколског узраста, 

• Пленарни др Оливера Кнежевић, научни сарадник, Институт за медицинска истраживања 
Универзитета у Београду. 

У пленарном делу Конференције, покренуто је неколико кључних, отворених питања о квалитету 
образовања и васпитања код нас, са посебним освртом на образовање будућих васпитача: 

♣ Које вредности су у основи образовања будућих васпитача; 

♣ Какав је процес и природа учења у образовању будућих васпитача; 

♣ Колико се образовање будућих васпитача темељи на разумевању савремених схватања детета и 
детињства; 

♣ Колико се у том образовању придаје значаја интерактивним темама и учењу кроз истраживање 
и сарадничком учењу; 

♣ За коју врсту улоге актуелно образовање васпитача припрема: васпитач- имплементатор 
програма или васпитач који заједно са децом учествује у свим активностима? 
 
Указано ја на: значај признавања концепата као што су добробит детета, односи, игра и делање, 
као и на улогу васпитача као рефлексвног практичара; тријаду дете-родитељ- васпитач и сарадњу 
васпитача са родитељима; важност разумевања дискурзивне педагогије и процеса развоја детета 
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у коме оно (ре)конструише знања. Важно је разумети дискурс детета и схватити значај 
имплицитне педагогије васпитача. За аутентичан развој детета у вртићу, неопходно је оствати 
простора за спонтану иницијативу самог детета и избећи институционализовање инфантилности 
под слоганом креативности. Радне групе које су се бавиле појединачним питањима, указале су на 
неколицину важних питања и проблема: 

♣ Недовољно познавање савремених научно-истраживчких схватања о детету од стране 
доносилаца политичких одлука у образовању; 

♣ Проблем неусклађеног односа између образовних планова и образовних стандрада у основном 
образовању; 

♣ Како се заштити од претеране формализације и администрације у образовању које не воде ка 
квалитету; 

♣ Важност тимског рада васпитача (учитеља, наставника) и тимског рада деце/ученика; 

♣ Недовољно разумевање и уважавање концепта целоживотног учења (које укључује и спонтано 
учење детета од рођења); 

♣ Недовољно препознавање важности дигиталних компетенција детета још од предшколског 
узраста и могућности које оне пружају у мултикултуралном, виртуелном окружењу; 

♣ Значај усмерености образовања на „учење учења“, на активне и интерактивне методе, а не на 
подучавање; 

♣ Важност методичке припремљености и методичких поступака васпитача и наставника; 

♣ Значај комуницирања емоција као подршке когнитивним напорима детета. 
 
Рад Конференције се одвијао кроз презентације у оквиру пет тематских области поделом на десет 
радних група/панела. 
 

СЕСИЈА 1 

Улоге и одговорност васпитача/наставника/стручних сарадника у процесу унапређења 

квалитета васпитања и образовања. 

♣ Истакнут је значај холистичког приступа у раду васпитача и наставника, уважавања личности 
детета, учење самодисциплини, сарадњи, одговорности и вештинама за решавање проблема, 
учење ненасилне дисциплине кроз неговање хуманих вредности. 

♣ Рефлексије о педагошким руководиоцима предшколских установа упућују на промењен приступ 
према деци и сопственој улози - усмереност ка целоживотном учењу. 

♣ Темељ успешног образовања васпитача/наставника у савременом образовном процесу чине 
социјална интелигенција и позитивни исходи менторске подршке у циљу унaпређења квалитета 
струковног образовања. 

♣ Активна и конструктивна сарадња васпитача и родитеља у предшколској установи је допринос 
успешној реализацији пројеката за подстицање сензоперцептивног развоја предшколског детета у 
циљу унапређења и прилагођавања средине и метода рада за обављање разноврсних васпитно-
образовних активности са децом. 
 
СЕСИЈА 2 
Истраживање ефеката савремених приступа васпитању и учењу 

♣ Једна радна група је обухватила, оквирно, теме из области књижевности, са излагањима 
посвећеним како савременој књижевнисти у васпитно-образовном раду са децом, тако и 
разматрањима питања традиције и фолклора на истом задатку. Најважнији закључак јесте немати 
искључив став када је сучељавање старо- ново при избору књужевних дела у питању, напротив. 
Савремени медији и начини коресподенције са текстом омогућавају и лакше представљање 
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помало запостављених облика стваралаштва. 

♣ Радови који су се односили на почетно математичко образовање деце предшколског узраста 
значајни су због увођења нових идеја у раду, обилују примерима из праксе и дају савремен 
приступ решавања задатака. Посебна пажња је посвећена развијању дивергентног мишљења као 
основе креативности. Дидактичко-методички приступ је такав да подстиче децу на активно учење. 

♣ Разумевање улoге дигиталних технoлoгија у вртићу од великог је значаја за савременог 
васпитача. Какве су тенденције у свету, како је тренутно код нас, била је тема ове сесије. Излагач је 
приказао своја искуства у раду и дао низ предлога о томе како васпитач у свом окружењу може 
направити пионирске кораке на том пољу. 

♣ Позитивно је оцењен утицај групног облика рада у нижим разредима основне школе са више 
аспеката (сазнајни, социјални, васпитни). 

♣ Дат је приказ могућих варијација у наставном процесу као и сугестије како их отклонити или 
ублажити. Кроз праксу сваки наставник мора стећи способност да их препозна и у великом броју 
случајева предвиди. 

♣ Проблеми везани за оцењивање ученика су увек актуелни. Како изградити прави и уједначен 
критеријум, како испратити динамику редовног праћења рада ученика, како добити повратну 
информацију о томе да ли је дата оцена добра? Све су то теме које су увек актуелне за наставника. 

♣ У свету невероватног приступа информацијама посебна пажња се мора посветити статистичкој 
обради истих. Како из мноштва извући праве информације, како креирати упитник за анкету, 
такође је била тема ове сесије. 
 
СЕСИЈА 3 

Сарадња васпитача /наставника/, стручних сарадника и породице као подршка целовитом 

развоју деце предшколског и школског узраста 

♣Радови презентовани на сесији махом су се бавили овом проблематиком сарадње са 
родитељима на нивоу предшколске установе, док је, у једном раду, сарадња породице и школе 
оцењена као формална, недовољна и нефункционална. Саопштења су била разноврсна (од 
теоријских разматрања до приказаних пројеката у вртићу, реализованих уз учешће родитеља) и 
веома инспиративна, што је показала жива дискусија, велики број питања упућених учесницима и 
размена искустава из праксе. 

♣ Закључци су подржали став да квалитет васпитно-образовног процеса у великој мери зависи од 
учешћа родитеља у њему, те да сарадњу предшколске установе и породице треба подићи на ниво 
партнерства. Родитељи треба да партиципирају у васпитно- образовном процесу почев од његовог 
планирања и програмирања, преко активног учешћа у појединим активностима (што је сада 
најчешћи случај) до евалуације остварених циљева и задатака. 
 
СЕСИЈА 4 

Наставни план и програм/Програм предшколског васпитања и образовања и методичка 

решења као одговор на изазове савремене педагошке праксе 

♣ Истакут је значај припремања будућих васпитача за иновирање праксе да би се испољила дечја 
индивидуалност (у области ликовног васпитања дати предност форми – линија, боја, а не само 
инсистирати на садржају; омогућити деци коришћење различитих техника, радове великог 
формата). 

♣ Указано је на могућности пројекатског и радионичарског рада са децом предшколског узраста 
који подразумева прилагођавање простора у вртићу, укључивање родитеља и сарадника ван 
предшколске установе и „откривање“ нових простора, као што су креативне радионице у 
музејима. 
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♣ Наглашена је важност упознавања студената, будућих васпитача, са народном традицијом чиме 
се пружа могућност укључивања васпитача у специјализоване програме за рад са предшколском 
децом (у оквиру културно-уметничких ансамбала, музеја - васпитач као музејски педагог). 
 
СЕСИЈА 5 
Значај здравственог и физичког васпитања за квалитет живота деце и младих 

♣ Истакнута је улога предшколске установе у формирању правилних хигијенских навика и навика 
у исхрани, као и здравих стилова живота, а нарочито у едукацији родитеља у овим областима; 

♣ Закључено је да примена систематског физичког вежбања у оквиру предшколске установе 
представља значајан фактор правилног раста и развоја детета. Полазећи од чињенице да се 
једном стечене навике касније тешко исправљају, праћење морфолошког, моторичког и 
постуралног статуса детета и перманентни рад на њиховом подизању на виши ниво представља 
важан задатак у раду са децом предшколског узраста. Циљ физичког васпитања је да, у систему 
целокупног васпитања, доприноси чувању и унапређивању здравља, обезбеђивању услова за 
нормалан раст и развој функционалних и моторичких способности, развоју интелектуалних, 
вољних и естетских особина иа способности. 
Извештај о раду поднела др Сања Вулетић, председница организационог одбоар Конференције. 
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IX. РАД ЗАПАДНОГ РЕГИОНА КАССС-а 

Др Светлана Карић, координатор КАСССа Западног региона у 2016. години организовала је четири 
тематска састанка високих школа струковних студија. 
 
1. Дана 12. октобра 2016. одржан је састанак са представницима градске власти Шапца. 
Састанку су присуствовали представници градске власти: Немања Пајић, председник Скупштине 
града, др Горан Стојановић, помоћник градоначелника за образовање, Совраније Чоњагић, 
помоћник градоначелника, директори три високе школе струковних студија: др Светлана Карић, 
директор Високе школе струковних студија за васпитаче, др Раденко Степић, директор Високе 
пољопривредне школе струковних студија и др Светислав Лазарев, директор Високе медицинске 
и пословно-технолошке школе струковних студија. Састанку је присуствовала и др Вера 
Милошевић, чланица Комисије за акредитацију и проверу квалитета. 
Дневни ред овог састанка био је: 

• Помоћ високим школама у процесу акредитације 

• Усаглашавање акредитације у складу са потребама привреде и  тржишта рада 

• Размена искустава о правилима рада у правно-финансијској области рада 

• Унапређење сарадње Градске управе са високошколским установама 

• Актуелна дешавања на високим школама  у које град може да се укључи  
Представници градске власти су упознати са активностима које се реализују у струковним 
школама. Посебна тема је била информације о могућностима и процедурама за учествовање у 
различитим пројектима. Изнети су подаци о броју незапослених према подацима Националне 
службе за запошљавање. Циљ је да се нађу решења преквалификација и образовању профила 
који су потребни граду. 
Изнети су предлози за нове студијске програме који би били интересантни за тржиште рада, а у 
вези са тренутним пројектима које град реализује са компанијама из Немачке и Јапана. 
 
2.Дана 15.11.2016. године одржан је састанак директора високих школа струковних студија 
Западног региона са циљем да се да одговор на недоумице у поступку акредитације високих 
школа струковних студија и студијских програма. 
Др Вера Милошевић, чланица Комисије за акредитацију и проверу квалитета одговарала је на 
постављена питања. Присутни су били представници: 

• Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу - 5 представника 

• Високе пољопривредна школа струковних студија у Шапцу – 3 представника 

• Високе медицинске и пословно-технолошка школа у Шапцу -  3 представника 

• Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву – 2 представник. 
 
3.Дана 24. фебруара 2016. године одржан је састанак директора високих школа струковних студија 
Западног региона са др Дамњаном Радосављевићем, чланом Националног савета за високо 
образовање. Тема састанка била је израда извештаја о самовредновању. Састанку су 
присуствовали директори и чланови комисија за израду извештаја о самовредновању високих 
школа струковних студија Западног региона КАССС-а, као и др Вера Милошевић, чланица Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета. 
 
4.Двадесетшестог новембра 2016. године одржан је састанак директора високих школа струковних 
студија Западног региона чија је тема била презентација Закона о високом образовању. Било је 
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десет учесника, представника четири високе школе Западног региона. О Закону о високом 
образовању говорио је др Дејан Благојевић, представник КАССС-а. 
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X. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

10.1. Пријем студената 

У амфитеатру Високе школе струковних студија за васпитаче, 1. октобра дочекани су нови студенти 
прве године генерације 2015/2016. 
На пријему су им се обратилa директорка др Светлана Карић. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Посета Пољопривредној школи у Ваљеву и Креативној радионици 

Пинокио 

Стручна посета Пољопривредној школи са домом ученика Ваљево је организована као део наставе 
из Домске педагогије. Постоји више разлога за посету студената Пољопривредној школи са домом 
ученика, а то су пре свега највиша оцена квалитета рада ове установе добијена након спроведеног 
спољашњег вредновања квалитета рада и Светосавска награда за посебан допринос развоју 
образовања и васпитања у Републици Србији у 2012. години. Ова школа је имала неколико 
пројеката са школама ван граница Србије и то пројекте са норвешким школама и норвешким 
Министарством спољних послова као и пројекте са финским школама. Стручни сарадник психолог 
и васпитачи из дома су упознали студенте са начином организација васпитног рада која се 
реализује се у оквиру три програмска подручја: учење и развијање личне компетентности ученика, 
развијање личности и социјалног сазнања ученика, проблематика слободног времена. Дом 
ученика пољопривредне школе у Ваљеву је прави пример да једна васпитно-образовна установа 
може да изгледа уређено, лепо и атрактивно. Резултати активности запослених И ученика су 
многобројна такмичења, заслужена признања. Освојене, награде, похвале и пехари резултат су 
великог залагања и ентузијазма како ученика тако и њихових васпитача, а то је добар пример 
праксе за студенте будуће васпитаче. Посету су организовале Мира Јовановић и Татјана Станковић. 
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Студенти су такође посетили Креативну радионицу Пинокио у Ваљеву. Стручна посета је 
организована као део наставе из предмета Општа педагогија. Посета овом дечјем вртићу је прва у 
низу посета ове године, а од 2010. године студенти Високе школе струковних студија за васпитаче 
из Шапца обављају стручно-педагошку праксу у Креативној радионици Пинокио.У току посете 
студент су имали прилику да посматрају активности васпитачица са децом, прикључе им се у 
играма на задате теме по различитим центрима (манипулативни, драмски, језички, ликовни), 
учествују у раду ликовне радионице. Студенти су након стручне посете креативној радионици 
Пинокио понели позитивне утиске о подстицајном окружењу, стручном особљу и вишегодишњем 
искуству у раду са децом предшколског узраста и примерима добре инклузивне праксе. Посету су 
организовале Мира Јовановић и Татјана Станковић. 

 

 

 

 

 

 

10.3. Посета Кући добре воље 

Студенти II године, посетили су 2.12.2015. установу за децу и младе "Кућа добре воље" у Шапцу. 
Ово је четврта стручна посета наших студената корисницима дома у Касарским ливадама.Посебно 
интересовање студената изазвао је обилазак сензорне собе намењене деци и младима са 
поремећајем сензорске интеграције. Директорка и запослени ове установе, омогућили су 
студентима обилазак сензорне собе намењене деци и младима са поремећајем у развоју. 
Студенти су имали прилику да се у овој установи упознају са новим видом терапије којом се 
стимулишу чула а на овај начин олакашава се живот 30 корисника који овде живе, али и још толико 
оних који преко дана бораве у овај установи. Уз надзор Татјане Станковић, наставнице практичне 
наставе, студенти су у оквиру вежби из предмета Домска педагогија били укључени у посматрање 
директног и непосредног рада са децом корисницима дома. Тиме се омогућава примена 
теоретског знања студената. Квалитетан и свеобухватан третман који овај дом пружа својим 
корисницима огледа се у бојним, између осталих у третману у сензорној соби. Студентима је 
омогућено да на терену уоче значај коришћења сензорне стимулације и физичке интеракције која 
обнавља нарушен квалитет сензорне интеграције и побољшава учење и понашање деце са 
потешкоћама у менталном развоју. Кроз директно упознавање са средствима и елементима које 
сензорна соба поседује и принципима рада које се у њој примењују студенти уочавају значај 
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холистичког приступа сензорне интеграције. Демонстрирањем рада средстава из сензорне собе 
студенти сагледавају начин спровођења визуелних, аудитивних, тактилних подражаја. Будући 
васпитачи, путем стручне посете овој установи, сагледавају важност развоја сензорних вештина 
које су деци смештеној у дому неопходне и од велике важности за каснији живот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Додела диплома 

У Високој школи струковних студија за васпитаче, 5. децембра 2015. године додељене су дипломе 
свршеним студентима на основним и специјалистичким студијама. 
Дипломе је добило 115 струковних васпитача предшколске деце, 13 струковних васпитача деце 
јасленог узраста и 55 специјалиста струковних васпитача. 
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10.5. Радионица паметна еко табла 

Једанаестог децембра 2015. године, Љиљана Рељић, васпитачица у шабачкој предшколској 
установи "Наше дете" је била гост на предавању из Опште педагогије када је одржала радионицу : 
"Smart board/eco board". Циљ радионице био је упознавање студената са ручно израђеним 
дидактичким материјалима, еко дидактичким-едукативним таблама за децу. 
Васпитачице Предшколске установе (ПУ) "Наше дете", Љиљана Рељић и Снежана Цветковић, 
осмислиле су најбољу еколошку играчку "Паметне еко-табле" за коју су добиле престижну награду 
на светском такмичењу "A design award and compettition" одржаном крајем марта у Италији. 
Учесници у радионици били су студенти прве године (смер: струковни васпитач предшколске деце 
и васпитач деце јасленог узраста). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. Новогодишњи пакетић љубави 

Студенти прве године наше школе у сарадњи са Центром за социјални рад Шабац у уторак, 5. 
јануара, организовали су хуманитарну акцију "Новогодишњи пакетић љубави". Додела 
новогодишњих пакетића групи од двадесеторо деце под старатељском заштитом организована је 
у просторијама Центра за социјални рад. Студенткиње Тамара Радовановић, Јана Ђаковић, 
Маријана Малкоч, Данијела Дамњановић и Ивана Пурешић су припремиле пригодан колаж 
програм који је имао за циљ да афирмише хумане и породичне вредности, као и професију 
васпитача у савременим условима. На програму су биле музичке и едукативне радионице, 
разговор са сарадницима центра, старатељима и музички програм за децу. Деца су са великом 
радошћу уживала у занимљивим радионицама које су водили студенти и наставница практичне 
наставе Татајана Станковић. Студенти су својом хуманошћу уз подршку својих професора пружили 
овим малишанима по речима присутних запослених у Центру први пут Нову годину за памћење. 
Телевизија Шабац је медијски покрила овај догађај. 
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10.7. Креативна радионица "Дан за маме" 

Студенти треће године наше школе у сарадњи са Библиотеком шабачком, у уторак, 8. марта, 
реализовали су креативну радионицу "Дан за маме". Радионицу су осмислиле и реализовале 
студенткиње студијског програма струковни васпитач деце јасленог узраста: Шајиновић Оливера, 
Митровић Вања, Јовић Јована, Јанковић Тамара, Лукић Наталија, Недић Бојана, Бојић Милица, 
Малетић Ана, Марковић Јована и Симић Ивана. Ова активност наших студената у оквиру 
реализације практичне наставе из предмета Педагогија јасленог узраста, Социјализација деце 
јасленог узраста и Професионалне вештине васпитача деце јасленог узраста, представља наставак 
сарадње наше Школе и Библиотеке шабачке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8. Стручна посета ОШ ,,Милош Марковић" и Креативној радионици 

Пинокио у Ваљеву 

Стручна посета студената друге и треће године припремној предшколској групи ОШ ,,Милош 
Марковић" и Креативној радионици Пинокио у Ваљеву реализована је у петак, 1.04.2016. У стручној 
посети је учествовало 60 студената студијских програма струковни васпитач предшколске деце и 
васпитач деце јасленог узраста. Најпре се студентима, професорима и сарадницима обратила 
директорка школе, Невенка Васић кратким представљањем историјата и организације школе. Након 
тога уследио је обилазак школе и просторија у којима бораве деца припремне предшколске групе. 
Студенти су реализовали самостално низ активности са децом и родитељима: драмску и две луткарске 
представе, музичку радионицу, ликовну радионицу, радионицу за родитеље на тему Припрема деце 
за полазак у школу. Циљ ове стручне посете је био да се студентима омогући креативна примена 
стечених знања из предмета Сарадња породице и дечјег вртића која ће бити у функцији њихове 
оспособљености за примену савремених модела сарадње са родитељима, уз заједничко тимско 
решавање актуелних тешкоћа и проблема са којима се деца сусрећу у припремном предшколском 
програму. Тиме су створени услови да студенти своја теоријска знања која стичу у Школи допуне новим 
практичним струковним знањима, да решавају конкретне ситуације у раду са предшколском децом и 
њиховим родитељима применом знања из мултидисциплинарних области. Ова стручна посета 
студената школе коју су организовале др Мира Јовановић, предавач струковних студија и Татјана 
Станковић, наставница практичне наставе, чини само један од облика организованог појединачног и 
заједничког стручног, односно уметничког рада са студентима. 
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10.9. Стручна посета Дому Ветерник 

Дом "Ветерник" је био домаћин студентима II и III године наше школе, који су били гости ове 
установе. Наши студенти и корисници дома имали су прилику за интересантно једнодневно 
дружење. Студенти су упознати са позитивним утицајем Установе за децу и младе Ветерник на 
животе особа са инвалидитетом обезбеђујући поред смештаја, здравствене заштите, неге, 
васпитно образовног рада, радно-стручног оспособљавања и низ других услуга које између осталог 
подразумевају и организацију слободног времена кроз разне активности, физиотерапеутске 
третмане, стоматолошке услуге, логопедске третмане и стручну помоћ психолога. Координаторка 
стручног тима Ана Вила и руководилац сектора за рехабилитацију Јованка Радишић су током 
стручне посете детаљно упознале студентеса организацијом рада дома и на пријемном одељењу и 
по образовним нивоима, као и улогом васпитача у стручном тиму. Стручну посету студената 
организовале су проф. Мира Јовановић и наставница практичне наставе Татјана Станковић. 

Посета је организована 25. новембра 2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10. Додела диплома 

У Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу су додељене дипломе свршеним 
студентима на основним и специјалистичким студијама. Дипломе на основним студијама, њих 137, 
док је 100 специјалиста своје дипломе добили 3. 12. 2016. године. 

 

 

 



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 67 

10.11. Предавање о штетности пушења 

У амфитеатру Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу одржано је предавање о 
штетности пушења. Организатори: Висока школа струковних студија за васпитаче, Канцеларија за 
младе града Шапца, Удужење грађана "Живот и здравље", Школа примењених уметности Шабац. 
Предавач: примаријус др Петрар Боровић, Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" 
Београд. Видео прилог о предавању можете погледати на адреси https://www.youtube.com/ 
watch?v=UbF2Wb7erm8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12. Новогодишњи вашар 

Продукти студената друге године основних студија Високе школе струковних студија за васпитаче у 
Шапцу који представљају збирку дидактичких и игровних средстава, нашли су се на штанду у 
оквиру Новогодишњег вашара на Тргу шабачких жртава 27.12.2016 у трајању од 13h до 16h. 
Хуманитрну продајну изложбу организовали су и реализовали студенти прве године основних 
студија, у духу будућег позива, а делом и због знања које су усвојили на часовима предмета Општа 
педагогија. Куповином декоративних украса, грађани су могли да украсе своје домове и да на тај 
начин обрадују најближе. Од прикупљеног новца, студенти ће направити поклоне за децу којима је 
помоћ најпотребнија. 

 

10.13. Новогодишња чаролија 

Дана 28.12.2016. реализован је пројекат под називом "Новогодишња чаролија" којим су 
обухваћене новогодишње представе и интерактивне радионице у трајању од 11h до 17h. Учесници 
овог пројекта били су студенти основних и специјалистичких студија наше школе, чији су рад 
координирали сарадници, угостили су децу из Предшколске установе "Наше дете". Поред добре 
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забаве и новогодишње чаролије коју су пробудили ликови из представа, општи циљ интерактивних 
радионица односио се на подстицање дечје радозналости за обележавањем и прослављањем 
новогодишњих празника. За непосредније упознавање са употребном вредношћу различитог 
материјала (шљокице, перлице, гранчице, шишарке) од којег су правили различиту новогодишњу 
декорацију послужили су садржаји из предмета Методика рада на припреми деце за полазак у 
школу и Методика васпитно-образовног рада II. У ликовној радионици деца су кроз 
експериментисање различитим бојама и облицима "отискивала" своју новогодишњу чаролију, док 
су у математичкој радионици, различити новогодишњи мотиви (јелка, поклони, накит), послужили 
деци да са лакоћом увежбају бројање и унапреде своје матаметичке способности. С обзиром на то 
да су радионице биле стваралачког, истраживачког и забавног карактера, деца су била мотивисана 
да искажу своју кретивност и у добром расположењу дочекају предстојећи празник.  
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XI. КЊИЖЕВНИ КОНКУРСИ 

У Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу 16. маја 2016. године додељена је 

награда за најуспешније довршену приповетку "Вучко" на Kонкурсу за завршетак приповедака 

Лазе К. Лазаревића Стручни жири за оцену радова приспелих на конкурс за завршетак приповетке 
"Вучко" Лазе К. Лазаревића, објављеног 1. новембра 2015. у саставу: Проф. др Душан Иванић, 
редовни професор Филолошког факултета у Београду, председник жирија, др Славица Јовановић, 
професор Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, др Ружица Јовановић, професор 
Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу донео је одлуку да је приповетку 
најуспешније довршила Јелена Николић. 

Књижевно вече поводом доделе награде за најуспешнији завршетак приповетке "Вучко" Лазе К. 
Лазаревића, oдржано је у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, 16. 5. 2016. 
године. 
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XII. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ 

12.1. Савет Школе 

У периоду 22. марта до 30. јуна 2016. године одржани су избору за Савет Школе у новом сазиву за 
мандатни период 2016-2019. година. Савет броји 17 чланова од којих су: 11 представници Школе, 3 
члана су представници студената, три члана су представници оснивача, који још нису изабрани. 

Седницама Савета су руководили председници: др Сава Максимовић и др Сања Вулетић. Заменик 
председника Савета Школе је др Милена Ђурковић Пантелић. 

У новом сазиву Савет је конституисан 15. децембра 2016. године. 

Представници наставника: 

Председник Савета је др Сања Вулетић, а заменик председника је др Милена Ђурковић Пантелић, 
професор струковних студија. 
Чланови Савета су: 

1. Вулетић др Сања, професор струковних студија 

2. Ђурковић Пантелић др Милена, професор струковних студија  

3. Павловић мр Бранка, предавач 

4. Будимировић др Вјекослав, професор струковних студија 

5. Лазић др Анђелка, професор струковних студија 

6. Станков др Љиљана, професор струковних студија 

7. Станковић Татјана, наставник практичне наставе  

8. Маринковић Драгиша, наставник вештина   

Представници ненаставног особља: 

9. Лукић Радина, радник на пружању услуга у скриптарници 

10. Поповић Љубинка, шеф рачуноводства  

11. Игњатовић Слађана, спремачица  

Представници студената у Савету Школе у 2015/2016 години били су: 

• Никола Богићевић, студент прве године студија,  

• Марина Божић, студент прве године студија, 

• Александра Пајић, студент прве године студија. 

У току 2016. године одржано је укупно 7 седница Савета Школе. Теме о којима се расправљало и 
одлучивало биле су из надлежности Савета утрђених Статутом Школе. 
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Табела 21: Преглед седница Савета Школе у  2015/2016. години 

 

Ред.бр. Датум Важније теме у оквиру дневног реда 

1. 27. 01. 2016. • Додељене Светосавске награде најбољим студентима 

• Верификован мандат члану Савета-представник наставника 
и сарадника 

 
2. 29.02.2016. • Усвојен извештај о годишњем попису имовине у обавеза у 

2015. години  

• Усвајен извештај о раду Школе у школској 2014/2015. 
години  

• Усвојен годишњег финансијког извештаја Школе у 2015. 
години 

• Донета одлука о изменама и допунама Статута Школе  

• Усвојен Правилник о службеним путовањима  

• Верификован мандат избраном члану Савета–представник 
Студенстког парламента  

 
3. 22.03.2016. • Усвојен Извештај о реализацији Акционог плана Стрaтегије 

квалитета 2011-2016  

• Усвојена Стартегија обезбеђења квалитета 2016-2020 са 
Акционим планом  

• Усвојене мере и субјекти обезбеђења квалитета  

• Донета одлука о покретању поступка за избор чланова 
Савета за мандатни период 2016 -2019  

• Усвојене измене и допуне Правилника о буџетском 
рачуноводству  

 
4. 25.04.2016. • Усвојен Извештај о самовредновању у периоду школска 

2012/2013. – зимски семестар школске 2015/2016. године  

• Донета одлука о висини школарине у школској 2016/2017. 
години са ценовником услуга  

 
6. 15.12.2016. Верификован мандат изабраним члановима Савета за мандатни 

период 2016-2019 
1. Изабран председник и заменик председника Савета за 

мандатни период 2016-2019 
2. Донета одлука о изменама финансијског плана Школе за 

2016. годину  
3. Донета одлука о увећању плата за 30% по основу 

доприноса у раду  
4. Донета одлука о ангажовању наставника и сарадника 

других високошколских установа у допунском раду и 
исплата хонорара  

 

5. Донета одлуке о расподели уџбеника студентима који су 
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обухваћени уписнином  
6. Донета одлука о расписивању конкурс за завршетак 

недовршене приповетке Лазе К. Лазаревића "Стојан и 
Илинка" 

 

7. 28.12.2016. • Усвојен Финансијскиг план Школе у 2017. години  

• Усвојене измене и допуне Правилника о стицању и 

расподели сопствених прихода  

• Донета одлука о додели Сетосавских награда студентима  

• Изабрани чланови Савета –представници студената 

 

 

 

12.2. Директор школе 

У протеклој школској години директор, др Светлана Карић обављала је послове који произилазе из 
програма рада директора Школе у области: програмирања, организаторске функције, руководне 
функције, евалуаторске функције и педагошке функције. 

Др Светлана Карић изабрана је за директора Школе у поновљеном мандату 2014/2017. година, по 
одлуци Савета од 28. априла 2014. године. 

Поред послова директора, др Светлана Карић је изводила наставу из предмета у области 
Здравственог васпитања и образовања на основним и специјалистичким струковним студијама. 
 

Акредитовани студијски програми 
Струковна медицинска сестра васпитач – 30 студената 

Уписано 141 студенат на два студијска програма основних студија 
Уписано 102 студента на пет студијских програма специјалистичких студија 

 

 
 

Унапређење школског простора: 

• Реконструкција библиотеке, медијатеке и рачунарског центра завршена је у октобру 2015. 
године - 1.647.608,32 динара 

• Унапређена је безбедност школске зграде инсталацијом алармног система и  техничким 
обезбеђивањем објекта: извршено је обезбеђивање зграде и на други начин (постављене су 
решетке на улазним вратима и на светларнику - на приземљу). 

• У области текућих поправки и одржавања зграде, у 2015. инвестирано је 1.950.000 динара. 
Поред реконструкције библиотеке и медијатеке, побољшано је осветљење појединих 
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просторија, а естетизација простора извршена је и уградњом тракастих завеса у читаоници, 
медијатеци и библиотеци. 

Набављена опрема: 

• Мрежна инфраструктура-кабловски, комуникацијски рачунарски систем -987.312,00 динара – 
децембар 2015. 

• Крајем 2015. године набављена информатичка опрема: 4 деск топ рачунара, 2 лап топ 
рачунара, 2 штампача,5 монитора, 1 пројектор. 

• Крајем 2016. године набављена информатичка опрема (3 десктоп, 3 лаптоп и 23 таблет 
рачунара) 

• Обезбеђено је више места за рад у медијатеци (9 радних столова са комплетном опремом, 
витрине за медијатеку и библиортеку) 

• Крајем 2016. године набављен је намештај за медијатеку и читаоницу, као и архивски ормани  

• Набављена је и друга опрема:скенер апарат А3,скенер/копи,факс, фотокопир апарат, 
фрижидер,косачица 

 

 

Учешће у  Комисији за праћење квалитета рада  
У процесу планирања и извештавања о раду наставника; 
У делу  израде  годишњег Плана рада  и Извештаја о раду Школе; 
Учешће у  раду Наставног већа и Савета Школе 
Учешће у припреми акредитације студијских програма и установе 
Учешће у раду Конференције академија струковних студија – председник одбора за ДХ поље 
Учешће у изради одговарајућих процедура за унапређивање система рада 

 

Аутор је уџбеника: 

• Хигијена  

 

Омогућено учешће на стручним скуповима (симпозијумима, саветовањима, семинарима) у циљу 
образовања и усавршавања запослених наставника, сарадника и ненаставног  кадра, у земљи 
(Београд, Сокобања, Суботица, Врњачка Бања, Златибор). 

 

Успостављена сарадња са: 

• Локалном самоуправом   

• Предшколском установама: потписани уговори о пословној сарадњи са 5 здравствених 
установа 

 

• Испред КАССС-а  у Министарству просвете, оцењивач за признавање иностраних јавних 
исправа за друштвено хуманистичко поље. 

• Учешће - Конференција директора струковних студија, у својству потпреседника 
Конференције и  кординатора за западну Србију;  

• Изабрана путем Конкурса за Листу оцењивача за признавање иностраних јавних исправа за 
друштвено хуманистичко поље. 
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• Учешће на више тематских скупова посвећених поновној акредитацији у организацији КАССС-
а. 

• Учешће у организацији  Научно - стручне конференције "Квалитет савременог васпитања и 
образовања" у Високој школи струковних студија за васпитаче, 20.05.2016. Шабац.  

 

 

Школа медијски представљена 

• У листу Глас Подриња, новинама Напред, Сремским новинама, Телевизији Коперникус, 
Радију С и Радију Владимирци. 

 

 

 

Унапређен тимски рад, комисијски рад у свим областима рада Школе 
Комисија за издавачку делатност – објављено 6 издања 
Реализована посета предшколском установама у којима се обавља стручна пракса 
Значајно унапређено планирање и извештавање о постигнутим резултатима у свим областима 
(план рада директора, план и програм рада Наставног већа, план унапређења инфраструктуре 
Школе, план развоја људских ресурса итд.) 

 

 

12.3. Наставно веће 

У току 2016. године Наставно веће је одржало 9 седница на којима је разматрана проблематика из 
домена наставно-образовне делатности Школе и друга текућа питања. 

Наставно веће је пуноважно радило и одлучивало о свим питањима која су му стављена у 
надлежност законом и Статутом Школе. 

Седнице су биле добро посећене и није било проблема са кворумом за одлучивање. 

Преглед најважнијих тема о којима је одлучивало Наставно веће дат је у табели која следи:                   
 

Табела 22: Седнице Наставног већа у  школској 2015/6. години 

 

Ред.бр. 

1. 

Датум 

27.1.2016. 

Теме у оквиру дневног реда 

 

• Предлагање кандидата и избор члана Савета-
представник Наставног већа  

• Информација о броју пријављених студената за изборне 
предмете на основним и специјалистичким студијама  

• Подела предмета на основним и специјалистичким 
студијама 

• Ангажовање наставника у допунском раду за област 
Музичка култура (Расписивања конкурса за избор у звање 
предавача и сарадника у настави за област Музичка 
култура ради замене одсутног наставника  



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 75 

• Предлог комисија за завршне испите на основним и 
специјалистичким студијама  

• Информације о радним састанцима већа 1, 2, и 3. године 
основних студија и Већа специјалистичких студија   

• Предлог промене предиспитних обавеза на наставним 
предметима Методика васпитно-образовног рада 1 и 
Васпитање за толеранцију  

 

2. 18.3.2016. • Разматрање извештаја о раду Школе у школској 
2014/2015.  

• Усвајање елабората за акредитацију студијског програма 
Струковна медицинска сестра васпитач  

•     Предлог за измене и допуне правилника о упису 
студената Предлог одлуке о допуни одлуке о ужим 
областима   

• Извештај о праћењу квалитета у зимском семестру 2015-
2016  

• Теме за специјалистичке радове студената  
 

• Сагласност за рад наставника на другој високошколској 
установи  

 
 

3. 19.4.2016. • Разматрање Извештаја о самовредновању у периоду школска 
2012/2013. – зимски семестар школске 2015/2016. године  

• Информација о објављивању извештаја о самовредновању  

• Информација о поновној акредитацији установе и студијских 
програма основних струковних студија са распоредом 
задужења  

• Информација о годишњој конференцији EURASHE-a  
 

• Предлог броја буџетских студената на основним струковним 
студијама у школској 2016/2017. години  

• Предлог одлуке о висини школарине у школској 2016/2017. 
години са ценовником услуга  

• Предлагање и избор кандидата за чланове Савета-
представници Наставног већа  

 
4. 12.05.2016. • Предлог акционог плана за спровођење активности у 

припреми и реализацији стручно-научне конференције 

• Разматрање и усвајање рецензија на рукописе за штампање 
уџбеника  

• Конкурси  
 

 
5. 10.6.2016. • Упис у школску 2016/2017.  

• Извештај о реализацији стручно-научне 
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конференције 

• Именовање рецензената на рукописе за 
зборник радова са стручно-научне 
конференције 

• Именовање комисија за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима по расписаном 
конкурсу Реакредитација установе и студијских 
програма  

 

 
6. 10.7.2016. • Информација о упису студената у школску 2016/2017. 

број уписаних студената на основним и 
специјалистичким студијама 

• организација другог уписног рока 

• подела уџбеника уписаним студентима 

• Информација о поновној акредитацији установе и 
студијских програма) 

• картони наставника и сарадника 

• књига предмета (садржај и исходи) 
 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

5. 9. 2016. 

• Информација о упису студената у школску 2016/2017.  

• Информација о поновној акредитацији установе и 
студијских програма  

 

• Информација о расписаним конкурсима за избор у 
звање наставника и сарадника  

– предлагање комисија за избор у звање   
– ангажовање сараданика практичара     

 

• Припреме за почетак школске 2016/2017. године: 
– распоред часова 
– почетак наставе 

 
8. 10.10. 2016. • Усвајање календара рада Школе и распоред наставе у 

школској 2016/2017. години  

• Расподела предмета на наставнике и сараднике у 
школској 2016/2017 години  

• Припреме за годишњи план рада у 2016/2017. години  
– планови рада наставника и сарадника у 2016/2017. години 
– извештаји о раду наставника и сарадника у 2016/2017. години 
– теме за завршне  и специјалистичке радове 

 

• Разматрање прелога студијског програма ОСС 
Струковни васпитач  

• Предлог одлуке о радном времену наставника и 
сарадника Усвајање пречишћеног текста Правилника о 
правилима основних и специјалистичких струковних 
студија  
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• Усвајање пречишћеног текста Правилника о испитима  

• Измена Правилника о специјалистичком раду  

• Конкурси: 
 

– Извештаји и пријављеним кандидатима за 
избор у звање асистента за област Ликовна 
култура и сарадника у настави за област 
Физичка култура 

– Поништење конкурса за избор у звање 
наставника вештина за област Музичка 
култура 

– Избор у звање сарадника практичара 
– Расписивање конкурса за избор у звање 

професора струковних студија за ужу област 
Педагогија 

– Расписивање конкурса за избор у звање 
наставника практичне наставе за ужу област 
Педагогија 

 
   

9. 14.12.2016. o Припреме за акредитацију студијског програма 
струковни мастер васпитач  

o Разматрање и усвајање Измена Правилника о 
специјалистичком раду  

o Разматрање и усвајање измена Правилника о 
усаглашавању диплома и стручних назива  

o Разматрање извештаја о раду Комисије за 
самовредновање квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада у 
школској 2015/2016.години  

 
o Предлог одлуке о именовању Комисије за 

самовредновање квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада и 
избор анкетара 

 
o Конкурси:  

• Предлог састава комисије за писање 
извештаја о кандидатима за избор у звање 
професора струковних студија и наставника 
практичне наставе за ужу област Педагогија, 

• Расписивање конкурса за избор у звање 
наставника практичне наставе за ужу област 
Социологија и филозофија, до 1/3 радног 
времена, на период од годину дана због 
повећаног обима посла и предлагање 
комисије за писање извештаја, 

• Расписивање конкурса за избор у звање 
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наставника вештина за ужу област Музичка 
култура, до 1/3 радног времена, на период 
од годину дана ради замене одсутног 
наставника и предлагање комисије за 
писање извештаја, 

• ангажовање наставника друге 
високошколске установе у допунском раду  
за област Музичка култура, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ако се узме у обзир озбиљност разматраних питања, добра припрема, ефикасност  одржавања 
седница, учешће у дискусијама у креирању одлука, може се закључити да је Наставно веће у овом 
периоду, радило веома успешно.                                          

Седницама је руководила др Светлана Карић, директор.  

Поједина питања из своје надлежности Наставно веће је обављало преко комисија. Предмет овог 
извештаја је рад сталних комисија Наставног већа које своје активности обављају у континуитету: 
Комисије за квалитет и Комисије за издавачку делатност. 
 
 
 

12.3.1. Веће специјалистичких студија и Веће године 

Веће специјалистичких студија је одржало један састанак у току протекле школске године, а Веће 
треће године студија одржавало је радне састанке кад год се за то указала потреба или су се 
појавили одређени проблеми у реализацији наставе студентима треће године студија. 

Руководилац одсека специјалистичких студија био је од 1. јуна 2015. године др Сава Максимовић, 
од 1. јуна 2016. године је др Милена Ђурковић Пантелић.  

Председници већа године били су: 

• Мр Татјана Бајић, председник већа прве године студија, 

• Др Милена Ђурковић Пантелић председник већа друге године студија, 

• Др Бранка Будимировић председник већа треће године студија. 
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12.3.2. Рад Комисије за квалитет у школској 2015/2016. години 

Извештај о раду Комисије за контролу квалитета студијских програма, наставе, услова рада у 

школској 2015/2016. години поднела је мр Бранка Павловић, председница комисије а Наставно 

веђе је на седници одржаној 14. децембра 2016. године усвојило овај извештај. 

 

У току школске 2015/2016.године рад Комисије за квалитет је имао два основна циља: (1) радовно 

годишње праћење и контрола квалитета студијских програма, наставе и услова рада и (2) 

припрема извештаја о праћењу и контроли квалитета студијских програма, наставе и услова рада у 

периоду школска 2012/2013 – зимски семестар школске 2015/2016. године. 

 

Рад Комисије се одвијао кроз састанке свих чланова и сарадника Комисије, индивидуални и 

тимски рад на прикупљању и обради података, као и  припреми делова извештаја. Следећа табела 

приказује датуме и кључни садржај састанака Комисије. 

 

Датум састанка Садржај састанка 

06.10. 2016. 

Припрема за израду Извештаја о самовредновању и праћењу квалитета 
рада: 
� Дефинисање обима посла и структуре задатака 
� Динамика одржавања састанака Комисије у периоду припреме 

Извештаја  
Непосредне текуће активности у процесу праћења квалитета рада Школе  

27. 10. 2015. 

Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању 
- подела одговорности између чланова/ица Комисије и делегирање 
одговорности осталим запосленим 
Договор о распореду анкетирања студената у текућој школској години и 
додатном анкетирању запослених 
Утврђивање предлога Наставном већу од стране Комисије, у вези научног 
скупа   

17. 11. 2015. 
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању 
– спорна питања, дилеме и могућности њиховог разрешења 
Прецизан план анкетирања студената   

08. 12. 2015. 

Усвајање Извештаја о праћењу квалитета у шк. 2014-2015. години 
Усвајање Извештаја о раду Комисије за квалитет у 2015. години и 
Годишњег плана рада у 2016. Години  
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању 
– припрема извештаја о спроведеним анкетирањима и SWOT за поједине 
стандарде у свеобухватном извештају о квалитету  

22. 12. 2015. 

Усвајање Извештаја о праћењу квалитета у шк. 2014-2015. години 
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању 
– преглед досадашње реализације анкетирања у зимском семестру 
2015/2016 и преглед досадашњег рада на припреми Извештаја о 
самовредновању и праћењу квалитета  

19. 01. 2016. 
Информисање Комисије о допунама годишњих извештаја о квалитету на 
бази накнадно достављених података 
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Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању 
– преглед досадашњег рада на припреми Извештаја о самовредновању и 
праћењу квалитета и договор о финалној структури и динамици рада  

 

Укупно је одржано 6 састанка са свим члановима и сарадницима Комисије и на сваком састанку је 

вођен одговарајући записник.  

 

Поред састанка са свим члановима и сарадницима Комисије, председница Комисије је одржала 

укупно 14 консултативних састанка са појединим члановима и сарадницима који су сес тицали 

одређених аспеката израде извештаја. О овим консултативним састанцима постоје краће белешке. 

 

Извештај о праћењу и контроли квалитета студијских програма, наставе и услова рада у периоду 

школска 2012/2013 – зимески семестар школске 2015/2016. године је финализиран у априлу 2016. 

У периоду друга половина јануара 2016- - април 2016., председница Комисије за квалитет је 

усаглашавала текст са појединим члановима Комисије задуженим за припрему текста појединих 

стандарда. С обзиром да је такав начин рада био ефикаснији, чланови Комисије су се договорили 

да не одржавају састанке, већ да се размена информација одвија путем имејла.  

 

У току целог извештајног периода рад Комисије и свих сарадника Комисије је био врло интензиван 

и резултирао је финалним текстом извештаја са свим прилозима је усвојен од стране Наставног 

већа и публикован на интернет страници Школе. 

 

Поред тога, одвијало се редовно анкетирање студената у току летњег семестра и припрема 

извештаја о квалитету рада у току школске 2015/2016.године. 

Припремила, Бранка Павловић,Председница Комисије за квалитет 
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12.3.3. Комисија за издавачку делатност у школској 2015/2016. години 

У току школске 2015/2016 године, Комисија за издавачку делатност је одржавала састанке по 
потреби. На састанцима су као главне теме разматрана питања у вези са планирањем и 
реализацијом издавчке делатности, унапређивање правилника о уџбеницима и Правилника о 
издавачкој делатности.  

 

Од почетка рада, Комисија је усвојила принцип јавности и транспарентности рада, тако да су на 
свим састанцима у току школске 2015/2016 године, учествовали секратарка Школе, шефица 
рачуноводства Школе и колеге/инице заинтересовани за поједине тачке дневног реда. Према 
правилима рада, они су били у прилици да дискутују и исказују своје ставове, али не и да 
партиципирају у процесу одлучивања Комисије. 

 

Комисија за издавачку делатност утврдила је предлог плана издавачке делатности у 2015/2016 
години. 
Планиране активности у издавачкој делатности биле су оријентисане, пре свега, на објављивање 
уџбеника са циљем да се обезбеди покривеност наставе одговарајућом наставном литературом, 
да би студентима били доступни што квалитетнији уџбеници и друга наставна средства, ради 
побољшања наставе и процеса образовања у Школи. 

У августу 2016. године штампана су следећа издања:  

 

Ред. 
бр. 

Назив уџбеника Тираж Укупно без 

ПДВ 

 

1. Методика почетног развијања математичких појмова 

1, 

аутори др Бранака и др Вјекослав Будимировић  
300 

30.600 

2. Социологија образовања, аутор др Мира Видаковић 300 34.200 

3. Методика физичког васпитања 2, аутор др Сава 
Максимовић 

300 
36.000 

4. Методика развоја говора, аутор др Анђелка Лазић 300 28.800 

5. Хигијена, аутор др Светлана Карић 300 102.000 

6. Методика развоја говора 2- Приручник са дневником 
евалуације говорних активности, аутор др Ружица 
Јовановић 

300 
21.900 

7. Књижевност за децу-практикум, аутор др Ружица 
Јовановић 

300 
22.500 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ  276.000 
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Поред припреме публикација за штампу и издавање, Школа у оквиру своје издавачке делатности 
организовала: 

• стручну помоћ наставницима и сарадницима и припреми њихових текстова за 
штампу и издавање прихваћених рукописа; 

• обезбеђивала добијање ISBN и ЦИП-а у Народној библиотеци Србије; 

• организовала дистрибуцију и продају публикација у скриптарници; 

• организовала промоцију публикација  Школе. 

Носиоци активности у области издавачке делатности су: наставници, Комисија за издавачку 
делатност и орган пословођења. 
Чланови Комисије за издавачку делатност су: 

� Др Бранка Будимировић, председник  

� Др Милена Ђурковић Пантелић, члан 

� Др Анђелка Лазић, члан 

� Др Сава Максимовић, члан 
 
 

12.4. Студентски парламент 

На састанку одржаном 20. 10. 2016. године, у складу са Пословником о раду Студентског 
парламента Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу и Планом рада за протеклу 
академску годину, а на основу реализације планираних активности предложен је и усвојен 
Извештај о раду за академску 2015/16. годину. 

- На конститутивној седници у 15. октобра 2015. године конституисан је сазив Студентског 

парламента за 2015/16. годину. Такође, именовани су представници студената у раду 

органа управљања Школом – Савету и Наставном већу, као и Комисији за вредновање 

квалитета рада Школе. Констатовано је да су студенти редовно присуствовали седницама 

по позиву. 

- Формиране су радне групе (секције) у оквиру Студентског парламента које се баве 

тематским пословима и задацима –  развој образовања, праћење културних садржаја, 

спортска надметања.  

- 29. децембра 2015. године одржана Новогодишња представа за децу из ПУ ,,Наше дете`` у 

амфитеатру Школе – адаптација текста и улоге чланови  Студентског парламента. Након 

представе у Школи је одржана креативна радионица за децу уз учешће студената Школе. 

- Организовање спортских и културно-забавних активности поводом 4. априла – Дана 

студената. На турниру у малом фудбалу и одбојци учествовале су по две екипе из Високе 

школе струковних студија за васпитаче, Високе пољопривредне школе струковних студија и 

Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија Шабац.  

- Поводом Ускршњих празника у Школи је одржана креативна радионица са децом  из ПУ 

,,Наше дете`` у организацији чланова Студентског парламента. 
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- Неговање активне сарадње са Студентском конференцијом академија струковних студија 

Србије и учешће на такмичењу ,,Сусрети високих школа`` које је одржано у Уранополису у 

Грчкој од 8. до 12. маја. 2016. године. Екипа наших студената – Лазић Ивана, Тешић 

Катарина и Бојана Мраовић  учествовала је на стручној конференцији под називом 

,,Студенти у сусрет струци`` која се традиционално одржава на сусретима високих школа. 

Стручни рад које су презентовале Лазић Ивана и Тешић Катарина Примена радионица у 

почетном математичком образовању - припремљен под менторством професора Школе 

др Бранке Будимировић и Небојше Будимировића освојио је прво место. Очекује се 

објављивање рада у зборнику радова са ове конференције.  

- Чланови Студентског парламента активно учествовали у процесу припрема и одржавању 

Стручно-научне конференције ,,Квалитет савременог васпитања и образовања`` која је 

одржана у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу 20. 05. 2016. године 

(припрема радног материјала, дочек учесника, подела материјала и евиденција учесника, 

сарадња са модераторима у току сесеије, подела уверења о учешћу). 

- Организовање и одржавање прославе Апсолвентске вечери за студенте завршне године 

студија Високе школе струковних студија за васпитаче и Високе пољопривредне школе 

струковних студија Шабац која је одржана 09. 06. 2016. године у ресторану ,,Стари мост`` у 

Шапцу.  

- Путем огласне табле у Школи и презентације Студентског парламента на друштвеној 

мрежи Фејсбук студенти су информисани о могућностима унапређења студентског 

стандарда (кредитирање, стипендије), стручног усавршавања (програми размене 

студената, дошколовање и слично), као и о актуелним понудама које се тичу културних 

садржаја и манифестација које се организују у Граду и шире. 

- Чланови Студентског парламента су активно учествовали у раду органа Школе - 

присуствовали седницама Наставног већа, Савета и сарађивали у активностима Комисије за 

самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и 

услова рада.  

- Припремљен је Извештај о раду Студентског парламента, спроведени избора за чланове 

Парламента и конституисан нови сазив.  

 
12.5. Секретаријат 

Секретаријат Школе обавља: правне, кадровске, опште послове, послове везане за студентска и 
наставна питања, библиотечке и издавачке, послове везане за односе са јавношћу, 
информационо-комуникационе, финансијско-рачуноводствене и техничке послове. 

Секретаријат Школе је стручно, благовремено и ажурно обављао све послове и радне задатке 
предвиђене систематизацијом радних места у Школи. Застоја у послу углавном није било иако 
обим посла постаје све већи. 
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Секретаријат је организован на принципу реферата и извршилачких послова. Једина служба која је 
организована у Секретаријату је служба рачуноводства.  

Секретаријатом руководи Ана Пејић, секретар. 

Поред секретара у Секретаријату су запослени и: технички сарадник, два референта за студентска 
питања, библиотекар, медијатекар-библиотекар, запослени на пословима информационих 
система, шеф рачуноводства, благајник-књиговођа, радник у скриптарници, два домара и пет 
спремачице. 

 1. Послови секретара су разноврсни и овде су наведени само најзначајнији. 

1) За потребе стручних и управних органа Школе припремљено је више општих аката на чијој 
изради су учествовали секретар, шеф рачуноводства, а својим предлозима и комисије Наставног 
већа: 

• Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Школе  

• Предлог Правилника о јавним набавкама 

• Предлог Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања  

• Учешешће у узради финансијског палан у 2016. години  

• Предлог Правилника о стручном усавршавању наставника  

• Израда извештаја о раду Школе у школској 2014/2015. години  

• Припрема предлога одлуке о изменама и допунама Статута Школе  

• Предлог Правилника о службеним путовањима  

• Припрема предлога измене и допуне Правилника о стицању и расподели сопствених 

прихода 

• Учешће у акредитацији студијских програма и установе 

• Учешће у изради извештаја о самовредновању 

2) У области људских ресурса и реализације кадровског плана, спроведено је више  процедура за 
пријем нових запослених, пре свега процедура за избор у звања наставника и сарадника: 

• избор у звање наставника: професора струковних студија за ужу област Педагогија  

• избор у звање наставника практичне наставе за ужу област Педагогија 

• избор у звање наставника вештина за ужу област Музичка култура 

• избор у звање асистента за ужу област Ликовна култура 

• избор у звање сарадника у настави за ужу област Ликовна култура 

3) У 2016. години спроведена су 3 поступка јавне набавке мале вредности: набавка услуга 
штампања уџбеника, набавка рачунарске опреме и набавка канцеларијске опреме. 

4) Припремљен је материјал за 7 седница Савета и 9 седница Наставног већа. 
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5) Стручно усавршавање: 

• Спровођење рационализације- утврђивање максималног броја запослених код корисника 
јавних средстава- императив у пословању од јесени 2015 до 31. децембра 2018.године 
према посебном закону и остале новине  у пословању јавног сектора". Саветовање у 
организацији компаније "Параграф" , Београд, 8.10.2015. године у трајању од 5 сати. 

• Семинар у организацији Параграфа  Лех доо  одржан 16. марта у Београду, на тему: 
"Актуелности  у реформи јавног сектора, финансијско урављање, контрола и интерна 
ревизија". Стручно усавршавање у трајању од 5 сати. 

• Саветовање ИПЦ Београд у периоду од 17-20.07.2016. године  на Златибору на тему: 
Новине и актуелности у финансијском, пореском рачуноводственом,  буџетском и правном 
пословању  корисника буџетски средстава, рационалозација у јавном сектору, новине у 
систему плата, планирање,финансирање и интерна  контрола у јавном сектору, порез на 
добит по одбитку на приходе нерезидентних правних лица,  девизно и динарско 
пословање, неправилности које је утврдила ДРИ  у фази контроле  буџетских корисника.  
Семинар  у трајању  од 20 сати.  

• Семинари представника КАПКА на тему акредитације у Београду и Шапцу -три семинара.  
 
2. Студентска служба је сервисирала у протеклој школској години укупно 596 студената на 

оба нивоа студија, на седам студијских програма: 

• учешће у раду комисија за пријем нових студената (основне студија, доквалификација, 
преквалификација и специјалистичке студије) упис примљених кандидата -  генерација 
уписана у 2016/2017. школску годину; 

• обрада нових индекса (основне студије -156 студената, генерација уписана у 2016/2017. 
школску годину), отварање досијеа за специјалистичке студије-102, израда спискова за 
изборне предмете на основним студијама; спискова за блок наставу на основу 
прикупљених евидентационих листића и потврда о запослењу; израда картона 
студената; 

• отварање матичних књига и вођење матичних књига, упис и оверу семестара: пријем и 
обрада испитних пријава, састављање записника за испите, контрола поклапања 
испуњених испитних пријава и записника, унос оцена из записника и одлагање пријава 
у досије студента; пријем захтева за одобрење тема за завршне испите; пријем и  
обрада материјала за организацију завршних радова, подела радова и организација 
комисије за одбрану радова; израда записника о завршном испиту и  преглед досијеа 
од почетка студирања, евидентирање података након обављене одбране у матичну 
књигу и књигу дипломираних , прослеђивање радова у медијатеку и библиотеку; 

• издавање потврда за редовно школовање (194) ; уверења о дипломирању на основним 
студијама (53), на специјалистичким студијама (41); уверења о положеним испитима 
(26); уверења за усклађивање диплома  (за генерацију 06-подразумева и уверење о 
дипломирању и уверење о положеним испитима- 2); издавање сведочанстава и 
диплома средње школе на реверс и осталих потврда у вези школовања на основу 
молби студената; 

• уређење огласне табле за основне студије ради информисања студената, што 
подразумева истицање распореда испита, разних детаљних обавештења у вези уписа 
године, семестра, пријава и резултата са испита; 

• пријем, обрада и слање документације за студентске стипендије и студентске кредите, 
уручивање чекова и слање оригиналних потписаних спискова Универзал банци 
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3. Израђено је 257 дипломе на основним студијама и специјалистичким студијама, а ове послове је 
реализовао технички сарадник.Технички сарадник је обављао послове WEB сервер 
администратора и послове додељивања привилегија и права приступа WEB серверу, учествовао је 
у поступцима јавних набавки као и монтирању опреза за мултимедијалну презентацију. Обављао 
је неформално усавршавање у области WEB апликација (Adobe Dreamweaver CS5, JavaScript, CSS), и 
у области графичке обраде (Adobe InDesign CS5). 

4. Библиотека Школе је у школској 2015/2016. години радила на набавци нових књига тако да је 
набављено укупно 88 нових књига. 
Попуњавање фондова  се  обављало  куповином монографских публикација (књига) и серијских 
публикација (часописи и новине) – 12 наслова. 

Куповина  се обављала на основу дезидерата наставника и сарадника Школе, као и по избору 
библиотекара, уз сагласност директора школе и наставника.  И ове школске године  сваки 
наставник и сарадник могао је  да набави књиге по сопственом избору и већина је  ову погодност и 
искористила.                                                            

У билиотеци се вршила електронска обарада завршних и специјалистичких радова; праћење рада  
издавачке продукције Школе; избор литературе за набавку на иницијативу студената; евиденција и 
вођење каталога коришћених књига; послови везани за међубиблиотечку позајмицу публикација у 
библиотеци. 

5. У Секретаријату су се обављали послови из области безбедности и здравља на раду: праћење 
стања безбедности и здравља на раду на основу релевантних показатеља (повреде на раду, број 
изгубљених радних дана због повреда на раду...); контролисање примене утврђених процедура и 
превентивних мера за безбедан и здрав рад – ношење заштитне опреме, забрана пушења...); 
ширење културе безбедног рада међу запосленима, кроз разговор са радницама на одржавању 
чистоће; праћење и проучавање најновијих искустава из области безбедности и здравља на раду; 
процењивање стања безбедности и здравља на раду у Школи. С обзиром на то да су су се у 
претходном периоду у знатној мери побољшали услови рада запослених (реновирање 
амфитеатра, нов намештај у наставничкој канцеларији, кабинетима и канцеларијама, нова 
техничка опрема, завесе, клима уређаји...), није било захтева за предузимање мера за отклањање 
професионалних ризика, а за то није било ниједног захтева ни од запослених.    

6. У скриптарници је у школској 2015/2016 год. одштампано укупно 61912 копија разних врста 
материјала за потребе наставе, служби, комисија, стручних органа, органа управљања и сл.:  

• Секретаријат - 8387 копија, 

• Рачуноводство - 1023 копија, 

• Библиотека  и медијатека –4419 копија, 

• Студентска служба - 9733 копија, 

• Координатор наставе и праксе - 2702 копија, 

• Наставници - 20434 копија, 

• Ненаставно особље - 1917 копија, 

• Скриптарница - 2387 копија, 
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• Комисија за квалитет -  10603 копије анкетних листова. 

7. Рад службе Рачуноводства у 2015/2016. години, односио се на све послове који произилазе из 
функције рачуноводстве и књиговодствене функције: послови финансијског књиговодства; 
књиговодства трошкова и учинка; вођења аналитике, помоћних књига и евиденција; финансијског 
планирања; рачуноводственог надзора и контроле; рачуноводственог извештавања и 
информисања; састављања и достављања периодичних и годишњих финансијских извештаја; 
благајничко пословање; обрачун плата, накнада плата и других примања запослених; обрачун и 
плаћање по основу ангажовања ван радног односа; обрачун и плаћање јавних прихода; 
састављање и достављање пореских пријава и других прописаних обрачуна и евиденција; плаћање 
и наплата преко динарског и девизног рачуна буџетског корисника, уношење података и контрола 
унетих података у апликацију Регистар запослених у складу са Законом о буџетском систему; 
саветодвни послови у  о економској способноси склапања уговора од стране Школе и др. 

Поред наведених послова, служба рачуноводства је учествовала на пословима: израде општих 
аката Школе, у комисијама за јавне набавке, израде плана интегритета, израде софтвера за 
подношење е-пријаве и др. 

У овој служби рокови имају важну улогу: 

• до 28. јуна подношење пријаве ПП-ПДП за аконтационо и коначно утврђивање пореза на 
добит; 

• до 10-тог , тромесечно, доставља се извештај о извршењу буџета; 

• пре исплата плата, других примања запослених, обавеза по уговорима са физичким лицима 
подношење ППП-ПД пријаве; 

• до 7. у месецу уносе се подаци о платама и другим исплатама у Регистар запослених;  

• сваког месеца достављају се одговарајући МУН обрасци Фонду ПИО; 

• свакодневно уношење обавеза и измирења у РИНО апликацију Упарве за трезор; 

• до 31. јануара издавање потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеним 
порезима на обрасцу ППП-ОП. 

• до краја априла се предаје М 4 образац. 

На крају сваке фискалне године служба рачуноводства мора да изврши читав низ активности и 
радњи да би се правилно сачинио годишњи финансијски извештај –завршни рачун. Израда 
завршног рачуна подразумева израду:биланса стања, биланса прихода и расхода, извештаја о 
капиталним издацима и финансирању, извештаја о новчаним токовима, извештаја о извршењу 
буџета, објашњење одступања између одобрених средстава и извршења, и др.  
Стручно усавршавање:  

• Спровођење рационализације- утврђивање максималног броја запослених код корисника 
јавних средстава- императив у пословању од јесени 2015 до 31. децембра 2018.године 
према посебном закону и остале новине  у пословању јавног сектора". Саветовање у 
организацији компаније "Параграф" , Београд, 8.10.2015. године у трајању од 5 сати. 

• Измене и допуне закона о порезу на додату вредност и подзаконских аката" Београд, 
26.10.2016. године,  саветовање у организацији компаније "Параграф" у трајању од 5 сати. 
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• Попис имовине и обавеза  и припремне радње за састављање финансијских извештаја за 
2015. годину". Саветовање у организацији компаније "Параграф" одржано 7.12.2015. 
године. Трајање усавршавања 6 сати. 

• "Обавезна примена од 1. јануара 2016. године правилника о евиденцији промета - КЕП 
књига ". Саветовање у организацији компаније "Параграф" у трајању од 6 сати одржано 25. 
децембра 2015.године  у Београду. 

• Састављање и подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетски 
средстава  за 2015. годину и актуелности у пословању корисника јавних средстава"  у 
трајању од 5 сати. Семинар одржан у Београду, 2. фебруара 2016. године у организацији 
компаније Параграф. 

• Семинар у организацији Параграфа  Лех доо  одржан 16. марта у Београду, на тему: 
"Актуелности  у реформи јавног сектора, финансијско урављање, контрола и интерна 
ревизија". Стручно усавршавање у трајању од 5 сати. 

• "Новине и актуелности  у финансијско-правном пословању корисника буџетских средстава" 
у организацији ИПЦ-а у периоду од 8-11 јуна 2016. године  трјању од 20 сати у Врњачкој 
бањи. 

• Саветовање ИПЦ Београд у периоду од 17-20.07.2016. године  на Златибору на тему: 
Новине и актуелности у финансијском, пореском рачуноводственом,  буџетском и правном 
пословању  корисника буџетски средстава, рационалозација у јавном сектору, новине у 
систему плата, планирање,финансирање и интерна  контрола у јавном сектору, порез на 
добит по одбитку на приходе нерезидентних правних лица,  девизно и динарско 
пословање, неправилности које је утврдила ДРИ  у фази контроле  буџетских корисника.  
Семинар  у трајању  од 20 сати.  

• Консултације у канцеларијама за едукацију буџетских корисника  у организацији 
Образовног информатора Београд, задње среде у месецу у просторијама Високе школе 
струковних студија за васпитаче 24 сата годишње. 

• редовно праћење прописа, рачуноводствени политика и пракси кроз публикације 
Привредног саветника, Образовног информатора, Параглафа Лех ( штампана публикација -
Буџетски инструктор и  цела електронска база). 

10. Иако није формацијски запослен у Секретаријату Школе, организатор и координатор наставе и 
праксе је активно радио на успешној реализације наставе и студентске праксе. Ови послови су 
подразумевали: израду спискова студената свих година студија; вођење евиденције присуства 
ангажованих предавача; израда распореда одржавања наставе, распореда консултација; 
распореда испита за све испитне рокове и све студијске програме; израда, штампање и 
електронско слање спискова студената који обављају стручно–педагошку праксу; израда 
обавештења свих врста и усклађивање часова наставе у случају изостанка предметног наставника 
са наставе и многи други. 

Поред наведених послова координатор је обављао и следеће: самостална израда образаца за 
вођење евиденције о присуству предавача на настави; вођење евиденције присуства ангажованих 
предавача (за сваки месец текуће године) на: настави према  распореду  предвиђеном за дату 
школску годину, седницама, приликом одбране завршних радова студената и одржавању 
консултација према постојећем распореду; израда, штампање и електронско слање спискова 
студената који обављају стручно – педагошку праксу у  вртићима у Шапцу и другим местима 
професорима  који су именовани за менторе стручно – педагошке праксе; и многи други послови 
наведени у прилогу извештаја. 
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XIII. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У Школској 2015/2016. години спроведено је неколико поступака јавних набавки мале вредности: 
1.Штампање 7 уџбеника,  јавна набавка мале вредности, добављач је био фирма СВЕН, 
Ниш, ул. Стојана Новаковића 10. 

Предмет јавне набавке Планирано Уговорено 

Седам уџбеника 590.000 303.600 динара 
Финансирано сопственим 
средствима 

извршено 303.600 динара 

 

2.Набавка намештаја, јавна набавка мале вредности обликована у две паретије: 
канцеларијски намештај и архивски ормани: 

• Партија 1 - канцеларијски намештај, добављач Ктитор доо, Земун, Добановачки пут 58 

• Партија 2 - метални архивски ормани - добављач Техномеркур доо Београд, Дели 
Радивоја 9 

Предмет јавне набавке Планирано Уговорено 

Канцеларијски намештај 600.000 
 

514.944 

Архивски ормани 233.000 207.108 

   
Финансирано сопственим  
средствима  

833.000 
722.052 

 

3.Рачунарска опрема, јавна набавка мале вредности обликована у две партије: 

•••• Партија 1 Десктоп и лап топ рачунари, добављач је био фирма ЕЛЕКТРОНИК ПАРТНЕР 
ДОО Београд, др Ивана Рибара 146/28, 

•••• Партија 2 Таблет рачунари, добављач је био фирма УСПОН ДОО ЧАЧАК, Градско 
шеталиште 57 

Предмет јавне набавке Планирано Уговорено 
Лаптоп и десктоп рачунари,  
Таблет рачунари                               

825.000 
 

600.000 

501.600 динара 
 

341.820 динара 
 
 

Финансирано сопственим 
средствима 

извршено 638.160,00 динара 



Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015/2016 90 

XIV. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ  

Финансијски резултат Школе садржан је у билансу прихода и расхода за 2015. годину.  

 

Ред. бр. ПРИХОДИ Висина прихода 
у 000 динара 

1 Укупни приходи и примања 76.942 

 Сопствени приходи 33.956 

2 Расходи и издаци 75.250 

3 Буџетски суфицит 1.692 
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XV. ЗАКЉУЧАК  

Препоруке – предлози: 

• Континирано унапређивати наставне материјале, методе и технике наставног рада, уз 
максимално ослањање на интерактивни приступ и на модерну технологију (интерактивна 
предавања, вежбе  засноване на решавању проблемских задатака, Power Point 
презентације, коришћење on-line Интернет садржаја у раду итд.) 

• Подстицати студенате да унапреде општу културу кроз разне форме предиспитних обавеза 
које стоје на располагању наставницима, као што су семинарски радови, могућности 
организовања вежби у простору Библиотеке шабачке, других институција културе и сл. 

• Унапредити компетенције наставника у области коришћења информационе технологије и 
страних језика (првенствено енглеског језика). 

• Унапредити обим и квалитет сарадње наставника са Студентским парламентом ради 
подстицања ширег концепта студентског активизма и постизања општекорисних циљева. 

• Веће праћење законске регулативе у области предшколског васпитања и образовања и 
образовања и васпитања уопште (националне јавне политике, закони и правилници), као и 
праћење развојних и реформских пројеката у овим областима од стране наставника 
(развојни пројекти у предшколског васпитања и образовања које спроводи МПНТР и 
релевантне међународне организације – УНИЦЕФ и сл.). 

• Наставити унапређивање сарадње са наставаном базом Школе – предшколским 
установама, кроз годишње скупове (радне састанке, радионице) са представницима 
предшколских установа у којима највећи број студената обавња професионалну праксу. 

• Иницирање развоја посебних и специјализованих програма за децу и родитеље, у складу 
са Законом о предшколском васпитању и образовању, одговарајућим правилником и 
Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. у циљу  диверсификације рада Школе, 
њене промоције у јавности и оснаживања финансијске основе рада. 
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ПРИЛОЗИ 

1. Уверења и одлуке о акредитацији 

2. Дозволе за рад 

3. Конкурс за упис студената на основне студије 

4. Конкурс за упис студената на специјалистичке студије 

5. Распоред наставе на основним студијама 

6. Распоред наставе на специјалистичким студијама 

7. Распоред консултација 

8. Распоред испита 

9. Извештај о раду директора 

10. Појединачни извештаји о раду наставника 

11. Појединачни извештаји о раду ненаставног особаља 

12. Списак набављених књига  

13. Статистички извештај о спроведеним јавним набавкама 

14. Извештај о пролазности студената на испитима 
 
  
 


