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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 
Универзитета у Београду 

 

УВОД 

Поступак самовредновања Факултета безбедности Универзитета у Београду 
(Факултет) спроведен је од новембра 2012.  до маја 2013. године. У свему је поштована 
процедура „Поступак за системско праћење и периодичну проверу квалитета“ која је 
саставни део интерних стандарда и поступака обезбеђења квалитета Факултета. 
Процењена је испуњеност сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколских установа који су дати у „Правилнику о стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа“, усвојеном од 
стране Националног савета за образовање Републике Србије, као и у „Упутству за 
припрему извештаја о самовредновању високошколске установе“ које је Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета објавила на својој веб страници 07.04.2011. године.  

Поступак самовредновања Факултета безбедности спровела је и извештај о 
самовредновању написала, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета 
безбедности. Чланови Комисије које је именовало Наставно научно веће Факултета 
безбедности су:  

1. др Владимир Цветковић, редовни професор, председник 

2. др Радомир Милашиновић, редовни професор, члан 

3. др Владимир Јаковљевић, редовни професор, члан 

4. др Зоран Кековић, редовни професор, члан 

5. др Ивица Радовић, редовни професор, члан 

6. др Слађана Ђурић, ванредни професор, члан 

7. др Борис Кордић, ванредни професор, члан 

8. Данијела Шушњар, шеф рачуноводства, члан 

9. мр Горан Самојловски, шеф студентске службе, члан 

10. Весна Алексић, ненаставни радник, члан 

11. Наташа Пајић, студент, члан 

12. Стојановић Немања, студент, члан 
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Основни подаци о Факултету безбедности 

НАЗИВ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ: ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТ 
У БЕОГРАДУ 

УНИВЕРЗИТЕТ 
У БЕОГРАДУ 
 

Факултет 
АКАДЕМИЈА 
СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА 

ВИСОКА 
ШКОЛА 

ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА 

АДРЕСА: ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, 50 11ООО БЕОГРАД 
Web адреса: http://www. fb.bg.ac.rs 
Образовно-научно/образовно-уметничко поље 
Природно-
математичке 
науке 

Друштвено-
хуманистичке 
науке 

Медицинске 
науке 

Техничко-
технолошке 
науке 

Уметност 

 
 
Листа организационих јединица у саставу установе 

Бр. Назив организационе јединице адреса 
Организационе јединице наставно-научне 
делатности: 

1. 

Катедра студија безбедности; 
Катедра студија одбране; 
Катедра студија цивилне заштите и заштите животне 
средине 
Катедра студија менаџмента људских и социјалних 
ресурса 
Катедра друштвено-хуманистичких наука 

Београд, Господара Вучића 50 

Организационе јединице научноистраживачке 
делатности: 
- Институт за безбедносне студије; 
- Центар за истраживање хумане безбедности; 
- Центар за мировне студије; 
- Центар за истраживање сукоба; 
- Центар за безбедносни менаџмент; 

2. 

- Иновациони центар. 

Београд, Господара Вучића 50 

Организационе јединице стручних служби: 
- Служба за заједничке послове; 
- Студентска служба; 
- Рачуноводство; 

3. 

- Студентски консалтинг сервис 

Београд, Господара Вучића 50 

 

Листа ангажованих наставника сарадника 

Број наставника Предавачи 
Професори 
стр.студ. 

Доценти 
Ванредни 
професори 

Редовни 
професори 

Са пуним радним 
временом  

4  10 1o 7 

Са непуним радним 
временом (у допунском 
радном односу) 

0  1 3 2 

Укупан број  4  11 13 9 
Укупан број 
наставника 

37 

Број сарадника Сарадници у настави Асистенти 
Лектори и виши 

лектори 
Са пуним радним 
временом 

 9  

Са непуним радним 
временом (у допунском 
радном односу) 

 0  

Укупан број 
сарадника 

9 
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Листа просторија са површином у високошколској установи 

Укупна бруто површина у установи м2 

Р.б. просторија 
број 
места 

Површина 
м2 

На вести адресу на 
којој се налази 
просторија 

  ознака    

135 160 414 m2 Павла Јуришића 
Штурма бр. 33 

1 

Амфитеатри 
235 160 414 m2 Павла Јуришића 

Штурма бр. 33 

204 48 260 m2 Павла Јуришића 
Штурма бр. 33 

25 40 65 m2 Марулићева бр. 8 
26 40 65 m2 Марулићева бр. 8 
27 40 65 m2 Марулићева бр. 8 

2 

28 40 65 m2 Марулићева бр. 8 
 

1 42 62,80 m2 
Господара Вучића 
бр. 50 

 
2 38 51 m2 

Господара Вучића 
бр. 50 

 
3 36 49 m2 

Господара Вучића 
бр. 50 

 

Учионице 

4 30 40 m2 
Господара Вучића 
бр. 50 

3 Компјутерске 
лабораторије 

3a 23 40,50m2 Господара Вучића 
бр. 50 

4 
Библиотеке 20 3 33 m2 Господара Вучића 

бр. 50 
5 

Читаонице 19 24 30 m2 Господара Вучића 
бр. 50 

1 92 288,58m2 Господара Вучића 
бр. 50 

2 42 113,00 m2 Господара Вучића 
бр. 50 

3 42 64,60 m2 Господара Вучића 
бр. 50 

6 

Сале 

4 96 312,00m2 Господара Вучића 
бр. 50 

7 
Биоскопска сала  420 502 m2 Павла Јуришића 

Штурма бр. 33 
Укупно за извођење наставе  1416 2934,48 m2  
8 Наставнички 

кабинети  
3,14,17,18,26,27,29,31, 
32,33,34,36,37,38,43 

46 204,78m2 Господара Вучића 
бр. 50 

9 
Сала за седнице 35 65 70,50m2 Господара Вучића 

бр. 50 
10 Друге 

просторије 
намењене 
наставном 
особљу  

ходници и санитарне 
просторије 

 221 m2 
Господара Вучића 
бр. 50 

11 Студентска 
служба 

6,7,8,11 6 69,00 m2 Господара Вучића 
бр. 50 

12 
Секретаријат  15,16 2 55,60 m2 Господара Вучића 

бр. 50 
13 Друге 

просторије 
намењене 
запосленима 

1,4,5,6a,6b,12,13,14a 
28b,30,42 33 118,44m2 Господара Вучића 

бр. 50 

14 Студентски 
парламент  

28a 3 10,00m2 Господара Вучића 
бр. 50 

Укупно за наставно и друго особље у 
установи 

155 749,32 m2  

УКУПНО: 1571 3683,8 m2  
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Листа студијских програма који се реализују у високошколској институцији 

Р.
Б. 

Шифра студијског 
програма 

Назив студијског 
програма 

Образовно 
поље 

врста и ниво 
студија 

Звање 
Диплома 

1 УБ.ФБ.СБ.18.05.75 
Основне академске 
студије – студије 
наука безбедности 

Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне и 
двопредметне студије 

основне 
академске 
студије 
I ниво 

Дипломиран
и менаџер 
безбедности 

2 УБ.ФБ.МС.15.04.08 

Дипломске 
академске master 
студије – студије 
наука безбедности 

Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне и 
двопредметне студије 

дипломске 
академске 
студије 
II ниво 

Масте 
менаџер 

безбедности 

3 УБ.ФБ.СС.БМ.13.07.07 

Специјалистичке 
струковне студије – 

студије 
безбедносног 
менаџмента 

Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне и 
двопредметне студије 

специјалистичке 
струковне 
студије 
II ниво 

Специјалиста 
менаџер  

безбедности 

4. УБ.ФБ.СС.Ф.14.07.2010 

Специјалистичке 
струковне студије – 

форензика из 
форензичке 

физичке хемије и 
менаџмента 
форензике на 
Факултету за 

физичку хемију и 
Факултету 
безбедности 

Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне и 
двопредметне студије 

специјалистичке 
струковне 
студије 
II ниво 

Специјалиста 
менаџер  

безбедности 

5 УБ.ФБ.ДС.14.02.08 
Докторске студије – 

студије наука 
безбедности 

Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне и 
двопредметне студије 

докторске 
студије 
III ниво 

доктор наука 
- науке 

безбедности 

 

Збирни преглед библиотечких јединица 

Р.Б.  број 
 Књиге на српском језику 6727 
 Књиге на страним језицима 2368 
 Књиге на језицима националних мањина  / 
Укупно  9095 
 Монографије на српском језику 458 
 Монографије на страним језицима 4 
 Монографије на језицима националних мањина / 
Укупно 462 
 Часописи на српском језику 2374 
 Часописи на страним језицима 9 
 Часописи на језицима националних мањина / 
Укупно 2383 
 Уџбеници на српском језику 1629 
 Уџбеници на страним језицима 101 
 Уџбеници на језицима националних мањина / 
Укупно 1730 
Укупно библиотечких јединица  13670 

 

Факултет безбедности је високошколска установа Универзитета у Београду и 
припада групацији друштвено-хуманистичких наука. 

Својим студијским програмима Факултет покрива међусобно повезане 
теоријске, политичке, правне, економске, етичке, хуманитарне и цивилно-војне 
аспекте наука безбедности, односно студија безбедности, студија одбране, студија 
цивилне заштите и заштите животне средине и студија менаџмента људских и 
социјалних ресурса. 

 



 

 8

Факултет остварује академске и струковне студијске програме, мастер и 
докторске студије и развија научноистраживачки рад у области наука безбедности. 

Студијски програми Факултета безбедности омогућавају школовање менаџера 
безбедности који стичу широк спектар интердисциплинарних знања и способности, уз 
могућност трајног специјалистичког усавршавања и академског напредовања. 

❧ 

Факултет безбедности настао је из Института, касније Одсека за народну 
одбрану Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, школске 
1975/1976. године. 

Октобра 1978. године Одсек за народну одбрану издваја се из састава Природно-
математичког факултета и прераста у самосталну институцију – Факултет народне 
одбране. 

Ради унапређења и праћења научних достигнућа у области одбране, заштите и 
безбедности, школске 1990/1991. иновиран је Наставни план и програм Факултета и 
промењен назив у Факултет одбране и заштите Универзитета у Београду. 

Влада Републике Србије, донела је 2000. године Одлуку о промени назива 
Факултета у Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду. („Сл. гласник РС”, 
број 10/2000 од 5. априла 2000). 

Одлуком Савета Универзитета у Београду (02 број 612-1041/1-06 од 16.05.2006. 
године) промењен је назив Факултета цивилне одбране Универзитета у Београду у: 

Универзитет у Београду – Факултет безбедности. 

Званичан назив Факултета на енглеском језику: 

University of Belgrade – Faculty of Security Studies. 

❧ 

Од 1976. године до 12. децембра 2012. године на Факултету је дипломирало 4488 
студента, 193 студента је магистрирао, 94 је докторирало, завршило мастер студије 64 а 
506 специјализирало. 

Факултет безбедности активно сарађује са образовним и научноистраживачким 
институцијама из земље и иностранства, међу којима и Institute for World Politics, 
Washington, USA; Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv, Izrael; International 
Strategic Studies Association (ISSA), USA; Centre for Peace Studies, University of Tromsø, 
Norway; Universiteit Gent, Faculteit Rechotsgeleerdheid, Holland; Institute for 
Environment and Human Security United Nations University, Germany; Center for 
Security and Defense Studies Public Benefit Foundation (CSDS), Hungary; Centre for 
European Security, Moscow, Russian Federation); итд. 
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ДРУГИ ДЕО 

ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 
ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 1. 
СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет безбедности је усвојио стратегију обезбеђења квалитета као стратешки 
и развојни документ којим је дефинисао и регулисао обезбеђење квалитета академског 
високог образовања.  

Усвајањем стратегије Факултет је јасно изразио своје трајно опредељење да 
континуирано, трајно и систематично делује у правцу обезбеђења и даљег унапређења 
квалитета свих аспеката сопственог рада, а првенствено квалитета својих студијских 
програма. 

Стратегијом Факултет дефинише сопствене циљеве у области обезбеђења 
квалитета. Основни циљ система обезбеђења квалитета на Факултету безбедности јесте 
континуирано обезбеђење високог нивоа квалитета образовања у научним и стручним 
оквирима у којима Факултет реализује своје студијске програме. 

Стратегијом је дефинисан и свеобухватан систем мера за обезбеђење квалитета: 

• обавезно периодично самовредновање и оцена квалитета; 

• спољашња провера квалитета у складу са усвојеним стандардима; 

• акредитација Факултета у законском року; 

• обезбеђење јединства образовно-наставног, научно-истраживачког и 
стручног рада; 

• међународна сарадња; 

• комуникација и сарадња са послодавцима и дипломираним студентима; 

• успостављање Комисије за контролу квалитета као сталног тела за праћење 
и контролу квалитета Факултета; 

• обезбеђење кадровских и организационо-техничких предуслова целокупног 
система обезбеђења квалитета; 

• регулисање начина обавезног објављивања резултата самовредновања и 
спољашње контроле квалитета Факултета безбедности; 

• обезбеђење предуслова за задовољавање образовних потреба студената, 
наставног и ненаставног особља.  

Стратегија одређује и субјекте система обезбеђења квалитета, међу којима посебно 
место заузимају Наставно-научно веће, декан Факултета, Комисија за 
обезбеђење квалитета. Надлежности, права и обавезе субјеката система 
регулисана су Правилником о самовредновању и оцењивању 
квалитета, Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета 
Факултета (у даљем тексту Стандардима факултета), Статутом и другим 
нормативним актима Факултета. 

Области обезбеђења квалитета на Факултету обухватају три главне целине: 
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• у основној (наставно-образовној и научно-истраживачкој) делатности у 
првом плану је обезбеђење квалитета студијских програма, наставног 
процеса, научно-истраживачког рада, студената, наставника и сарадника; 

• у области обезбеђења квалитета ресурса (и процеса подршке) посебно је 
значајан квалитет опреме и простора, уџбеника и литературе, као и 
целовитих библиотечких и информатичких ресурса; 

• квалитет процеса управљања обухвата делотворно планирање, руковођење, 
мониторинг, мерење и кориговање целокупног функционисања Факултета 
као високошколске установе. 

Стратегија подразумева да ће Факултет активно и интензивно развијати систем 
обезбеђења квалитета и редовно изграђивати и унапређивати организациону културу 
квалитета, која ће обезбедити успешно спровођење стратегије, стандарда и поступака 
за обезбеђење квалитета. 

Факултет као висока научна и наставна установа као једну од основних мера 
обезбеђења квалитета дефинише обезбеђење јединственог комплекса који уједињује 
наставно-образовне, научно-истраживачке и стручне делатности, са посебним 
нагласком на квалитет и научно-истраживачку заснованост свих наставних садржаја 
који чине студијске програме Факултета. 

1.1. Стратегију обезбеђења квалитета, на предлог декана, усвојио је Савет Факултета 
безбедности на седници одржаној 30. октобра 2012. године. 

1.2. Стратегија обезбеђења квалитета је јавни документ, доступан студентима, 
запосленима и широј јавности, укључујући и објављивање на интернет-
страници Факултета. 

1.3. Стратегија обезбеђења квалитета Факултета безбедности подразумева да се све 
предвиђене процедуре и поступци обезбеђења квалитета редовно спроводе у 
дефинисаним временским интервалима, и да се сама стратегија обезбеђења 
квалитета периодично преиспитује и унапређује у складу са темељном анализом 
и оценом која проистиче из резултата добијених поступцима самовредновања и 
контроле квалитета.  

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

Факултет безбедности је остварио циљеве и испунио стандарде постављене 
стандардом 1, јер: 

 Има Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све потребне елементе.  

 Стратегијa обезбеђења квалитета је усвојена од стране одговарајућих 
стручних и управних тела Факултета.  

 Стратегија је била доступна јавности све време. 

 За спровођење Стратегије били су усвојени поступци обезбеђења квалитета 
који су гарантовали доследност и транспарентност активности на 
спровођењу стратегије. 

 Постоји Акциони план за спровођење Стратегије.  
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

SWOT анализа 
 
ПРЕДНОСТИ 
(Sternghts) 
СЛАБОСТИ 
(Weaknesses) 
МОГУЋНОСТИ 
(Opportunities) 
ОПАСНОСТИ 
(Threats) 

ПРЕДНОСТИ 
 Постоји усвојена 
стратегија и поступци 
обезбеђења квалитета 
– што је усклађено са 
стандардима 
Националног савета и 
Комисије за 
акредитацију и проверу 
квалитета +++ 

 Сва усвојена документа 
везана за обезбеђење 
квалитета су доступна 
јавности на веб 
страници Факултета 
+++ 

СЛАБОСТИ 
 Део стандарда и 
поступака за обезбеђење 
квалитета је тешко 
спороводив због 
недовољног 
финансирања из буџета 
Републике +++ 

 Стандарди и поступци 
за обезбеђење квалитета 
нису довољно усклађени 
са стандардима 
развијених европских 
земаља + 

 Недостаје прецизан 
план рада на 
реализацији стратегије 
и поступака обезбеђења 
квалитета + 

МОГУЋНОСТИ 
 Култура квалитета 
запослених је на вишем 
нивоу него раније ++ 

 Стандарди за 
оцењивање квалитета 
постају захтевнији из 
године у годину + 

Стратегија појачања 
 Комисија за 
обезбеђење квалитета 
треба да направи 
додатно разрађене 
процедуре обезбеђења 
квалитета 

 Комисија за 
обезбеђење квалитета 
треба да уведе 
контролу спровођења 
поступака квалитета и 
на основу тих резултата 
ревидира план рада и 
поступака обезбеђења 
квалитета 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Комисија за обезбеђење 
квалитета треба 
непрекидно да 
унапређује и проширује 
стандарде и поступке за 
проверу квалитета 

 Ускладити стандарде и 
поступке обезбеђења 
квалитета са 
стандардима развијених 
европских земаља, 
посебно у домену 
унапређења студијских 
програма 

 Улагати у обезбеђење 
квалитета из сопствених 
средстава 

 Комисија за обезбеђење 
квалитета треба да уведе 
контролу спровођења 
поступака квалитета  

ОПАСНОСТИ 
 Мали број запослених 
је вољан да се ангажује 
у области управљања 
квалитетом +++ 

 Средства за рад на 
пословима обезбеђења 
квалитета нису 
предвиђена у буџету 
Факултета ++ 

 Чланови Комисије за 
квалитет су 
преоптерећени другим 
обавезама + 

 Не постоји дефинисана 
административна 
подршка Комисији за 
обезбеђење квалитета 
++ 

Стратегија превенције 
 Предвидети средства за 
рад на пословима 
обезбеђења квалитета у 
буџету Факултета 

 Спровести едукацију 
запослених о 
управљању квалитетом 

 Ослободити чланове 
Комисије за квалитет 
дела других обавеза 

 Обезбедити 
административну 
/техничку подршку 
Комисији за 
обезбеђење квалитета 

Стратегија елиминације 
 Заменити чланове 
Комисије за обезбеђење 
квалитета који се 
недовољно ангажују 

 Увести ангажовање на 
пословима квалитета 
као обавезан услов за 
напредовање у 
академској хијерархији 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

 

1. Потребно је периодично тестирати и по потреби допуњавати Стратегију 
обезбеђења квалитета, као и већ усвојене поступке обезбеђења квалитета.  

2. Комисија за обезбеђење квалитета треба непрекидно да унапређује и 
проширује стандарде и поступке за проверу квалитета. 

3. Ускладити стандарде и поступке обезбеђења квалитета са истим који постоје 
у земљама ЕУ, посебно у домену унапређења студијских програма. 

4. Доделити техничког секретара Комисији за обезбеђење квалитета 
Факултета. 

5. Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза 
и заменити чланове који се недовољно ангажују. 

6. Увести перманентну едукацију запослених о управљању квалитетом. 

7. Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима 
спровођења стратегије и поступака обезбеђења квалитета. 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 

 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом 
усвајању и допунама (уколико их је било).  
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 2. 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Факултета безбедности 
дефинисани су одговарајућом одлуком Наставно-научног већа Факултета (30.11.2012. 
године), у складу са Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање 
(Службени гласник Републике Србије бр. 112/06), као и са Правилником о 
самовредновању и оцени квалитета Факултета безбедности (одлука 1124/3, 24.12.2007). 

2.1. У поменутим нормативним актима дефинисани су стандарди за 
обезбеђење квалитета са минималним нивоом квалитета рада Факултета 
безбедности.  

2.2. Нормативна акта детаљно регулишу области за које се спроводе мере и 
поступци обезбеђења квалитета, за сваку област посебно одређују мере 
обезбеђења квалитета, као и надлежности и делокруг различитих тела, 
појединаца и служби у систему обезбеђења квалитета. 

2.3. Наставно-научно веће као стручни орган Факултета одредило је стандарде 
и поступке за обезбеђење квалитета. Комисија за контролу квалитета је 
стално стручно и саветодавно тело Наставно-научног већа Факултета, која 
је одговорна за спровођење низа мера и конкретних активности контроле и 
обезбеђења квалитета, укључујући и давање предлога о стандардима и 
поступцима Наставно-научном већу Факултета. 

2.4. Сва битна документа, подаци, анализе, закључци и извештаји који се 
односе на стандарде и поступке за обезбеђење квалитета објављују се на 
различите начине, укључујући и електронску форму. Тиме је систем и 
процес обезбеђења квалитета трајно доступан студентима, наставном и 
ненаставном особљу, као и широј јавности. 

2.5. Факултет се својим нормативним актима обавезао да ће дефинисане 
стандарде и поступке за обезбеђење квалитета анализирати, 
преиспитивати и унапређивати сваке треће школске године (или чешће од 
тога). 

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

Факултет безбедности је остварио циљеве и испунио стандарде постављене 
стандардом 2, јер: 

 Постоји документ „Интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета 
Факултета безбедности“ којим су постављени стандарди и поступци 
обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у 
систему поступака обезбеђења квалитета. 
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 Докуменат „Интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета 
Факултета безбедности“ усвојен је од стране Наставно-научног већа 
Факултета.  

 Поменути докуменат је био доступан јавности све време. 

 Комисија за обезбеђење квалитета о свом раду подноси годишње 
извештаје Наставно научном већу, које поменуте извештаје усвaја. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
SWOT анализа 
 
ПРЕДНОСТИ 
(Sternghts) 
СЛАБОСТИ 
(Weaknesses) 
МОГУЋНОСТИ 
(Opportunities) 
ОПАСНОСТИ 
(Threats) 

 

ПРЕДНОСТИ 
 Постоји усвојена 
стратегија и поступци 
обезбеђења квалитета 
– што је усклађено са 
стандардима 
Националног савета и 
Комисије за 
акредитацију и проверу 
квалитета +++ 

 Сва усвојена документа 
везана за обезбеђење 
квалитета су доступна 
јавности на веб 
страници Факултета 
+++ 

СЛАБОСТИ 
 Део стандарда и 
поступака за обезбеђење 
квалитета је тешко 
спороводив због 
недовољног 
финансирања из буџета 
републике +++ 

 Стандарди и поступци 
за обезбеђење квалитета 
нису довољно усклађени 
са стандардима 
развијених европских 
земаља + 

 Недостаје прецизан 
план рада на 
реализацији стратегије 
и поступака обезбеђења 
квалитета ++ 

МОГУЋНОСТИ 
 Култура квалитета 
запослених је на вишем 
нивоу него раније ++ 

 Стандарди за 
оцењивање квалитета 
постају захтевнији из 
године у годину + 

Стратегија појачања 
 Комисија за 
обезбеђење квалитета 
треба да направи 
додатно разрађене 
процедуре обезбеђења 
квалитета 

 Комисија за 
обезбеђење квалитета 
треба да уведе 
контролу спровођења 
поступака квалитета и 
на основу тих резултата 
ревидира план рада и 
поступака обезбеђења 
квалитета 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Комисија за обезбеђење 
квалитета треба 
непрекидно да 
унапређује и проширује 
стандарде и поступке за 
проверу квалитета 

 Ускладити стандарде и 
поступке обезбеђења 
квалитета са 
стандардима развијених 
европских земаља, 
посебно у домену 
унапређења студијских 
програма 

 Улагати у обезбеђење 
квалитета из сопствених 
средстава 

 Комисија за обезбеђење 
квалитета треба да уведе 
контролу спровођења 
поступака квалитета  

ОПАСНОСТИ 
 Мали број запослених 
је вољан да се ангажује 
у области управљања 
квалитетом +++ 

 Средства за рад на 
пословима обезбеђења 
квалитета нису 
предвиђена у буџету 
Факултета ++ 

 Чланови Комисије за 
квалитет су 
преоптерећени другим 
обавезама + 

 Не постоји дефинисана 
административна 
подршка Комисији за 
обезбеђење квалитета 
++ 

Стратегија превенције 
 Предвидети средства за 
рад на пословима 
обезбеђења квалитета у 
буџету Факултета 

 Спровести едукацију 
запослених о 
управљању квалитетом 

 Ослободити чланове 
Комисије за квалитет 
дела других обавеза 

 Обезбедити 
административну 
/техничку подршку 
Комисији за 
обезбеђење квалитета 

Стратегија елиминације 
 Заменити чланове 
Комисије за обезбеђење 
квалитета који се 
недовољно ангажују 

 Увести ангажовање на 
пословима квалитета 
као обавезан услов за 
напредовање у 
академској хијерархији 

 

 



 

 16

Предлози за побољшање и планиране мере 

 

1. Комисија за обезбеђење квалитета треба да направи додатно разрађене 
стандарде и поступке обезбеђења квалитета (у контексту унапређења и 
проширења постојећих). 

2. Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења 
поступака квалитета и на основу резултата контроле ревидира план рада и 
поступака обезбеђења квалитета. 

3. Ускладити стандарде и поступке обезбеђења квалитета са истим који постоје 
у развијеним земљама ЕУ, посебно у домену унапређења студијских 
програма. 

4. Ослободити чланове Комисије за квалитет дела других обавеза и заменити 
чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују. 

5. Доделити техничког секретара Комисији за обезбеђење квалитета Факултета 
и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава. 

6. Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима 
спровођења стратегије и поступака обезбеђења квалитета. 

7. Спровести едукацију запослених о управљању квалитетом. 

8. Увести ангажовање на пословима квалитета као обавезан услов за 
напредовање у академској хијерархији. 

 

Показатељи и прилози за стандард 2  

 

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

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење 
квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду  успостављеног  тела  
(комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета 
високошколске  установе 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 3. 
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

3.1. Факултет безбедности је својим Статутом, као и Правилником о 
самовредновању и оцени квалитета, регулисао систем и активности обезбеђења 
квалитета, улогу и учешће наставног и ненаставног особља, катедри и студената, као и 
саме Комисије за обезбеђење квалитета у свим активностима које су одговарајућим 
актима предвиђене, од усвајања и спровођења стратегије обезбеђења квалитета, до 
реализације свих стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. 

3.2. Учешће студентске популације у самовредновању, оцени и свеукупном 
обезбеђењу квалитета нарочито је уређено и обезбеђено посебним мерама које 
гарантују активно и вишеструко, непосредно и посредно изјашњавање студената о 
доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака, као и темељне изградње 
културе обезбеђења квалитета. (Детаљније: Стандард 13: Улога студената у 
самовредновању и провери квалитета) 

3.3. У циљу успешног остваривања циљева дефинисаних стратегијом 
обезбеђења квалитета, и у складу са законским прописима и унутрашњим актима, 
Наставно-научно веће је донело Правилник о самовредновању и оцени квалитета 
Факултета безбедности. Овим Правилником, између осталог, уређено је и формирање 
Комисије за обезбеђење квалитета као стручног и саветодавног тела у области 
обезбеђења квалитета, са јасно дефинисаним надлежностима.  

Факултет безбедности има систем обезбеђења квалитета који се састоји од 
усвојених интерних стандарда и поступака обезбеђења квалитета, регулаторних 
одредби Статута квалитета и одлука Наставно-научног већа које се односе на Комисију 
за обезбеђење, документе система квалитета и извештаје Комисије за обезбеђење 
квалитета.  

Примарну надлежност за иницирање предлога за обликовање система 
квалитета има Комисија за обезбеђење квалитета, а у формулисању коначног облика 
система учествују наставници, сарадници и студенти чланови Наставно-научног већа. 
Процес функционисања система квалитета је транспарентан јер се све релевантне 
информације налазе на веб-страници Факултета. 

Комисија за обезбеђење квалитета спроводи сваке године евалуацију процеса 
наставе. Усвојеним поступцима обезбеђења квалитета је дефинисано да се на сваке три 
године спроводи самовредновање Факултета и свих студијских програма у којима 
учествује. Редовно се анкетирају студенти према дефинисаним поступцима за 
обезбеђење квалитета наставног процеса и студијског програма. На основу резултата 
анкета, Комисија за обезбеђење квалитета идентификује слабе тачке и формулише 
предлоге корективних мера, које затим шаље Наставно-научном већу на усвајање. Сви 
документи које у току прикупљања и анализе података направи Комисија за квалитет 
доступни су свим запосленима на Факултету и студентима, тако да они могу кроз 
директну комуникацију са Комисијом или кроз своје учешће у раду Наставно-научног 
већа да утичу на одлуке и сам систем квалитета у свим деловима. Извештаји о 
спровођењу стратегије обезбеђења квалитета и о анализи интерних стандарда и 
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поступака за обезбеђење квалитета усвајају се на исти начин: предлоге формира 
Комисија за обезбеђење квалитета, они се стављају на увид запосленом особљу и 
студентима, и на крају их усваја Наставно-научно веће и/или Савет Факултета. 

На Факултету безбедности су процеси одлучивања, компетенције и 
одговорности органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, 
наставника и сарадника, као и надлежности студената у вези са обезбеђењем 
квалитета, јасно дефинисани у Статуту, поступцима обезбеђења квалитета и одлукама 
стручних органа. Са поменутим процесима и надлежностима упознати су сви 
запослени и студенти преко веб странице Факултета. У процесе одлучивања су 
укључени и наставници и студенти.  

 

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

Факултет безбедности је остварио циљеве и испунио стандарде постављене 
стандардом 3, јер: 

 Постоји документ „Интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета 
Факултета безбедности“ којим су дати интерни стандарди и поступци 
обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у 
систему поступака обезбеђења квалитета. 

 Постоји Комисија за обезбеђење квалитета. 

 Статут јасно дефинише састав, рад и надлежности Комисије за 
обезбеђење квалитета, као и односе Комисије са пословодним и стручним 
телима Факултета, наставницима, сарадницима, осталим запосленима и 
студентима. 

 Сва документа везана за систем квалитета доступна су запосленима, 
студентима и јавности све време. 

 Систем обезбеђења квалитета је имплементиран.  

 Сваке године се спроводи анкетирање студената по питањима важним за 
квалитет наставе и осталих домена рада Факултета, анкете су 
анализиране и узете у обзир приликом утврђивања корективних мера. 

 Документа система квалитета садрже све потребне елементе према 
упутству Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских 
установа. 
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
SWOT анализа 
 
ПРЕДНОСТИ 
(Sternghts) 
СЛАБОСТИ 
(Weaknesses) 
МОГУЋНОСТИ 
(Opportunities) 
ОПАСНОСТИ 
(Threats) 

ПРЕДНОСТИ 
 Постоји Комисија за 
обезбеђење квалитета 
која редовно заседа и 
ради на 
имплементацији 
система квалитета 
+++  

 Сва усвојена 
документа везана за 
обезбеђење квалитета 
доступна су јавности 
на веб страници 
Факултета +++ 

 Надлежности органа 
управљања, 
пословођења и 
Комисије за 
обезбеђење квалитета 
су јасно дефинисане 
Статутом Факултета 

 Надлежности 
наставника, 
сарадника, студената 
и стручних тела јасно 
су дефинисане 
Статутом Факултета 
+++ 

 Корективне и 
превентивне мере 
доноси Наставно-
научно веће на 
основу анализе 
процене испуњавања 
стандарда за 
обезбеђење 
квалитета++  

СЛАБОСТИ 
 Део стандарда и 
поступака за 
обезбеђење квалитета 
је тешко спороводив 
због недовољног 
финансирања из 
буџета републике ++ 

 Нису предвиђене 
казнене мере ако 
запослени и студенти 
одбију да учествују у 
активностима везаним 
за квалитет, као ни 
мере за стимулацију 
учешћа, већ је све 
препуштено њиховој 
вољи ++ 

 Орган пословођења 
има доминантан утицај 
у доношењу и 
спровођењу одлука у 
свим аспектима 
живота Факултета ++  

МОГУЋНОСТИ 
 Култура квалитета 
запослених је на вишем 
нивоу него раније ++ 

 Према постојећем 
Закону о високом 
образовању промена 
Статута Факултета је 
процес који је кратак и 
ефикасан +++ 

 Управа Факултета је 
заинтересована за 
унапређење система 
обезбеђења квалитета 
+++ 

Стратегија појачања 
 Комисија за квалитет 
треба да направи нову 
ревизију докумената 
система квалитета, 
како би их ускладила 
са новим захтевима  

 Комисија за 
обезбеђење квалитета 
треба да уведе 
контролу спровођења 
поступака квалитета и 
на основу тих 
резултата ревидира 
план рада и поступака 
обезбеђења квалитета 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Комисија за 
обезбеђење квалитета 
треба непрекидно да 
унапређује и 
проширује стандарде и 
поступке за проверу 
квалитета 

 Изменити Статут 
Факултета и унети 
одредбе које регулишу 
начин стимулације 
учешћа запослених и 
студената у пословима 
квалитета  

 Изменити Статут 
Факултета и унети 
казнене одредбе које се 
односе на избегавање 
учешћа запослених и 
студената у пословима 
квалитета  

ОПАСНОСТИ 
 Мали број запослених 
је вољан да се ангажује 
у области управљања 
квалитетом +++ 

 Средства за рад на 
пословима обезбеђења 
квалитета нису 
предвиђена у буџету 
Факултета ++ 

 Чланови Комисије за 
квалитет су 
преоптерећени другим 
обавезама + 

 Не постоји дефинисана 
административна 
подршка Комисији за 
обезбеђење квалитета 
++ 

Стратегија превенције 
 Предвидети средства 
за рад на пословима 
обезбеђења квалитета 
у буџету Факултета 

 Спровести едукацију 
запослених о 
управљању 
квалитетом 

 Ослободити чланове 
Комисије за квалитет 
дела других обавеза 

 Обезбедити 
административну 
/техничку подршку 
Комисији за 
обезбеђење квалитета 

Стратегија елиминације 
 Заменити чланове 
Комисије за 
обезбеђење квалитета 
који се недовољно 
ангажују 

 Увести ангажовање на 
пословима квалитета 
као обавезан услов за 
напредовање у 
академској хијерархији 
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Предлози за побољшање и планиране мере: 

 

1. Комисија за обезбеђење квалитета треба да тражи могућности за нове 
прилазе и методологију анализа постојећих анкета и предлагања 
корективних мера које проистиче из резултата анкета. 

2. Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења 
поступака квалитета и на основу резултата контроле ревидира план рада и 
поступака обезбеђења квалитета. 

3. Ослободити чланове Комисије за квалитет дела других обавеза и заменити 
чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују. 

4. Доделити техничког секретара Комисији за обезбеђење квалитета 
Факултета. 

5. Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима 
спровођења стратегије и поступака обезбеђења квалитета. 

6. Предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету 
Факултета и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава. 

7. Спровести едукацију запослених о управљању квалитетом. 

8. Увести ангажовање на пословима квалитета као обавезан услов за 
напредовање у академској каријери. 

9. Јавно похвалити и наградити запослене и студенте који су се ангажовали на 
пословима обезбеђења квалитета. 

 

Показатељи и прилози за стандард 3  

 

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са 
конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у 
високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 
речи)  

Прилог 3.2. Списак свих анкета  

Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 
превентивних мерa 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 4. 
КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Факултет безбедности има развијен и сложен систем оцене, провере и 
обезбеђења квалитета студијског програма, који се спроводи са циљем да се обезбеди 
правовремено деловање у правцу прилагођавања, осавремењивања и усаглашавања 
студијских програма потребама студената, друштвеног окружења и послодаваца. 

4.1 Континуирано и систематично се врши оцењивање и проверавање квалитета 
студијских програма, и на основу анализе добијених резултата приступа се неопходном 
модификовању циљева, садржаја и структуре студијских програма: 

• стално усаглашавање у циљу достизања одговарајућег односа између 
опште-академских, научно-стручних и стручно-апликативних 
дисциплина; 

• праћење и усаглашавање оптерећења студената у складу са важећим 
нормама и стандардима (мерено бројем ЕСПБ бодова); 

• провера и оцена исхода, стручности и оспособљености свршених 
студената у односу на потребе и могућности тржишта рада и даљег 
формалног и неформалног усавршавања. 

4.2. Да би се остварили наведени циљеви, Факултет је утврдио одговарајуће 
поступке и процедуре за одобравање, праћење и контролу квалитета студијских 
програма дефинисане Стандардима факултета (в. Табела 4.1). 

4.3. На наведене начине Факултет обезбеђује повратне информације о квалитету 
својих студијских програма и самих студија и од послодаваца, и од служби за 
запошљавање, што му омогућава да благовремено одговори на измењене кадровске 
потребе које у друштвеном окружењу постоје. 

4.4 Учешћем у анкетирању [А-1; А-1/1; А-2; А-3] вишеструко је обезбеђено 
учешће студената у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 
Факултета. 

4.5. Резултати добијени претходно описаним процедурама и поступцима 
омогућили су и трајно омогућавају квалитетну модификацију, прилагођавање и 
осавремењивање студијских програма Факултета.  

На основу спроведених поступака, добијених оцена и додатних анализа (в. 
Табела 4.1) извршена је и актуелна, темељна реформа студијских програма, којим је 
укупан број програма рационализован на 5 студијских програма: 

• студијски програм основних академских студија – студије наука 
безбедности; 

• студијски програм дипломских академских студија – студије наука 
безбедности - мастер; 

 



 

 22

• студијски програм струковних специјалистичких студија – струковне студије 
безбедносног менаџмента; 

• студијски програм струковних специјалистичких студија - форензика 

• студијски програм докторских студија – студије наука безбедности. 

Овом стратешком реформом студијских програма спроведена је коренита 
трансформација Факултета и његово успешно прилагођавање захтевима текућих 
процеса реформе високог школства и акредитационих поступака за које се Факултет у 
дугом временском периоду припрема.  

4.6 Сви курикулуми у оквиру студијских програма Факултета обликовани су са 
циљем да студенте активно и делотворно подстичу на креативност у мишљењу и 
решавању проблема, на истраживачки приступ и развој дедуктивних вештина у 
савладавању наставног градива, уз истовремено оспособљавање за ефикасну практичну 
примену стечених знања и вештина.  

4.7 Јасно су дефинисане и јавности доступне све значајне информације о 
студијама на Факултету безбедности, а нарочито сви подаци који се тичу услова и 
захтева које треба задовољити да би се завршиле студије одређеног нивоа. Наведене 
информације доступне су и у електронској форми, на интернет-страници Факултета, у 
складу са захтевима акредитационог процеса у високом образовању. 

Табела 4.1 Оцењивање квалитета студијског програма 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

Усклађеност циља са 
основним задацима и 
циљевима Факултета 

потпуна 
усклађеност 

упоређивањ
е 

декан 
остваре
но 

 

1 - .. - (7. Оцените сврху, 
циљеве и задатке 
студијског програма) 

мин 3,50 А-4, II 7 
наставно 
особље 

4,29  

Однос академско-опште 
образовних, теоријско-
методолошких, научно-
стручних, стручно-
апликативних (и 
изборних) предмета на 
основним академским 
студијама 

15%, 20%, 35%, 
30%, (20%) 

однос броја 
предмета 

продекан 
за наставу 

усклађе
но  

- .. - (8. Оцените однос 
опште образовних, уже 
стручних и стручно 
апликативних предмета на 
Вашем студијском 
програму) 

мин 3,00 А-1, 8 студенти 3,15 

студенти нису 
упознати са 
разликом 

предмета према 
овом 

критеријуму и 
стога се добијена 
оцена треба 
узети само 
условно 

2 

Изборност предмета на 
дипломским академским 
студијама 

30% 
однос броја 
предмета 

продекан 
за наставу 

усклађе
но 

 

3 Радно оптерећење 
студената 

60 ЕСПБ 
бодова 
годишње 

(30/30 ЕСПБ 
бодова) 

број ЕСПБ 
бодова 

продекан 
за наставу 

60 
ЕСПБ 
бодова 
годишњ

е 
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РБ. 
МИНИМАЛНИ 

НАЧИН 
КРИТЕРИЈУМ НИВО ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА 

- .. - (4. Процените да ли је 
обим програмских 
садржаја у складу са 
радним оптерећењем 
студената) и (11. Оцените 
квалитет студија по 
систему бодовања (ЕСПБ 
бодови) ) 

испод 2,оо* и 
преко 3,оо 

А-1, 4 и A-
1/1, 11 

студенти 
III и IV 
год, и 

студенти I 
и II год 

1,89 и 
3,77 

на узорку 111 и 
112 студената 

4 

Износ бодова по предмету 

4-8 (основне 
студије) 5-15 
(дипломске 
академске 
студије) 

број ЕСПБ 
бодова 

продекан 
за наставу 

усклађе
но  

5 

Оцена квалитета студија и 
студијског програма мин 3,00 А-5 

послодава
ц 3,84  

6 

Оцена квалитета 
студијског програма са 
аспекта његове 
применљивости у пракси 
и од стране свршених 
студената 

мин 3,00 
А-2 и А-3 
обједињене 

свршени 
студенти 

(запослени 
и 

незапосле
ни) 

4,13  

Оцена курикулума: 
– (11.) подстиче студенте 
на стваралачки начин 
размишљања; 
– (12.) подстиче студента 
на примену знања и 
вештина у практичне 
сврхе (А-4, 8.Оцените 
компетенције свршених 
студената) 

мин 3,00 за 
студенте и мин 

3,50 за 
наставно 
особље 

А-1, 11, 12 , 
А-4, II 8 

студенти и 
наставно 
особље 

3,22 и 
2,77 те 

3,90 

наставно особље 
има сталан 
задатак да 

осавремењава 
курикулум у 

складу са новим 
сазнањима и 
кроз нове 

облике учења 

Оцена курикулума: 
– постоји распоред 
предмета по годинама; 
– постоји књига 
предмета/спецификација 
предмета; 
– листа изборних 
предмета. 

да 

преглед, 
контрола 
докумената 
и примене у 
наставном 
процесу 

Комисија и 
продекан 
за наставу 

да  

- .. - (6. Оцените структуру, 
број предмета и фонд 
часова) 

мин 3,50 А-4, II 6 
наставно 
особље 

4,22 

оцена одражава 
досадашњи 
студијски 
програм, а 

очекујемо да ће 
бити виша за 
нов студијски 
програм 

Оцена курикулума: 
– савременост курикулума 

мин 75% 

упоређивањ
е са 

курикулуми
ма страних 
школа 

Комисија и 
продекан 
за наставу 

остваре
но 

 

7 

- .. - (3. Оцените квалитет 
и савременост 
програмских садржаја на 
студијском програму) и (6. 
Оцените квалитет 
понуђених изборних 
предмета по годинама 
студија ) 

мин 3,00 А-1, 3, 6 студенти 
3,08 и 
3,63 

оцена одражава 
досадашњи 
студијски 
програм, а 

очекујемо да ће 
бити виша за 
нов студијски 
програм 
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РБ. 
МИНИМАЛНИ 

НАЧИН 
КРИТЕРИЈУМ НИВО ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА 

8 

Услови и поступци за 
завршавање студија и 
добијање дипломе 
одређеног нивоа 
образовања су јавни и 
објављени на web страни 
Факултета и свим 
штампаним 
публикацијама Факултета 

да 
преглед web 
стране и 

публикације 
Комисија да  

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

 

Факултет безбедности је остварио све циљеве и испунио све захтеве постављене 
стандардом 4, јер: 

 Има акредитоване све студијске програме, 

 Циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења и доступни 
су јавности, 

 Методе наставе оријентисане су ка исходима учења, 

 Постоји јасна усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења 
потребним за достизање очекиваних исхода, 

 Редовно се врши праћење квалитета студијског програма путем 
анкетирања студената, 

 Факултет добија повратне информације од стране послодаваца о 
свршеним студентима и њиховим компетенцијама, 

 Факултет такође добија повратне информације о квалитету студијског 
програма од стране дипломираних студената. 
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

ПРЕДНОСТИ/Квантиф. 
процена 

СЛАБОСТИ/Квантиф. 
процена 

SWOT анализа 
 
ПРЕДНОСТИ 
(Sternghts) 
СЛАБОСТИ 
(Weaknesses) 
МОГУЋНОСТИ 
(Opportunities) 
ОПАСНОСТИ 
(Threats) 

 Потпуна усклађеност 
студијских програма са 
исходима учења 
студената/+++ 

 Потпуна усаглашеност 
ЕСПБ оптерећења са 
активностима учења за 
достизање потребних 
исхода учења/+++ 

 Континуирано 
спровођење едукације 
наставног особља/+++ 

 Редовно праћење 
квалитета студијских 
програма од стране 
студената/+++ 

 Потпуна доступност 
свих релевантних 
информација о 
студијским програмима 
и исходима учења на веб 
сајту Факултета/+++ 

 Потпуна доступност 
информација о 
завршном раду и 
стручној пракси на веб 
сајту Факултета /+++ 

 Попуњавање 
студентских анкета о 
квалитету наставе се 
врши електронским 
путем на сајту 
Факултета 

 
 На веб сајту Факултета 
недостају наставни 
материјали за 
предмете на 
појединим студијским 
програмима/++ 

 На веб сајту Факултета 
недостају испитна 
питања за поједине 
предмете/++ 

 Редовније добављање 
мишљења 
послодаваца о 
компетенцијама 
свршених студената/+ 

 Дефинисати јасне 
услове о евентуалном 
преласку студената са 
једног на други 
студијски програм/+ 

 Дефинисати јасне 
услове о евентуалном 
преласку студената са 
других 
компатибилних 
факултета/+ 

 Покренути издавање 
часописа са радовима 
студената са 
материјом из 
завршних радова/+ 

МОГУЋНОСТИ/Квантиф. 
процена 

МОГУЋНОСТИ и 
ПРЕДНОСТИ - Стратегија 
проширења 

МОГУЋНОСТИ и 
СЛАБОСТИ - Стратегија 
побољшања 

 Перманентно радити 
на побољшању 
квалитета наставног 
процеса/+++ 

 Донети мере за 
повећање пролазности 
студената на 
испитима/+++ 

 Повећање мобилности 
студената и 
наставника/++ 

 Повећати број 
наставника и сарадника 

 Перманентно 
образовање наставника 
за нове методе наставе 

 Континуирано 
развијање и доступност 
интерактивних садржаја 
на веб сајту Факултета 
за наставнике и 
студенте 

 Куповина нових 
уџбеника, 

 Куповина нових 
лиценцираних 
софтвера, 

 Уређивање нових 
простора за извођење 
наставе 

 Користећи постојеће 
информационе 
ресурсе допунити 
наставне материјале у 
електронском облику 
на сајту Факултета за 
предмете на новим 
студијским 
програмима 

 Континуирано 
спровођење 
едукативних курсева 
за нове методе наставе 
за наставнике 

 Користећи постојеће 
информационе 
ресурсе развити 
методе online 
едукације за 
наставнике 

 Уважавање мишљења 
послодаваца путем 
чешће комуникације 
за достављање 
мишљења о стеченим 
компетенцијама 
дипломаца 
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ОПАСНОСТИ/Квантиф. 
процена 

ОПАСНОСТИ и 
ПРЕДНОСТИ/Стратегија 
употребе 

ОПАСНОСТИ и 
СЛАБОСТИ/Стратегија 
минимализације 

 Недовољна 
мотивисаност 
наставника за нове 
методе у реализацији 
наставе/+ 

 Недовољна 
мотивисаност 
редовних и 
дипломираних 
студената да искажу 
своја мишљења о 
квалитету студијског 
програма/+ 

 Недовољна 
мотивисаност 
послодаваца да 
искажу своја 
мишљења о 
компетенцијама 
дипломираних 
студената/+ 

 Ограниченост 
простора/+ 

 

 Непрекидно 
усавршавање квалитета 
наставе уз уважавање 
мишљења послодаваца, 
редовних и 
дипломираних 
студената, 

 Коришћење 
информационих 
технологија за 
проширење примене 
електронског учења за 
наставнике и студенте, 

 Рационална 
искоришћеност 
простора за реализацију 
наставе. 

 

 Редовна 
информисаност 
наставника за нове 
методе наставе, 

 Пуна имплементација 
система електронског 
учења у свим 
сегментима наставе за 
наставнике и студенте, 

 Доступност наставног 
материјала, испитних 
питања и циљева за 
предмете на свим 
студијским 
програмима на сајту 
Факултета. 

 

Предлози за побољшање и планиране мере 

 

1. На сајту Факултета комплетније дати примере исхода учења и у оквиру 
портала Факултета објавити комплетне наставне материјале, циљеве и 
испитна питања за предмете на свим студијским програмима, 

2. Јасно дефинисати могућности преласка студента са једне на другу 
изборну групу, као и њихово комбиновање или упоредно похађање, 

3. Јасно дефинисати услове при евентуалном преласку студента са друге 
компатибилне високошколске установе, 

4. Покренути издавање часописа са радовима студената последипломских 
студија 

5. По потреби обновити постојећа наставна средства и лиценциране 
софтвере, 

6. Користећи постојеће информационе ресурсе развити методе online 
едукације наставника, 

7. Редовном комуникацијом са послодавцима анализирати стечене стручне 
компетенције, односно досегнути степен владања професионалним 
вештинама свршених студената, 

8. Редовна информисаност наставника о новим методама наставе, 

9. Пуна имплементација могућности система електронског учења у свим 
сегментима наставе за наставнике и студенте. 
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Показатељи и прилози за стандард 4 

 

Табела 4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  
високошколској установи са укупним бројем уписаних студената 
на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године  

Табела  4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  
уписаних)  у претходне 3 школске године у  оквиру  акредитованих  
студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се 
укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 
30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија 
исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво 
студија. 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај 
податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до 
краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање 
студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

Прилог  4.1. Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  
о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим 
квалификацијама дипломаца. 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 5. 
КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Вредновање квалитета наставног процеса спроводи се по утврђеним 
критеријумима који чине саставни део Стандарда факултета. У поменутом документу 
дефинисани су, осим самих критеријума, и начин испуњења критеријума, оцена за 
сваки критеријум, достигнути ниво квалитета, организационо тело или појединац 
задужен за реализацију вредновања по одређеном критеријуму, као и термин 
оцењивања за сваки критеријум.  

Основни критеријуми су следећи: 

5.1. Професионалност и коректност комуникације између наставника и 
студената. 

5.2. План извођења наставе, усклађен са потребама и могућностима студената, 
доступан је студентима пре почетка сваког семестра; утврђени распоред наставних 
активности (предавања, вежбе, консултације, испити, стручна пракса) спроводи се у 
складу са планом извођења наставе, доследно и у утврђеним терминима. 

5.3. Интерактивност наставе, уз одговарајуће учешће примера из стручне и 
професионалне праксе. Циљ примене овог критеријума у вредновању јесте да настава 
постане за студенте подстицајна, да унапређује њихове способности мишљења и 
њихове стваралачке потенцијале, да их оспособи за самосталан рад и флексибилну 
примену знања стечених током студија.  

5.4. Свим студентима је познат и пре почетка семестра доступан план рада 
Факултета са планом извођења наставе, који укључује: 

• све неопходне информације о наставним предметима (назив, година 
студија, број ЕСПБ бодова, начин полагања испита и колоквијума, 
предиспитне обавезе и други предуслови за похађање наставе и за 
полагање испита, итд.); 

• циљеве и задатке изучавања предмета, његову структуру и наставне 
садржаје које обухвата; 

• план и распоред извођења наставе (предавања, вежбе, консултације, 
стручна пракса); 

• начин полагања испита и оцењивања на сваком наставном предмету; 

• наставну литературу, обавезну и допунску; 

• основне податке о наставном особљу (наставници, сарадници) које 
изводи наставу из сваког наставног предмета. 

5.5. План извођења наставе са календаром наставе је основа за систематско 
праћење реализације и квалитета наставног процеса. Такође се спроводи систематско 
праћење реализације наставе по предметима, што омогућава да се благовремено врше 
евентуалне корекције и избегну одступања од усвојеног плана. 
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5.6. Систематско праћење и оцењивање квалитета наставе на свим наставним 
предметима реализује се редовно и континуирано. За потребе тог праћења спроводе се 
и наменска анкетирања (б. табелу 5.1). Прикупљени подаци омогућавају да се спроведу 
корекције којима се унапређује квалитет процеса наставе; уколико се утврди да неки 
наставници одступају од усвојеног плана наставног рада или не достижу потребан ниво 
квалитета наставног процеса, Факултет предузима потребне мере у циљу унапређења 
квалитета.  

Табела 5.1 Оцењивање квалитета наставног процеса 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛ-
НИ НИВО 

КВАЛИТЕТА 
НАЧИН 
ПРОВЕРЕ ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 
Професионалност и 
коректност 
комуникације 
наставник-студент 

мин 3,00 

анкета 
студенат
а Б-1, 
укупна 
просечна 
оцена 

Комисија 4,05  

План извођења 
наставе се реализује: 
- по унапред 
утврђеном садржају – 
предметима 

мин 75% контрола 
наставе 

продекан 
за наставу да  

 - .. - (2. Предавања се 
извиде редовно и 
према утврђеном 
садржају распореду) и 
(3. Вежбе се изводе 
редовно и према 
утврђеном садржају 
распореду) и (4. 
Наставник одржава 
консултације) и (5. 
Асистент одржава 
консултације) 

мин 3,00 

анкета 
студенат
а А-1(/1), 
II 2, 3, 4, 

5 

студенти 
4,20 и 
4,16 и 
4,36 и 
4,37 

 

План извођења 
наставе је доступан 
студентима пре 
почетка семестра 

да увид у 
стање 

продекан 
за наставу да  

 - .. - (6. Оцените да ли 
сте довољно 
информисани о 
обавезама и режиму 
студија) 

мин 3,00 
анкета 
А-1(/1), 

II 6 
студенти 3,85  

План извођења 
наставе се реализује: 
- по унапред 
утврђеном 
временском 
распореду извођења 
наставе (предавања, 
вежби, консултација, 
испити и стручне 
праксе) 

мин 75% 
књиге 
евиденц
ије 

наставе 

продекан 
за наставу да  

2. 

 - .. - (10. Оцените 
подобност распореда 
часова за успешност 
наставног процеса) и 
(6. Оцените колико се 
одржава настава 
према распореду 
часова) 

мин 3,00 за 
студенте и 
мин 3,50 за 
наставно 
особље 

анкета 
А-1(/1), 

II 10 и А-
4, 6 

студенти 3,54 и 
4,52  

3 

Интерактивност 
наставе,  
учешће примера из 
праксе.  
Настава подстиче 
студента на 
размишљање и 
креативност,  
самосталност у раду и 
примени стечених 
знања 

мин 3,00 за 
студенте и 
мин 3,50 за 
наставно 
особље 

анкета  
студенти 

и 
наставно 
особље 

3,18и 
3,50 и 
4,28 
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Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно 
дефинисане циљеве, захтеве и очекивања 

Факултет безбедности испуњава захтеве овог стандарда, јер: 

 Наставници и сарадници Факултета имају професионалан и коректан однос 
према студентима у току извођења наставе, као и у току осталих активности 
везано за успешно полагање испита, 

 На свим студијским програмима распоред наставних активности се 
благовремено објављује (две недеље пре почетка наставе), усклађен је са 
осталим обавезама и потребама студената и доследно се спроводи, 

 Распоред испита се благовремено објављује на сајту Факултета (две недеље 
пре почетка испитног рока) и усклађен је потребама студената, 

 На сајту Факултета за сваки предмет пре почетка наставе објављени су 
циљеви предмета, распоред наставних јединица по недељама, методе 
наставе, начин оцењивања, начин вредновања појединих предиспитних и 
испитних обавеза, потребна литература, структура предмета, као и основни 
подаци о наставницима и сарадницима, 

 Наставна комисија се брине о редовности и регуларности наставе на свим 
студијским програмима, 

 Комисија за обезбеђење квалитета систематски прати квалитет наставе, 
анализира га и предлаже корективне мере. 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
ПРЕДНОСТИ/Квантиф. 
процена 

СЛАБОСТИ/Квантиф. 
процена 

SWOT анализа 
 
ПРЕДНОСТИ 
(Sternghts) 
СЛАБОСТИ 
(Weaknesses) 
МОГУЋНОСТИ 
(Opportunities) 
ОПАСНОСТИ 
(Threats) 
 

Униформисаност структуре 
предмета/++ 
Списак потребне литературе 
доступан на сајту 
Факултета/+++ 
Поштовање распореда 
наставе/+++ 
Коришћење савремених 
техничких средстава у 
настави/+++ 
Стављање акцента предавања 
на посебно сложене делове 
градива /+++ 
Интерактивност наставног 
процеса/+++ 
Адекватна величина наставних 
група/+++ 
Редовност студената на 
предавањима и вежбама/+++ 
Постојање предиспитних 
консултација/++ 
Уравнотеженост распореда 
полагања испита/+ 
Евиденција о одржаним 
испитима/++ 
 

 
Визуелна и техничка 
неуједначеност презентација 
на појединим предметима/+ 
Неадекватна припремљеност 
студената на вежбама/++ 
Мање времена се посвећује 
лошијим студентима у 
наставној групи/+++ 
Лошија посећеност 
предавањима и вежбама у 
време одржавања колоквијума 
на другим предметима/+++ 
Невођење евиденције о 
присуству на свим 
предметима/++ 
Не постојање распореда 
предиспитних консултација за 
све предмете/+ 
Неадекватно бодовање 
активном присуству настави 
на свим предметима/+ 

МОГУЋНОСТИ/Квантиф. 
Процена СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА 

Повећати контролу присуства 
настави/+++ 

Интензивирати контролу 
квалитета предавања и вежби 
на свим предметима 
Направити план рада са 
студентима са лошијим нивоом 
предзнања 
 

 Направити униформне 
моделе за наставне 
презентације 
 

ОПАСНОСТИ/Квантиф. 
Процена 

СТРАТЕГИЈА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ 

СТРАТЕГИЈА 
ЕЛИМИНАЦИЈЕ 

Начин оцењивања (систем 
бодовања) /++ 
Недовољна посећеност 
настави/+++ 
Обученост наставника за 
примену савремених видова 
наставе/++ 

Уједначити критеријуме 
оцењивања и систем бодовања 
на свим предметима 
Организовати семинаре за 
наставно особље у смислу 
едукације о новим облицима 
наставе 
 

Сајт Факултета проширити за 
све студијске програме и 
нивое студија 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Проширити контролу евиденције наставе и присуства студената настави и 
вежбама, 

2. Организовати додатну едукацију наставног особља о интерактивним 
облицима наставе и вештини комуникације, 

3. Редефинисати анкетне упитнике, 

4. Опремити додатне просторе и осавременити постојеће, 

5. Учинити доступним наставне материјале наставника на сајту факултета на 
свим студијским програмима, 

6. Омогућити допунску помоћ у савладавању градива мање успешним 
студентима основних студија. 

 

Показатељи и прилози за стандард 5 

Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и 
распореда наставе.  

Прилог  5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање 
активних компетенција наставника и сарадник 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 6. 
КВАЛИТЕТ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ 

РАДА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

У складу са савременим захтевима и позитивном универзитетском и сопственом 
традицијом, Факултет безбедности, осим наставно-образовног, снажно и успешно 
развија и подстиче научно-истраживачки аспект сопственог деловања као неодвојиви 
део идентитета високошколске и научне установе. У складу с тим, Факултет предузима 
мере за праћење, оцењивање, унапређивање и обезбеђење квалитета научно-
истраживачког, професионалног и стручног рада, као и низ мера које обезбеђују да се 
научно-истраживачки процес континуирано и стваралачки повезује са образовно-
наставним процесом. 

6.1. Као универзитетска установа, Факултет безбедности је посвећен 
квалитетном остваривању јединства сопствене наставно-образовне, научно-
истраживачке и професионално-стручне делатности. 

6.2. У складу с тим опредељењем, Факултет континуирано и дугорочно ради на 
заснивању, припремању и реализацији научно-истраживачких и професионално-
стручних пројеката од националног значаја, а учествује (као установа и преко 
сопствених кадрова) и у међународним научним пројектима. 

6.3. У складу са захтевима (национални стандард 7) Факултет води рачуна о 
праћењу, подстицању и оцењивању развоја сопствених кадрова у свим важним 
аспектима, укључујући и научно-истраживачки рад и развој. 

6.4. Предмет, садржина и резултати већине научно-истраживачких делатности 
и пројеката које реализују наставници и сарадници Факултета безбедности повезани су 
са мисијом и циљевима Факултета, и у том погледу такође прате усвојене стандарде и 
циљеве националне и европске универзитетске и научне заједнице. 

6.5. Наставници и сарадници Факултета безбедности, који се успешно баве 
научно-истраживачким радом, резултате тога рада и нова научна сазнања (сопствена и 
својих колега) користе за осавремењивање и унапређивање садржаја и квалитета 
образовно-наставног процеса на Факултету. 

6.6. Факултет своје кадрове вишеструко охрабрује, подстиче и обавезује да се 
успешно и перманентно баве научним истраживањима, подстиче их и помаже им да 
резултате тога рада на одговарајући начин објављују. 

6.7. Између осталог и са тим циљем Факултет је развио и значајну и успешну 
издавачку делатност, редовно се (годишње) издаје Годишњак Факултета: обухвата 
радове настале током претходне календарске године. Осим Годишњак Факултета, 
током претходних година објављено је у издању Факултета више различитих 
публикација – уџбеника, монографија, хрестоматија, практикума и других учила. 
Факултет је успоставио успешну сарадњу са једним од најзначајнијих и највећих 
издавача у Србији – Службеним гласником, што је додатно унапредило квалитет и 
квантитет објављених издања, која су и захваљујући саиздавачу достигла још виши 
технички, типографски и професионални ниво.  
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Табела 6.2 Оцењивање квалитета научно-истраживачког и стручног рада 

Р
Б. 

КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛН
И НИВО 

КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 
Стварање услова за 
НИР 

усвојен 
програм 
НИР-а и 
програм за 
развој 
научног 
подмлатка 

увид у 
документе 

Комисија и 
продекан за 

НИР 
да  

2 

Подстицање 
наставника и 
сарадника да се 
баве 
научноистраживач
ким радом 

мин 40% 
стално 

запосленог 
наставног 
особља је 
укључено у 
пројекте 

увид у 
документе 

Комисија и 
продекан за 

НИР 

укључено је 
41,5%   

подаци су дати 
за школску 

годину 2012/13  

3 

Вредновање 
остварених 
резултата 
истраживања 

пројекат 
спроведен 
према плану 
и циљевима 
пројекта 

увид у 
документе 

Комисија и 
продекан за 

НИР 
остварено  

4 
Остварени 
резултати НИР-а 

утврђени 
критеријуми 
по закону о 
НИР-у 

упоређива
ње 

Комисија и 
продекан за 

НИР 

9 уџбеника, 
11 

монографија, 
10 

практикума, 
1 

хрестоматија, 
4 годишњака 
Факултета 

наведене 
публикације 
покривају само 

део 
истраживачких 
резултат са 
наведених 
пројеката и 

очекују се нова 
саопштења и 
публикације 
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
 ПРЕДНОСТИ 

 Одобрени број пројеката 
Министарства за 
просвету и науку за 
период 2011– 2014) / +  

 Постоје: Годишњи план 
научноистраживачке 
делатности  +++  

 Утврђени су критеријуми 
за суфинансирање 
учешћа наставника и 
сарадника на научним 
скуповима / +++  

 Обезбеђен стални и 
неометан приступ 
различитим врстама 
информација у 
електронском облику као 
и информационим 
технологијама које се у 
значајном обиму могу 
користити у научно-
истраживачке и 
образовне сврхе / +++ 

СЛАБОСТИ 
 Недовољно адекватне 
лабораторијске опреме 
и простора за подизање 
обима и квалитета 
извођења 
научноистраживачког 
рада /+  

 Постојећи извори 
финансирања нису 
довољно мотивишући за 
младе истраживаче + 

 Непостојање програма 
за развој научног 
подмлатка/ + 

 Недостатак моћних 
рачунарских ресурса 
који би били јавно 
доступни + 

МОГУЋНОСТИ 
 Едукација наставника 
и сарадника 
Факултета у општој 
методологији 
истраживања / +++  

 Покретање нових 
пројеката /+++  

 Набавка додатне и 
друге потребне 
опреме за 
интензивније 
укључивање 
наставног особља и 
студената у 
истраживања / +++ 

Стратегија појачања 
 Проширити обим и 
повећати квалитет 
истраживања кроз 
повећање истраживачког 
капацитета наставника и 
сарадника  

 Унапређивати 
активности из области 
едукације. 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Израдити програм за 
развој научног 
подмлатка 

ОПАСНОСТИ 
 Ограниченост 
простора и људских 
ресурса за адекватну 
реализацију 
различитих 
делатности из домена 
научноистраживачко
г рада /++ 

Стратегија превенције 
 Интензивније 
коришћење 
информационих 
технологија у 
научноистраживачке 
сврхе 

Стратегија елиминације 
 Улагање у просторне и 
људске ресурсе. 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Издвојити ресурсе и регулисати правне основе за проширење просторних 
капацитета намењених реализацији различитих делатности из домена 
научноистраживачког рада.  

2. Преструктурисати просторне капацитете у смислу ефикасније 
искоришћености простора и других корисних површина за потребе 
научноистраживачког рада.  

3. Израдити програм за развој научног подмлатка.  
4. У циљу интензивнијег подстицања студената да се баве 

научноистраживачким радом, кориговати актуелне одлуке и постулате о 
ангажману Факултета у суфинансирању њиховог учешћа на студентским 
конгресима и студентским разменама у иностранству.  

5. Унапређивати активности из области едукације о истраживачким 
методолошким приступима у безбедносним наукама.  
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Показатељи и прилози за стандард 6  

Табела 6.1. Назив  текућих научноистраживачких/уметничких  пројеката,  чији  
су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској 
установи.  

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској 
установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима  

Табела 6.3. Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата у 
установи у претходној календарској години према критеријумима 
Министарства.  

Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни 
трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5. Листа   одбрањених  докторских   дисертација  (име кандидтата, име 
ментора,  назив дисертације и година одбране, публиковани 
резултати) у високошколској установи у претходне три школске 
године 

Табела 6.6. Списак стручних пројеката који се тренутно реализују у установи 
чији  су  руководиоци  наставници  стално запослени у 
високошколској установи. 

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се 
односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-
научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја 
ментора у односу на укупан број наставника на високошколској 
установи. 

Прилог  6.1. Списак  награда  и признања  наставника,  сарадника  и  студената  
за остварене резултате у научноистраживачком и раду.  

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

Прилог  6.3.  Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број 
наставника и сарадника на високошколској установи. 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 7. 
КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Задовољавање овог стандарда захтева утврђен процес рационалног планирања 
и избора наставног особља у законски регулисаном јавном поступку. Квалитет 
наставника и сарадника подразумева и омогућавање перманентног усавршавања, 
научног, стручног и професионалног развоја наставника и сарадника, уз присуство 
континуиране провере квалитета њиховог наставног рада. 

7.1. Услови и поступак за избор наставника, за свако поједино наставно звање, 
утврђени су законским актима, Статутом Факултета безбедности и Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду; Статутом Факултета безбедности регулисан је избор сарадника. Наведени 
услови и процедуре унапред су познати и доступни универзитетској, научној, стручној 
и широј јавности. 

7.2. У процедурама избора наставника и сарадника Факултет уважава 
обавезујућа акта и критеријуме, а пре свега води рачуна о научној, истраживачкој и 
наставничко-педагошкој компетентности наставника и сарадника. 

7.3. У сваком од наведених аспеката компетенција (наука, истраживање, 
настава) Факултет брижљиво и систематично прати, процењује и подстиче развој 
сопствених кадрова. 

7.4. Факултет води рачуна о дугорочном обликовању, планирању и спровођењу 
развојне кадровске политике, врши селекцију и охрабрује научно, стручно и 
професионално усавршавање младих научних и наставних кадрова. 

7.5. Факултет својим наставницима и сарадницима омогућава и перманентно 
усавршавање, иновирање знања и компетенција на што вишем нивоу (студијска 
путовања, студијски боравци и специјализације, учешће на стручним и научним 
скуповима, семинарима, саветовањима, конгресима). 

У процедурама избора и унапређења својих наставника и сарадника Факултет 
посебно води рачуна о: 

квалитетном повезивању наставно-образовног рада са научно-истраживачким и 
другим пројектима у различитим областима; 

нивоу наставничко-педагошких способности, васпитачких и личних квалитета 
наставника и сарадника. 

Главни критеријуми квалитета наставника и сарадника које Факултет 
безбедности процењује и мери детаљније су дефинисани Стандардима Факултета: 

1. Укупан број наставника 

2. Број сарадника 

3. Педагошка способност наставника/сарадника 
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4. Учешће на научним скуповима, семинарима, саветовањима из уже научне 
области 

5. Усавршавање и напредовање наставника/сарадника 

6. Избор наставника врши се у складу са критеријумима дефинисаним Статутом 
Факултета и у Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа Универзитета у Београду; избор сарадника регулисан је Статутом Факултета.  

Осим поменутог, друго значајно тежиште праћења и оцене квалитета 
наставника и сарадника на Факултету безбедности је на обезбеђивању могућности да 
студенти редовно, периодично – током сваког семестра, оцењују квалитет наставника, 
сарадника и наставног процеса.  

Поред тога, Факултет је дефинисао и обликовао, организовао и спроводио 
редовни поступак анкетирања студената о најзначајнијим чиниоцима чије оцењивање 
обухвата свеукупни процес самовредновања, провере и обезбеђења квалитета, с тим 
што се посебно наглашава испитивање ставова и мишљења о оним аспектима за које је 
посебно заинтересована студентска популација. На тај начин обезбеђује се да резултати 
ових анкета, доступни студентима (организацијама, представницима, појединцима) 
постану значајан део целовитог система самовредновања на Факултету. 

Од посебног значаја за праћење и оцењивање квалитета наставника и сарадника 
Факултета је анкета за оцену педагошког рада наставника и сарадника [Б-1], на основу 
које се редовно сачињавају статистички извештаји о вредновању педагошког рада свих 
наставника и сарадника. У овој анкети посебно се наглашавају критеријуми и елементи 
вредновања педагошког рада усаглашени са препорукама Универзитета у Београду о 
процедури анкетирања студената о квалитету наставника и наставе на 
високошколским установама: 

• јасност и разумљивост излагања наставног садржаја; 

• прегледност излагања и наглашавање најбитнијих елемената у наставном 
садржају; 

• прилагођавање темпа излагања градива потребама и могућностима 
студената; 

• квалитетна припремљеност наставника за наставу; 

• поштовање наставног распореда и термина, без закашњења; 

• подстицање и охрабривање активног учешћа студената у настави; 

• континуирано пружање корисних информација о раду и постигнућу 
студената; 

• спремност наставника да одговара на питања и да уважи коментаре, 
примедбе и предлоге студената; 

• усаглашеност добијених оцена са знањем које је студент показао. 
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Табела 7.2 Оцењивање квалитета наставника и сарадника 

Р
Б. 

КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

Сваки наставник 
има одговарајући 
фонд часова 

мин 180 
часова 

годишње по 
наставнику 

увид у 
документе 

Комисија 
и 

продекан 
за наставу 

укупан број 
часова 

годишње/бр
ој 

наставника 

 
1 

Однос стално и 
хонорарно 
запослених 
наставника 

мин. 70% 
стално 

запослених 

увид у 
документе 

Комисија 
и 

продекан 
за наставу 

% од укупног 
броја 

 

2 
Сваки сарадник има 
одговарајући фонд 
часова 

мин. 300 
часова 
годишње 

увид у 
документе 

Комисија 
и 

продекан 
за наставу 

број часова 
годишње 

 

3 

Педагошка 
способност 
наставника/сарадн
ика 

мин 3,00 

анкета 
студената 

Б-1, 
укупна 
просечна 
оцена 

студенти 
3,98 и 4,01 и 

4,05 

оцењивање 
обављено за 

2оо9/10 зимски и 
летњи семестар и 

за 2010/12 
зимски семестар 

и 2011/12 

4 

Учешће на научним 
скуповима, 
семинарима и сл. из 
уже научне области 

мин 1 одлазак 
годишње на 
домаће или 
међународне 
скупове на 

двоје 
запослених 
наставника и 
сарадника 

увид у 
документе 

Комисија 
и 

продекан 
за НИР 

на 46 стално 
запослених 
наставника/с
арадника 
факултет је 
финансирао 
87 учешћа на 
скуповима у 
две године 

 

5 

Усавршавање и 
напредовање 
наставника и 
сарадника 

бр запослених 
који су дипл, 
др, мр и спец у 
претходном 
периоду 

увид у 
документе 

Комисија 
и правна 
служба 

6 запослених 

Од школске год 
2009-2012 

докторирало је 5 
запослених, 1 је 
магистрирало 

6 

Избор наставника 
се врши сагласно 
критеријумима 
Статута Факултета и 
Правилника о 
начину и поступку 
стицања звања и 
заснивања радног 
односа наставника 
Универзитета у 
Београду, а избор 
сарадника сагласно 
Статуту Факултета. 

да 
увид у 

документе 

Комисија 
и правна 
служба 

да 
 

 

 

Резиме описа тренутне ситуације 

Број наставника и сарадника ангажованих на Факултету одговара потребама 
студијских програма које Факултет реализује. Број наставника је довољан да покрије 
укупан број часова теоријске и практичне наставе на свим студијским програмима, при 
чему се поштују критеријуми за број студената у групама за различите видове наставе. 
Укупан број часова предавања који се према распореду држи недељно на свим 
студијским програмима, подељен са укупним бројем наставника и укупан број часова 
вежби које се према распореду држе недељно на свим студијским програмима, подељен 
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са укупним бројем сарадника – дају количнике који одговарају оптерећењима која су 
стандардима задовољена.  

Редовно се врше праћење и евалуација квалитета и компетентности наставног 
кадра. Ово посебно важи за процедуре избора, именовања, процене, развоја и 
промоције кадра. Подржава се комуникација између академског особља и релевантних 
професионалних удружења. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су 
регулисани и документовани. Факултет документује да има дефинисане критеријуме за 
избор наставног кадра. Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим 
планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну 
едукацију и развој наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у 
настави. Факултет има јасно дефинисане критеријуме и процедуре за избор наставног 
кадра, редовно се врши праћење и евалуација квалитета и компетентности наставног 
кадра.  

 

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

 

Факултет безбедности остварује циљеве и испуњава стандарде постављене 
стандардом 7, с обзиром да:  

 

1. Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, 
јавни су и доступни оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови 
су предмет периодичне провере и усавршавања. 

2. Факултет безбедности се приликом избора наставника и сарадника у звања 
придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, 
истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. 

3. Факултет безбедности систематски прати, оцењује и подстиче научну, 
истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. 

4. Факултет спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих 
кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

5. Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 
усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на 
научним, уметничким и стручним скуповима. 

6. Факултет при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и 
стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на 
пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота. 

7. Факултет при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и 
стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и 
сарадника. 
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
 ПРЕДНОСТИ 

 Јавност поступка и 
услова за избор 
наставника и 
сарадника. +++  

 Усаглашеност 
поступка избора са 
предлогом 
критеријума 
Националног савета 
за високо образовање 
. +++  

 Вредновање 
истраживачких 
способности 
наставника и 
сарадника. +++  

 Уважавање мишљења 
студената о 
педагошком раду 
наставника и 
сарадника. ++ 

СЛАБОСТИ 
 При избору 
наставника, посебно у 
виша наставничка 
звања, вреднује се 
формални 
критеријуми попут 
чланства у 
Комисијама, 
менторства и слично, 
што не мора да укаже 
на квалитет 
кандидата, али може 
да га омета и 
истовремено 
деградира и квалитет 
средине у настојању да 
те критеријуме 
испуни. ++  

 Постоји заостајање у 
погледу суштинских 
критеријума како се 
мере резултати НИРа, 
организују докторске 
студије и слично, што 
је део системског 
проблема ++  

МОГУЋНОСТИ 
 Запошљавање младог 
кадра, пре свега 
најбољих свршених 
студената докторских 
академских студија 
+++  

 
 

Стратегија појачања 
 Повезивање 
педагошког рада са 
истраживањем на 
пројектима. ++ 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Организовање више 
семинара, по типу 
„едукација едукатора“ 
којима би се развијале 
компетенције 
наставника и 
сарадника за 
педагошки рад. ++  

 Укључивање већег 
броја наставника и 
сарадника Факултета у 
међународне и домаће 
научноистраживачке 
пројекте. ++ 

 Промена критеријума 
за избор наставника и 
сарадника +++ 

ОПАСНОСТИ 
 Финансирање 
Факултета према 
броју уписаних 
студената, што 
онемогућава пријем 
већег броја младих 
сарадника, чијим би 
се усавршавањем 
добили квалитетни 
наставници 
Факултета. ++  

 Економска криза, 
која може да утиче на 
обезбеђивање 
финансијских 
средстава за 
истраживачки рад 
наставника и 
сарадника Факултета. 
++  

 Може да се догоди да 
један број наставника 
са добрим 
педагошким 
способностима, због 
недовољног броја 
радова на СЦИ листи, 
не испуни услове за 
избор у више или 
исто наставничко 
звање. + 

Стратегија превенције 
 Пронаћи 
алтернативне и 
допунске изворе 
финансирања. +  

 У делу практичне 
наставе ангажовати 
студенте Докторских 
студија и укључити их 
у истраживачке 
пројекте који се 
реализују на 
факултету. ++ 

Стратегија елиминације 
 Наставнике са добрим 
педагошким 
способностима, који 
због недовољног броја 
радова на СЦИ листи, 
не испуне услове за 
избор у више или исто 
наставничко звање 
мотивисати да 
неопходне радове што 
пре објаве и испуне 
неопходне 
критеријуме. + 
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Предлози за побољшање и планиране мере 

Стандард 7 је испуњен јер се избори наставника и сарадника Факултета врше у 
складу са Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о 
условима и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Београду. Увидом у анкете студената може се закључити да су оцене 
наставника и сарадника на задовољавајућем нивоу. У циљу унапређења квалитета 
наставника и сарадника потребно је анализирати услове и поступак за избор 
наставника и сарадника у пракси, већу пажњу поклонити усавршавању педагошких 
компетенција наставника и сарадника и истрајати на обезбеђивању услова за научно-
истраживачки рад и у пројекте укључити што већи број наставника и сарадника 
Факултета и у будућности.  

 

Показатељи и прилози за стандард 7  

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у 
високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним 
радним временом, ангажовање по уговору)  

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској 
установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, 
ангажовање по уговору)  

Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника  
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен 

акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског 
програма) и броја запослених наставника на нивоу установе 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 8: 
„КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА“ 

 

Контрола и обезбеђење квалитета студената на Факултету безбедности почиње 
већ током селекције најбољих студената приликом уписа на Факултет. Начин селекције 
је јасно регулисан и јаван. Уписани студенти подвргавају се редовним и 
континуираним процесима праћења и оцењивања током целокупног наставног 
процеса, уз могућност да се по потреби предузимају нужне корекције у самој 
реализацији наставе и у процесу оцењивања, у складу са уоченим недостатцима и 
потребама. 

8.1. Сви кандидати за упис на Факултет безбедности благовремено и у 
потпуности су обавештени о свим аспектима студија на Факултету, почев од самог 
начина уписа, полагања пријемног испита, садржаја студијских програма, и др. 

8.2. У складу са законским прописима и сопственим актима и правилницима, 
Факултет безбедности у селекционом процесу адекватно вреднује резултате које су 
кандидати постигли у претходном школовању (максимално до 40 бодова), као и 
резултате постигнуте на пријемном испиту, тј. тесту знања из прописаних предмета 
(максимално до 60 бодова). Кандидати полажу тест знања из социологије, психологије 
или екологије, с тим што сваки кандидат има могућност да изабере два од понуђена 
три предмета из којих ће полагати тест. На сваком од тестова максималан број бодова 
је 30. Укупан могући број бодова на пријему износи 100. 

Факултет је у претходним годинама пратио и анализирао квалитет кандидата 
који су се уписивали на Факултет, и уочен је тренд значајног побољшања квалитета 
уписаних кандидата. За упис на студије Факултета безбедности сваке године је у овом 
периоду био потребан све већи укупни број бодова, а присутан је и тренд да се све већи 
број студената пријављује на конкурс за упис (проценат уписаних студената у односу на 
број пријављених све је мањи, што са осталим подацима потврђује да Факултет има 
могућност да оствари све бољу селекцију, те са повећањем броја заинтересованих 
кандидата упоредо расте и квалитет кандидата и студената). 

 

Табела 8.1 Оцењивање квалитета студената на пријему на Факултет 

школска 
година 

примљених / 
пријављених 

буџет:  
примљених /мин. 

бодова 

самофинансирајући: 
примљених/мин. бодова 

2009/10 438/977 (44,83%) 150/91,60 390/84,16 
2010/11 439/927 (47,36%) 150/91,82 390/84,46 
2011/12 437/1012 (43,18%)  150/92,46  390/85,96 
2012/13 431/738 (58,40%)  150/92,18 390/82,86 

 

8.3. Факултет у складу са законским актима и сопственом традицијом обезбеђује 
свим кандидатима и студентима једнака права и равноправне могућности за упис и 
студирање, без обзира на разлике које међу студентима по било којем основу постоје. 
Факултет није до сада имао студената са посебним потребама, али је спреман да 
евентуалним будућим кандидатима у својим просторним и техничким оквирима 
омогући равноправно студирање. 
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8.4. Факултет од студената захтева да се унапред упознају са обавезом да 
редовно прате наставни процес. Студенти су благовремено обавештени о сопственим 
обавезама, као и о последицама које могу уследити уколико своје обавезе не испуњавају 
у складу са стандардима који су им познати. 

8.5. Сваки наставни предмет у оквиру студијског програма Факултета 
безбедности подразумева одређене наставне садржаје, предуслове, предиспитне 
обавезе, посебне захтеве, критеријуме, правила и процедуре, и о свему су студенти 
вишеструко обавештени на различите начине, од штампаних и електронских 
материјала, информатора, студијских и наставних програма, до непосредног 
упознавања са свим потребним информацијама у контакту са наставницима, 
сарадницима и другим особљем. 

8.6. Факултет редовно, континуирано и систематично прати, анализира и 
усавршава процес оцењивања студентског постигнућа, по предметима и у целини. 
Прате се и усавршавају начини, методе и критеријуми оцењивања, с тим што се 
последњих година, у складу са захтевима текућег процеса реформе универзитетског 
образовања у Србији посебно наглашава праћење и оцењивање студентских резултата 
током наставног процеса. Посебно се инсистира на све већем учешћу оцене студентског 
постигнућа у току семестра у укупној оцени. Постигнути су позитивни резултати у 
подстицању и охрабривању студената да током наставног процеса уче и раде 
континуирано, и да таквим радом себи обезбеђују све већи део укупних оцена за већину 
наставних предмета. У складу с тим, постиже се све већа могућност вишекратне 
провере и оцењивања оспособљености студената да стечена знања примењују у пракси. 

8.7. У процесу припреме за акредитацију студијских програма, осим о циљевима 
и задацима, обиму и структури наставних садржаја, нужно се води рачуна и о 
одговарајућем процесу оцењивања студентског постигнућа (обима и квалитета 
стечених теоријских знања, степена усавршених вештина и посебних способности, 
нивоа радних навика, и др.), са посебним нагласком на способностима и вештинама 
повезивања стечених теоријских знања са самосталним и тимским практичним радом 
везаним за будућу професију. 

8.8. Факултет обезбеђује и гарантује да се наставници у сложеним процесима и 
процедурама провере знања и оцењивања према студентима односе у складу са 
позитивном традицијом универзитетске заједнице, као и са одговарајућим законским и 
статутарним одредбама које наставнике обавезују да буду објективни, коректни и 
професионални у комуникацији са студентима, на шта их обавезује и важећи Кодекс 
професионалне етике на Универзитету у Београду. Наведени захтеви односе се на све 
аспекте, радње, процедуре и облике провере знања и оцењивања студентског 
постигнућа – на усменим и писменим испитима, у свакодневном наставном процесу, на 
писменим и усменим колоквијумима, у оцењивању семинарских радова, пројеката и 
елабората, практичног рада, и др. 

8.9. Факултет је већ током низа година спроводио и усавршавао систем праћења 
и анализе оцена које студенти добијају, а таква анализа је у току и у периоду који се 
поклапа са припремом документације за процес акредитације. 

8.10. Наведене провере и анализе подразумевају, као један од главних 
сегмената, и компарације показатеља пролазности студената по предметима, годинама 
студија, студијским програмима, генерацијама студената, испитним роковима итд. И 
на основу актуелне анализе Комисија препоручује додатну анализу и компарацију 
оцена по појединим предметима, уз предлог да се усаврши или коригује начин 
оцењивања, уз евентуалну модификацију курикулума.  

8.11. Студентско организовање на Факултету регулисано је и обезбеђено у складу 
са свим одговарајућим законским прописима и Статутом Факултета. На Факултету 
делује Студентски парламент, студенти имају своје представнике у Наставно-научном 
већу, Савету Факултета, у Комисији за обезбеђење квалитета, итд. 
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Табела 8.2 Оцењивање квалитета студената 
Р
Б
. 

КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 
упис студената - поени 
са ранг листе 

веће од 75 за 
буџетске и веће 

од 60 за 
самофинансира
јуће студенте 

бодовање Комисија 

мин за буџет 
92,1, а за 

самофинансир
ајућег 82,86 

подаци су дати за 
уписни рок за 
школску годину 

2012/2013 

2 
структура оцене у 
поенима 

0-50=5 51-60=6 
61-70=7 71-

80=8 81-90=9 
91-100=10 

увид у 
документе 

Комисија и 
студентска 
служба 

да  

3 
Структура оцене 
предмета 

одређен однос 
поена за 
различите 
активности 
студента 

бодовање 
Комисија и 
студентска 
служба 

да 

Уз курикулум 
сваког предмета 
дата је структура 
оцене датог 
предмета. 

4 
Пролазност по 
предметима – по 
годинама 

мин 50% 
увид у 

документе 

Комисија и 
студентска 
служба 

I година 
45,09%, 

II година 
37,67% 

III година 
45,60%, 

IV година 
43,89% 

Укупна 
пролазност за  
све године  

42,70% 

 

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

Факултет безбедности остварује циљеве и испуњава стандарде постављене 
стандардом 8, с обзиром да:  

 обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима на најдиректнији и 
најкомфорнији начин све релевантне информације и податке који су 
повезани са њиховим студијама. 

 вреднује резултате постигнуте у претходном школовању и резултате 
постигнуте на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и 
способности, у складу са законом, при селекцији студената за упис. 

 гарантује једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја 
коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално 
порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен 
рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање), 
као и могућност студирања за студенте са посебним потребама. 

 развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

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

 систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме 
оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања 
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током 
наставе, какав је однос оцена рада студента током наставе и на завршном 
испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност студената да примене 
знање. 
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 методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-
научног процеса усклађене су са циљевима, садржајима и обимом 
акредитовања студијских програма. 

 обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према 
студенту). 

 систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у 
дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран 
распоред оцена) у дужем периоду. 

 подстиче научно-истраживачки рад студената, пре свега студената 
докторских студија и посебно у путем њиховог учешћа у реализацији 
научноистраживачких пројеката.  

 систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, 
програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

 омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, 
деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. 

 подржава разне облике ваннаставних активности студената (организује 
стручне екскурзије, подржава учешће студената на стручним и спортским 
такмичењима у земљи и иностранству, ствара услове за рекреативне 
активности студената и друго).  

 



 

 46

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

  ПРЕДНОСТИ 
 Обезбеђивање релевантних 
информација и података који 
су повезани са студијским 
групама, потенцијалним и 
уписаним студентима / +++  

 Вредновање резултата 
постигнутих у претходном 
школовању и резултата 
постигнутих на пријемном 
испиту, односно испиту за 
проверу склоности и 
способности / +++  

 Упознавање студената са 
обавезом праћења наставе, на 
време/ +++  

 Објективно оцењивање 
студената помоћу унапред 
објављених критеријума, 
правила и процедура/ +++ 

 Анализирање, оцењивање и 
унапређивање метода и 
критеријума оцењивања 
студената по предметима/ 
+++ 

 Методе оцењивања студената 
и знања које су усвојили у 
току наставно-научног 
процеса усклађене су са 
циљевима, садржајима и 
обимом акредитовања 
студијских програма / +++ 

 Систематично праћење и 
проверавање оцене студената 
по предметима и 
предузимање одговарајућих 
мера уколико дође до 
неправилности у 
дистрибуцији оцена (сувише 
високе или ниске оцене, 
неравномеран распоред 
оцена) у дужем периоду/ +++ 

 Праћење и проверавање 
пролазност студената по 
предметима, програмима, 
годинама и предузимање 
корективних мера у случају 
сувише ниске пролазности 
или других неправилности у 
оцењивању/ +++ 

 Квалитетан и ефикасан рад 
Студентског парламента, као 
посебног вида (институције) 
студентског организовања, 
који кроз активности својих 
засебних ресора остварује 
широк опус деловања са 
примарним циљем заштите 
права и интереса студената 
дефинисаних Статутом 

 Учешће студената у раду 
органа управљања и стручних 
органа факултета, 
загарантовано Статутом 
факултета 

СЛАБОСТИ 
 Не постоји стални 
контакт са студентима 
по завршетку студија / 
+  
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МОГУЋНОСТИ 
 Интензивније активности 
на пољу планирања и 
развоја каријере 
студената / ++  

 Повећање процентуалног 
учешћа студената у раду 
стручних органа и органа 
управљања факултета, у 
складу са евентуалним 
изменама и допунама 
Закона о високом 
образовању / ++  

 Унапређење међусобног 
односа наставног особља 
и студената кроз програме 
едукације о вештини 
комуникације, у циљу 
побољшања квалитета 
целокупног наставног 
процеса и квалитетнијег 
учешћа студената у 
одлучивању / +  

Стратегија појачања 
 Повезивање педагошког рада 
са истраживањем на 
пројектима и стручним радом 
и унапређење укупне 
организације Факултета и 
функција његовог 
информационог система у 
циљу праћења резултата, 
активности и напредовања 
студената. ++ 

 Спроводити едукације 
наставног особља и студената 
о вештини комуникације 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Успоставити вид 
сталне комуникације са 
бившим студентима и 
усвајати њихова 
рационална мишљења 
и ставове који би 
допринели 
квалитетнијем раду 
факултета на пољу 
планирања и развоја 
каријере студената.  

 У склопу постојећих 
мера за унапређења 
квалитета студената и 
побољшања 
међусобног односа 
студената и наставног 
особља кроз 
едукативне кампање 
развијати принципе 
уважавања 
различитости 
студената по свим 
основама. ++ 

ОПАСНОСТИ 
 Смањење квалитета 
извођења наставе и 
непотпуна објективност и 
принципијелност 
наставног особља у 
оцењивању студената 
услед лошије међусобне 
комуникације и 
финансирање Факултета 
рема броју уписаних 
студената, / + ++  

 Недовољна 
заинтересованост и/или 
необјективност студената 
везана за учешће у 
поступцима унапређења 
квалитета целокупног 
наставног процеса и 
научно-истраживачког 
рада ++  

 Могућност 
дискриминације 
(неуважавања) природних 
разлика међу студентима 
од стране наставног 
особља и обрнуто 

Стратегија превенције 
 На основу анализе квалитета 
извођења наставе и свих 
аспеката начина оцењивања 
студената, односно анализе 
ефеката учешћа студената у 
раду стручних тела и органа 
управљања факултета, 
спроводити перманентну 
едукацију и наставног особља 
и студената код којих су 
идентификовани значајнији 
проблеми у међусобној 
комуникацији и начину рада. 
+  

 У делу практичне наставе 
ангажовати студенте 
Докторских студија и 
укључити их у истраживачке 
пројекте који се реализују на 
факултету. ++ 

Стратегија 
елиминације 

 Отворити форум на веб 
страници факултета 
где би дипломци или 
бивши студенти могли 
да износе ставове, 
мишљења и предлоге 
везане за побољшање 
квалитета студената. + 

 Донети и усвојити 
посебан акт факултета 
који регулише 
једнакост и 
равноправност 
студената по свим 
основама, као и 
могућност студирања 
за студенте са 
посебним потребама. 

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Потребно је побољшати систем статистичког праћења напредовања 
студената, да би се благовремено реаговало у случају незадовољавајућег 
успеха студената.  

2. Израдити посебне анкете студената о процени објективности оцењивања у 
сарадњи са Студентским парламентом. 

3. Потребно је да и студенти мастер и докторских студија активније буду 
укључени у структуре студентских организација Факултета.  
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Показатељи и прилози за стандард 8 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и 
годинама студија на текућој школској години  

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за 
студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 
30.09) а завршили студије у року предвиђеном за трајање 
студијског програма 

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на 
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске 
програме по годинама студија 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената  

Прилог 8.2. Правилник о оцењивању  
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 9. 
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ 

И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Факултет безбедности је предузео потребне мере за регулисање, контролу и 
обезбеђење квалитета уџбеника и наставне литературе тиме што је, у складу са 
законским прописима, Статутом и Стандардима Факултета, донео Правилник о 
уџбеницима и издавачкој делатности. И обезбеђење квалитета библиотечких и 
информатичких ресурса на Факултету регулисано је одговарајућим актима Факултета 
(Правилник о раду библиотеке Факултета безбедности).  

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

 

9.1 Факултет студентима обезбеђује уџбенике и другу наставну литературу 
неопходну за савладавање градива које обухватају студијски програми Факултета и 
курикулуми наставних предмета. Факултет ове захтеве испуњава на више начина: 

• путем сопствене, последњих година веома разгранате, издавачке делатности 
Факултет обезбеђује студентима већи део наслова који спадају у основну и 
обавезну (уџбеничку) литературу, као и помоћну и препоручену наставну 
литературу; 

• благовременом набавком потребних наслова за библиотеку Факултета (у 
прописаном броју примерака); 

• путем скриптарнице Факултета, у којој студенти могу набавити потребну 
наставну литературу чији је издавач Факултет и, по могућности, издања 
других издавача. 

9.2. Сопствена издавачка делатност Факултета постала је главна основа којом се 
обезбеђује да се настава из свих предмета квалитетно покрије адекватним и 
квалитетним уџбеницима и другим училима, приручницима, практикумима и осталом 
наставном литературом. То потврђује и обим, као и квалитет издавачке делатности 
Факултета.  

Табела 9.1 Издавачка делатност Факултета безбедности 200 9–2012. 
Публикација 2009 2010 2011 2012 2009-2012 

Уџбеници 2 2 3 2 9 
Монографије 4 3 2 2 11 
Хрестоматије  1   1 
Практикуми 1 2 3 4 10 
Зборници 1 1 1 1 4 
Информатори и сл. 1   1  

УКУПНО 9 9 9 10 37 

Додатни квалитет уџбеника и литературе који се користе на Факултету (и које 
сам Факултет издаје) јесте и чињеница да су аутори наставне литературе управо 

 



 

 50

предметни наставници (и сарадници) који на Факултету и држе наставу из оних 
предмета за које су писали наставну литературу. Студенти су о уџбеничкој и осталој 
наставној литератури у потпуности и благовремено обавештени путем штампаним и 
електронским средствима комуникације (од информатора до интернет-странице 
Факултета). 

9.3. Факултет је усвојио сопствени Правилник о уџбеницима и издавачкој 
делатности, којим се уређује издаваштво на Факултету, уз уважавање захтева и 
препорука Универзитета у Београду, посебно у погледу стандарда који се односе на 
уџбеничку литературу. 

9.4. Факултет поседује своју квалитетну библиотеку, која има 13670 
библиотечких јединица (свезака, томова) , уз одговарајући, мада скроман, простор за 
рад, и уз неопходну опрему. Библиотека поседује опрему за аутоматско позајмљивање 
књига; сама библиотека поседује 4 рачунара са приступом интернету, а у читаоници је 
студентима доступно још 10 рачунара (такође са приступом интернету). 

9.5. Библиотечки фонд је подвргнут детаљној и редовној процедури 
систематског праћења, анализе, допуњавања и иновирања, што је обезбеђено и 
редовним годишњим прегледима и пописима. 

9.6. Информатички ресурси, број рачунара (и њихов квалитет), приступ 
интернету – задовољавају потребе студената и запослених на солидном нивоу 
квалитета, уз настојања Факултета да се стање ресурса у овој области редовно 
анализира и унапређује.  

9.7. Запослени у библиотеци и пратећим службама – библиотекар и 
књижничар, квалитетно су оспособљени, компетентни и мотивисани за пружање 
услуга студентима и запосленима у складу са утврђеним стандардима, а један од 
библиотекара има звање магистра библиотекарства. 

9.8.Компетенције и оспособљеност особља у библиотеци и читаоници, као и у 
рачунарском центру, и у претходном периоду биле су подвргнуте редовном праћењу и 
анализи, као и оцењивању, и значајно су унапређени запошљавањем новог, стручног и 
компетентног библиотекара који је у функционисање библиотеке и читаонице унео 
квалитативне новине, савременији приступ и нове технологије. 

9.9. Студенти су у потпуности, систематично и вишеструко упознати са начином 
рада, могућностима и терминима коришћења библиотеке, читаонице и рачунарског 
центра. 

9.10. У скромним и ограниченим просторним условима Факултет ипак 
обезбеђује успешно коришћење библиотечког фонда, задовољавајући простор за 
читаоницу са рачунарима и приступом интернету, као и могућност коришћења 
библиотеке током целог дана.  
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Табела 9.2 Оцењивање квалитета уџбеника 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

Квалитет садржаја: 
– савременост 
– тачност 

препорука 
рецензената рецензије 

Комисија и 
оделење 

издаваштва 
остварено  1 

- .. - (9. Оцените квалитет 
садржаја уџбеника 
(савременост, тачност) ) 

мин 3,00 
анкета А-

1(/1), 9 
студенти 3,24  

Квалитет структуре:  
– примери, питања 
– резиме 

препорука 
рецензената рецензије 

Комисија и 
оделење 

издаваштва 
остварено  2 

- .. - (8. Оцените квалитет 
структуре уџбеника 
(примери, питања, резиме)) 

мин 3,00 
анкета А-

1(/1), 8 
студенти 3,22  

3 

Сваки уџбеник издат након 
2008 задовољава 
критеријуме из Правилника 
о уџбеницима 

препорука 
рецензената 

рецензије, 
увид у 

уџбенике 

Комисија и 
оделење 

издаваштва 

остварује 
се  

 

Табела 9.3 Оцењивање квалитета библиотечких ресурса 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛН
И НИВО 

КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 број запослених 

преко 500 
студената – 2 
библиотекара 
и књижничар 

увид у 
документе 

Комисија 

2 
библиоте
кара и 

књижнич
ар 

 

2 
Компетентност и 
мотивисаност запослених 

мин 3,50 од 
наставног 

особља и 3,оо 
од студената 

анкета В-1, 1, 
3 и В-2, 10 

наставно 
особље и 
студенти 

4,72 
и4,58 и 

3,47 
 

Обим библиотечког фонда 

мин 3,50 од 
наставног 

особља и 3,оо 
од студената 

анкета В-1, 5, 
6 и В-2, 10 

наставно 
особље и 
студенти 

4,25 и 
4,42 и 
3,47 

 

3 

Обим библиотечког фонда 
најмање 1001 
по студијском 
програму 

увид у 
документе 

Комисија и 
библиотекар 

13.670 
библиоте
чких 

јединица 

 

4 Придржавање времена рада 

мин 3,50 од 
наставног 

особља и 3,оо 
од студената 

анкета В-1, 2 
и В-2, 10 

наставно 
особље и 
студенти 

4,73 и 
3,47 

 

 

Табела 9.4 Оцењивање квалитета информатичких ресурса 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛН
И НИВО 

КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 број запослених 

мин. 1 
запослен са 
ВСС до 500 
студената 

увид у стање Комисија 1 запослен  

2 
Квалитет рачунарске 
опреме и Интернет везе 

мин. 20 
рачунара са 
Интернет 
везом 

увид у стварно 
стање 

Комисија 
95  рачунара 
са Интернет 

везом 
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

 ПРЕДНОСТИ:  
 Постојање општег акта о 
уџбеницима и поступање 
по њему +++  

 Постојање информатичких 
ресурса (рачунара, 
софтвера, интернета, 
електронских облика 
часописа). +++  

 Адекватност услова за рад 
библиотеке (простор, радно 
време)++  

 Адекватно опремљена 
читаоница са свим 
уџбеницима која ради 24 
сата++  

 Могућност приступа од 
куће информатичким 
ресурсима факултета преко 
факултетског сервера +  

 Факултет има развијену 
издавачку делатност+++  

СЛАБОСТИ:  
 Некомплетна покривеност 
предмета уџбеницима, 
училима и софтвером. ++  

 Структура и обим 
библиотечког фонда могу 
бити бољи. +++  

 Неки наставници и 
сарадници факултета нису 
довољно ангажовани око 
набавке и писања уџбеника 
за предмете које држе. ++  

 Недовољан број и 
недовољна обученост за 
коришћење библиотечког 
софтвера запослених у 
библиотеци ++ 

МОГУЋНОСТИ: 
 Постоје финансијска 
средства у буџету 
факултета за набавку 
литературе +++  

 Повећан обим ресурса 
доступних преко 
КОБСОН-а++  

 Већи број наставника 
компетентних за писање 
уџбеника+  

СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА:  
 Уложити више 
финансијских средстава у 
издавачку делатност 
факултета  

 Спровести едукацију 
наставника и сарадника о 
новим сервисима КОБСОН-а  

 Стимулисати наставнике 
финансијски да пишу 
уџбенике за студенте.  

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА 
СЛАБОСТИ:  
Уложити више финансијских 
средстава у набавку домаћих 
уџбеника и учила и легалног 
софтвера 
Стимулисати наставнике преко 
промене вредновања уџбеника 
у актима факултета да пишу 
више уџбеника за студенте.  
Направити захтев за 
усавршавање библ. софтвера 

ОПАСНОСТИ:  
 Уџбеници се 
неоправдано мало 
вреднују при 
академском 
напредовању++  

 Могуће смањење 
прихода факултета због 
економске кризе++  

СТРАТЕГИЈА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ:  

 Изменити Статут факултета 
и Правилник о избору 
наставника у делу 
вредновања уџбеника – 
повећати њихов значај за 
избор.  

 Пронаћи додатна средства 
за финансирање издавачке 
делатности и 
информатичког система из 
донација и међународних 
пројеката.  

СТРАТЕГИЈА  
ЕЛИМИНАЦИЈЕ:  

 Онемогућити преко аката 
факултета напредовање 
наставника који нису 
написали уџбеник као први 
аутор или уредник  

 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 
9:  

 
1. Ажурирати набавку уџбеника неопходних за извођење наставе, према 

специфицираној литератури у актуелној књизи предмета. 
2. Катедре треба да направе структуиран захтев (према приоритетима) за 

обнављање учила и помоћних средстава неопходних за наставни процес. 
3. Објединити препоручену литературу за сваки предмет по годинама студија 

и генерално. Документ поставити на веб стране Факултета. 
4. Континуирано повећавати број библиотечких јединица 
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5. Обезбедити континуирану обуку за наставнике, сараднике, друго особље 
Факултета и студенте у циљу ефективнијег коришћења библиотеке и 
осталих информационих ресурса као и новим сервисима КОБСОН-а. 

6. У циљу побољшања компетентности и мотивисаности запослених у 
библиотеци и читаоници отворити књигу примедби и похвала 

7. Обавештења о раду библиотеке и рачунарског центра, истаћи на веб сајту 
Факултета. 

8. Побољшати услове радних места у читаоници 
9. Повећати број рачунарских сала са отвореним приступом за студенте 
10. Унапредити организацију коришћења рачунарских учионица 

 

Показатељи и прилози за стандард 9  

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 

Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима.  

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници 
запослени на високошколској установи (са редним бројевима) 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори 
наставници запослени на установи са бројем наставника на 
установи  
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 10. 
КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ И 

КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

Опис тренутне ситуације 

Нормативним актима Факултета безбедности, а првенствено Статутом, јасно су 
регулисане надлежности органа управљања и свих тела и служби за ненаставну 
подршку; квалитетно нормативно регулисање ових питања је основни предуслов 
остваривања успешног процеса континуираног праћења, контроле и обезбеђења 
квалитета у наведеним аспектима. 

 

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

10.1. Надлежности и одговорности свих органа управљања и пословодства у 
организовању и управљању Факултетом утврђени су Статутом Факултета безбедности, у 
складу са одговарајућим законским прописима. 

10.2. У складу са законом, Статутом Факултета безбедности утврђена је и 
организациона структура установе, дефинисане су организационе јединице и њихов 
делокруг рада, као и сарадња јединица и контрола њиховог функционисања и 
координације. 

10.3. Факултет предузима перманентне и нормативним актима утврђене мере 
систематског праћења, контроле и оцењивања организације и управљања Факултетом; 
утврђене мере подразумевају да се, у случају потребе, предлажу и предузимају 
одговарајуће мере за унапређење квалитета организације и управљања. 

10.4. Факултет редовно, систематично и перманентно прати, анализира и 
оцењује рад појединаца и служби надлежних за управљање и ненаставну подршку, уз 
предлагање и предузимање одговарајућих мера које могу унапредити квалитет 
њиховог рада. У том процесу нарочито се прати и анализира квалитет комуникације и 
мотивације, сарадње и укупног односа наведених појединаца и служби са студентима 
Факултета. 

10.5. Статутом Факултета, у складу са одговарајућим законским актима, 
утврђени су услови и поступци заснивања радног односа, као и процедуре напредовања 
ненаставног особља; сви наведени услови, поступци и процедуре доступни су свим 
запосленима на Факултету, студентима, универзитетској и широј друштвеној јавности. 

10.6. Наставници, ненаставни радници, студенти, као и универзитетска и шира 
друштвена јавност, имају могућност да јавно изнесу оцене о квалитету рада особља 
задуженог за управљање и ненаставну подршку. Са том сврхом спроводи се анкетирање 
чији су резултати део овог извештаја. 

10.7. Број и квалитет ненаставног особља задовољава стандарде за акредитацију 
високошколских установа. 

10.8. Да би се у пуној мери обезбедио висок квалитет управљања и ненаставне 
подршке, Факултет свом особљу омогућава перманентно стручно и професионално 
образовање, иновацију знања и компетенција, и свеукупно квалитативно усавршавање. 
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Табела 10.1 Оцењивање квалитета управљања Факултетом 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 
Ефикасност организације 
Факултета 

мин 3,50 од 
наставног 

особља и 3,оо 
од студената 

анкета 
наставно 
особље и 
студенти 

3,94 и 
3,14 

 

2 
Ефикасност рада Савета 
Факултета 

мин 3,50 анкета наставно 
особље 

4,50  

3 
Ефикасност рада 
Наставно-научног већа 

мин 3,50 анкета наставно 
особље 

4,63  

Рад декана Факултета мин 3,50 анкета наставно 
особље 

4,65  

4 

Рад студента продекана мин 3,00 анкета студенти 3,05 

из интервјуа 
знамо да су 
студенти 
задовољни 
радом 

студентске 
организације  

 

Табела 10.2 Оцењивање квалитета ненаставне подршке 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

Број запослених - 
секретар 

мин. 1 
увид у 
стање 

Комисија 1 секретар  

Број запослених - 
студентска служба 

мин 2 запослена 
до 500 

студената 

увид у 
стање 

Комисија 
7 

запослених 
3 са ВСС и 4 
са ССС 1 

Број запослених - 
финансијски послови 

мин. 1 запослен 
са ВСС до 500 
студената 

увид у 
стање 

Комисија 
1 запослен 
са ВСС 
2 ССС 

 

Компетентност и 
мотивисаност 
запослених у 
студентској служби 

мин 3,50 
анкета В-

1, III 2 
наставно 
особље 4,48  

Компетентност и 
мотивисаност 
запослених у 
рачуноводству 

мин 3,50 
анкета В-

1, V 5 
наставно 
особље 4,75  2 

Компетентност и 
мотивисаност 
запослених у архиви 

мин 3,50 
анкета В-

1, VI 2 
наставно 
особље 

4,70  

Комуникација са 
студентима и странкама 
у студентској служби 

мин 3,50 од 
наставног 

особља и 3,оо од 
студената 

анкета В-
1, III 1 и 
В-2, 4 

наставно 
особље и 
студенти 

4,50 i 2,72  

Комуникација са 
студентима и странкама 
у рачуноводству 

мин 3,50 
анкета В-

1, V 1 
наставно 
особље 

4,58  3 

Комуникација са 
студентима и странкама 
у архиви 

мин 3,50 
анкета В-

1, VI 1 
наставно 
особље 

4,78  
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МИНИМАЛНИ 
НАЧИН 

РБ. КРИТЕРИЈУМ НИВО ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 
ПРОВЕРЕ 

КВАЛИТЕТА 

Ажурност услуга и 
тачност информација у 
студентској служби 

мин 3,50 
анкета В-
1, III 4, 5 

наставно 
особље и 
студенти 

4,53 и 4,69  

Ажурност услуга и 
тачност информација у 
рачуноводству 

мин 3,50 
анкета В-
1, V 3, 4 

наставно 
особље 

4,72 и 4,63  4 

Ажурност услуга у 
архиви 

мин 3,50 
анкета В-

1, VI 4 
наставно 
особље 

4,65  

5 
Усавршавање и 
напредовање 

бр запослених 
који су дипл, др, 
мр и спец у 
претходном 
периоду 

увид у 
стање 

Комисија /  
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
 ПРЕДНОСТИ 

 Статутом Факултета је 
дефинисан орган 
управљања и орган 
пословођења 
факултетом +++ 

 Дефинисане су 
надлежности органа 
управљања и 
надлежности органа 
пословођења 
факултетом као и 
њихова одговорност 
++ 

 Организационе 
јединице на факултету, 
њихова структура и 
делокруг рада 
дефинисани су 
„Правилником о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних места“+++ 

 Факултет прати и 
оцењује рад 
управљачког и 
ненаставног особља++ 

 Праћење и оцењивање 
рада запослених у ван-
настави врши се 
подношењем 
извештаја на крају 
сваког месеца од 
непосредног 
руководиоца којим се 
вреднује рад 
запосленог ++ 

 Факултет усавршава и 
образује ненаставно 
особље ++ 

СЛАБОСТИ 
 Правилником о 
систематизацији 
радних места није 
дефинисана врста 
стручне спреме за 
свако конкретно 
радно место + 

 Незаинтересованост 
студената за рад 
управљачког и 
ваннаставног особља 
+ 

 У случају потребе за 
проширењем или 
изменом 
надлежности органа 
управљања треба 
променити законске 
оквире што дуго траје 
и зависи од 
политичке воље+ 

МОГУЋНОСТИ 
 Обезбедити чешће и 
перманентно 
образовање и 
усавршавање 
управљачког и 
ненаставног особља 
+++ 

 Преузимање 
организационих 
модела за 
управљачко и ван-
наставно особље из 
упоредног 
закодавства водећи 
рачуна о 
специфичностима 
нашег образовног 
система+ 

Стратегија појачања 
 Управљачко и 
ненаставно особља 
слати на стручне 
семинаре и едукације 

 Правилник о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних места 
поставити на веб-
страницу факултета 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Правилником о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних места 
дефинисати врсту 
стручне спреме за 
свако конкретно 
радно место  

 Едуковати студенте 
да је у њиховом 
интересу да активно 
прате и оцењују рад 
управљачког и 
ненаставног особља 

 Дати универзитетима 
ширу аутономију у 
погледу дефинисања 
овлашћења и 
надлежности 
управљачког и 
ненаставног особља 

ОПАСНОСТИ 
 Стручно 

„застаревање“ 
ненаставног особља 
++ 

 “Информатичко 
застаревање“ 
ненаставног особља 
++ 

Стратегија превенције 
 Спроводити 
континуирану 
едукацију запослених 
из области законских 
прописа који се односи 
на њихов рад, као и 
стручну едукацију 
неопходну за рад 
према радном месту на 
које су распоређени 

 Спроводити 
континуирану 
едукацију запослених 
из области коришћења 
рачунара и коришћења 
нових рачунарских 
програма неопходних 
за рад 

Стратегија елиминације 
 Заменити ненаставно 
особље који се 
недовољно ангажује у 
обављању радних 
дужности 

 Заменити 
управљачко и 
ненаставно особља 
које не жели да се 
едукује 

 

 



 

 58

Предлози за побољшање и планиране мере 

1. Потребно је усавршити и разрадити мере за праћење организације и 
управљања високошколском установом као и преузети решења из 
међународних стандарда. 

2. Могуће је у холу Факултета и на другим местима поставити „кутије за 
примедбе“ да би се добиле искрене замерке од стране студената и 
запослених у вези организације и управљања радом Факултета, али и 
рада ненаставног и наставног особља.  

3. Потребно је стално усавршавање и разрађивање мера за праћење 
организације и управљања високошколском установом као и преузимање 
адекватних решења из међународних стандарда, 

4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
поставити на веб-страницу Факултета, 

5. Обезбедити чешће и перманентно образовање и усавршавање 
управљачког и ненаставног особља 

 

Показатељи и прилози за стандард 10  

 

Табела 10.1. Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколској 
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада 

органа управљања и рада стручних служби 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 11: 
КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Факултет безбедности у свом седишту (Београд, ул. Господара Вучића бр. 50.) 
користи укупно 1410,00 м2 бруто површине. Поред овог простора на основу посебних 
уговора Факултет користи наставни простор од 1590 м2у Војној академији у Београду, 
наставни простор у згради Друге економске школе, као и наставни простор од 410 м2 у 
Основној школи "Краљ Петар II Карађорђевић" (Београд, Марулићева бр. 8.) 

Укупна површина корисног простора за извођење наставног процеса износи 
3683,80 м2. 

Факултет за извођење наставе у складу са потребама студијских програма 
располаже са адекватном савременом и специфичном техничком опремом која је 
неопходна за квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија. У седишту 
Факултета постоји рачунарска лабораторија опремљена са 21 рачунаром, 
видеопројекторима и другим едукативним средствима. Поред поменуте рачунарске 
опреме свака сала за извођење наставе има могућност коришћења наставне опреме 
(рачунара, лап-топова, видео-пројектора, интерактивних табли и графоскопа) који се 
налазе фиксирани у салама, или се могу преузети у служби Факултета која брине о 
наставној техници. Све сале за извођење наставе имају приступ кабловском интернету. 
Студентима је омогућено коришћење електронских табли у ходницима, као и рад на 
рачунарима са интернет везом у читаоници Факултета и у просторији студентског 
парламента.  

Поред опреме неопходне за потребе наставног процеса, Факултет располаже и 
опремом неопходном за потребе висококвалитетног рада управе и свих стручних 
служби. Сваки радник управе и стручних служби поседује рачунар и другу техничку 
опрему у складу са захтевима радног места (штампач, скенер, телефон, приступ 
интернет мрежи и др). На тај начин студентима и запосленима се обезбеђује неометан 
рад и квалитетно извођење свих облика наставног процеса у складу са постављеним 
стандардима. 

Табела 11.1 Оцењивање квалитета простора и опреме 

РБ. КРИТЕРИЈУМ 
МИНИМАЛНИ 

НИВО 
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

Адекватност простора у 
коме се одвија настава 

2 м2 бруто 
наставног 
простора по 
студенту у две 

смене 

преиспит
ивање у 
односу на 

број 
студената 

Комисија 2,01 м2 

1410 (основни 
простор) + 

2273,8 м2 (по 
уговору)  

1 

Адекватност простора у 
коме се одвија настава 

мин 2,50 од 
наставног 

особља и 2,оо 
од студената 

анкета В-
1, I 1 и В-

2, 14 

наставно 
особље и 
студенти 

3,68 и 
2,57  

2 Савременост опреме која се 
користи у настави 

мин 2,50 од 
наставног 

особља и 2,оо 
од студената 

анкета В-
1, I 4 и В-

2, 1 

наставно 
особље и 
студенти 

4,06 и 
2,94  

3 
Адекватност простора 
библиотеке и рачунарске 
радионице 

мин 2,50 од 
наст. особља и 

2,оо од студ. 

анкета В-
1, IV 4 и 
В-2, 10 

наставно 
особље и 
студенти 

4,33 и 3,72  

 



 

 60

 

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

 

На основу документације која је приложена за оцену квалитета простора и 
опреме за акредитоване студијске програме који се изводе на факултету безбедности 
Универзитета у Београду, може се закључити следеће: 

1. Факултет поседује просторне капацитете који су неопходни: учионице, 
кабинете, библиотеку, читаоницу, амфитеатар, сале за предавања. Простор 
којим располаже Факултет безбедности износи 3683,80м2. На свим нивоим 
студија у процесу школовања је 1597 студената, а нето површина је 3068,8, а 
по студенту је 2,31м2, за рад у две смене. 

2. Последњих година је много учињено у циљу побољшања просторних услова 
рада на факултету и то:  

- реновирање кино сале на Војној академији и пренамена у амфитеатар за 
потребе наставног процеса 

- набавка адекватне опреме неопходне за рад наставника, сарадника и 
студената 

- реновирање сала за предавања 

- сређивање кабинета 

- обезбеђење бежичног интернета у згради факултета 

3. Факултет безбедности располаже са адекватном и савременом техничком 
опремом која је неопходна за несметано одвијање наставног процеса и 
научно-истраживачког рада. 

Листа највредније опреме којом факултет располаже приказана је у табели 
(прилог 11.2) 

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

Факултет безбедности Универзитета у Београду: 

1. поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, 
читаоницу и други простор за квалитетно обављање своје делатности, 

2. има адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему која 
обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија, 

3. континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са 
потребама, 

4. свим запосленим наставницима, сарадницима, стручним службама и 
студентима установа обезбеђује неометан приступ различитим врстама 
информација у електронском облику и информационом технологијом, у 
научно-истраживачке сврхе, 

5. сви наставници, сарадници и стручне службе имају обезбеђен приступ 
интернету уз могућност коришћења два провајдера: „АМРЕС“ са брзином од 
1gb/s и „СББ“ са брзином од 16mb/s.  

На „АМРЕС“ Факултет безбедности је прикључен закупљеним оптичким 
каблом и то је примарни прикључак на интернет. ТВ кабловска веза ка СББ 
провајдеру користи се као резервни линк за интернет. 
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6. Факултет безбедности поседује амфитеатар, четири сале за предавање, салу 
за седнице, библиотечку читаоницу и ИТ лабораторију које су опремљене 
видео пројекторима у циљу мултимедијалне подршке у процесу наставе. 

Сала за седнице има интерактивну таблу са засебним видео пројектором. ИТ 
лабораторија је поред тога опремљена са 20 рачунарских места, а библиотечка 
читаоница има 10 рачунара који су доступни студентима, као и за рад и претрагу 
библиотечког фонда на интернету. 

Унутар зграде Факултета безбедности постоји неколико WI-FI мрежа које су 
углавном намењене запосленима на факултету. У току је завршна фаза 
имплементације EDUROAM сервиса где је предвиђено да се и студентима омогући WI-
FI приступ интернету коришћењем овог европског академског пројекта. 

У улазном холу и на другом спрату зграде Факултета безбедности су постављене 
и две електронске информационе интерактивне табле које омогућавају студентима да 
се информишу о распореду предавања, испита, као и о резултатима истих и евентуално 
обавештењима о збивању на факултету. 

Зграда Факултета безбедности је опремљена алармним системом и системом 
видео надзора (споља и унутра) коришћењем класичних CCTV камера и модерних IP 
камера за видео надзор. Поред тога, сала број 2 је додатно опремљена демонстрационо-
показним панелима са елементима видео надзора и алармних система за потребе 
процеса наставе. 

Један део предавања факултета одвија се на Војној академији где Факултет 
безбедности користи три амфитеатра. Два мања амфитеатра су опремљена 
рачунарском опремом, видео пројектором и адекватним разгласом, док је велики 
амфитеатар - кино сала на Војној академији комплетно реновирана и у потпуности 
опремљена линијским озвучењем са процесором звука за спречавање микрофоније, те 
системом бежичних микрофона и рачунарском мрежом са IP видео надзором и 
управљивим видео камерама (PTZ камерема). 

Факултет безбедности поседује и неколико мобилних GSM и електронских 
ометача за потребе одржавања испитних обавеза и спречавања и ометања при 
коришћењу недозвољених средстава у току полагања испита од стране студената. 
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 
S СНАГА (strenght) 

 усклађеност капацитета простора и опреме 
са потребама наставног процеса и броја 
студената,+++ 

 адекватна рачунарска опрема, опрема за 
образовање, опрема за безбедност којом се 
обезбеђује квалитетно извођење наставе, 
спровођење научних истраживања, 
обезбеђење односно заштита од могућих 
покушаја студената да неадекватно полажу 
испите, +++ 

 опремљени амфитеатри, сале за предавања 
са довољним бројем места за неометано и 
квалитетно обављање наставних 
активности и квалитетно научно-
истраживачки рад,+++ 

 могућност коришћења услуга ИТ 
лабораторије за све студенте,+++ 

 за студенте, наставнике и сараднике, као и 
за запослене у стручним службама 
обезбеђен стални и неометан приступ 
различитим врстама информација у 
електронском облику, +++ 

 капацитета простора и опреме са 
потребама целокупне делатности 
факултета, 

 висок квалитет услуга, 
 висока репутација, 
 висок ниво знања запослених у стручним 
службама,+++ 

 брза и ефикасна реализација услуга,+++ 
 јасна концепција развоја факултета+++ 
 У поступку анализе издвајају се кључни 
елементи снаге: 

 репутација:  
 факултет је изузетно цењен у домаћим и 
иностраним научним круговима. +++ 

 Негативна одлика репутације је да је 
„веома тежак за упис“. 

 факултет даје висок квалитет услуга у 
области основних, специјалистичких, 
мастер и докторских студија +++ 

 талентована и обучена радна снага: 
 на факултету су ангажовани наставници и 
сарадници који поседују високе стручне и 
научне вредности.+++ 

O МОГУЋНОСТИ (opportunity) 
 проширење тржишта услуга +++ 
 коришћење нових технологија у едукационом 
процесу+++ 

 диверсификација услуга на тржишту +++ 
 набавка додатне опреме +++ 

Стратегија појачања  
 даље развијати систем информационих 
технологија ++ 

 омогућити електронски приступ студентима 
током пријавивања испита ++ 

 пријем нових сарадника у настави ++ 
Стратегија отклањања слабости  

 развити електронски приступ студентима за 
пријављивање испита ++ 

W СЛАБОСТИ (weaknesses ) ++ 
Слабости су: 

 недовољно коришћење интерактивних метода 
рада на мастер и докторским студијама ++ 

 У поступку анализе издвојени су следећи 
кључни елементи слабости: 

 застарели процеси (основни едукациони и 
пратећи процеси)++ 

Т ОПАСНОСТИ (threat) 
 појава конкуренције са широм лепезом 
услуга, +++ 

 појава конкурената са вишим квалитетом 
услуга, +++ 

 пораст понуде супститута наших услуга 
+++ 

Посебно се издвајају следеће опасности из 
окружења: 

 појава конкурената, 
 пораст понуде супститута наших услуга 
 опадање интересовања за ове услуге (због 
појаве нових конкурената на тржишту)+++ 
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Предлог корективних мера  

1. Уложити све напоре за Изградњу зграде Факултета, чиме би се омогућио 
упис већег броја студената (обезбеђење финансијских средстава), 

2. Обезбедити редовна улагања у квалитет простора и опреме, 

3. Потребно је да сви запослени и студенти са највећом пажњом користе 
постојећу опрему 

4. Развијати и унапређивати систем информационих технологија: набавити 
специфичне компјутерске програме и пратећу опрему (рачунарску и 
електронску) за административне послове, наставу - и научна истраживања 

 
Показатељи и прилози за стандард 11  

Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  
знајмљени  простор) са површином  објеката (амфитеатри,  
учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)  

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се 
користи у наставном процесу и научноистраживачком раду  
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 12: 
ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Опис тренутне ситуације 

Факултет безбедности има дугорочно обезбеђена финансијска средства 
неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научно-истраживачког рада и 
професионалних активности. Користећи наведене изворе финансирања, реализација 
финансијског плана који на предлог наставно-научног већа усваја Савет факултета, 
дефинисана је следећим прописима:  

• Законом о високом образовању, 

• Уредбом о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета, 

• Статутом Универзитета, 

• Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама, 

• Статутом факултета и 

• правилницима усвојеним на факултету у складу са Статутом и законом. 

Највећи део прихода чине сопствени приходи. Правни основ стицања и 
расподеле прихода је строго дефинисан Законом о Универзитету, а само пословање 
ближе је уређено Статутом факултета и актима у складу са Статутом и законом. 

Факултет редовно доноси годишње финансијске планове и на тај начин планира 
целокупно финансијско пословање. 

Факултет такође обезбеђује и јавност и транспарентност својих извора 
финансирања, као и начин и употребу финансијских средстава кроз годишњи обрачун 
који на предлог наставно-научног већа усваја Савет факултета.  

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

Факултет остварује своје циљеве и испуњава стандарде који су постављени 
Стандардом 12 јер: 

1. има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију 
свих активности које се одвијају на факултету, 

2. има изворе финансирања усклађене са законом, 

3. самостално планира распоред и намену финансијских средстава и тиме 
обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском 
периоду, 

4. обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина 
употребе истих кроз финансијске извештаје о пословању и годишњи обрачун 
који усваја Савет факултета. 
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Aнализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

 

 ПРЕДНОСТИ 
 Финансијска средства 
неопходна за реализацију 
наставно-научног процеса 
обезбеђују се из буџета 
Републике Србије што даје 
дугорочну сигурност у 
финансирању +++ 

 Факултету остављена 
законска могућност да из 
сопствених прихода 
обезбеди део финансијских 
средстава за финансирање 
+++  

 Факултет има могућност да, 
у законским оквирима, 
самостално доноси 
финансијски план за 
наредну годину+++ 

 Факултет има могућност да, 
у законским оквирима, 
самостално финансијски 
одлучује о сопственим 
приходима +++ 

СЛАБОСТИ 
 Средства опредељена у 
буџету Републике Србије 
за реализацију наставно-
научног процеса су често 
недовољна ++ 

МОГУЋНОСТИ 
 Према Закону о високом 
образовању факултету 
остављена могућност да 
кроз накнаду за 
комерцијалне и друге 
услуге обезбеди додатна 
финансијска средства за 
финансирање +++ 

 Према Закону о високом 
образовању факултету 
остављена је могућност 
да кроз уговоре са 
трећим лицима и кроз 
консултантске услуге 
обезбеди додатна 
финансијска средства 
+++ 

Стратегија појачања 
 Настојати да се у буџету 
Републике Србије обезбеде 
већа средства за 
финансирање делатности 
образовања на 
факултету+++ 

 Настојати да се 
подзаконским актима 
обезбеди да материјалне 
трошкове, за услуге које 
Факултету пружају јавна 
предузећа, плаћају директно 
од Министарства ++ 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Пружањем 
комерцијалних и 
консултантских услуга 
трећим лицима 
обезбедити што више 
сопствених средстава.++ 

ОПАСНОСТИ 
 Факултет у покушајима 
да обезбеди што више 
сопствених прихода 
може се удаљити од своје 
основне наставно-научне 
и истраживачке 
делатности ++ 

Стратегија превенције 
 Тежити да се обезбеди 
равномернији прилив 
финансијских средстава на 
релацији буџет - сопствени 
приходи, како се у случају 
мањег прилива са неког од 
извора не би угрозила 
стабилност финансирања 
факултета.+++ 
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Табела 12.1 Оцењивање квалитета финансијске подршке 

РБ. КРИТЕРИЈУМ МИНИМАЛНИ НИВО
КВАЛИТЕТА 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ 

ОЦЕЊУЈЕ ОЦЕНА ПРИМЕДБА 

1 Извори финансирања 
у складу са 
Законом и 

Статутом Факултета 
упоређивање 

Комисија и 
продекан за 
финансије 

остварено  

2 

Финансијско планирање и 
транспарентност у 
употреби финансијских 
средстава 

финансијски план финансијски 
извештај 

Комисија и 
продекан за 
финансије 

усклађено  

3 

Дугорочно обезбеђење 
финансијских средстава 
неопходних за 
реализацију наставно-
научне, научно-
истраживачке и остале 
професионалне 
активности 

финансијски план финансијски 
извештај 

Комисија и 
продекан за 
финансије 

усклађено  

 

Предлог корективних мера: 

1. треба пратити финансијска издвајања у складу са потребама развоја научно-
истраживачког рада, 

2. обезбедити више средстава кроз јачање интензивније активности на пољу 
међународне сарадње. 

 

Показатељи и прилози 

Прилог 12.1. Финансијски план  

Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину 
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 13. 
УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И 

ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Факултет безбедности редовно и усаглашено спроводи предвиђене и прописане 
процедуре и поступке којима се обезбеђује успешно испуњење овог стандарда. На тај 
начин у потпуности се осигурава и обезбеђује значајно учешће студената у свеукупном 
систему самовредновања, провере и обезбеђивања квалитета на Факултету, у складу са 
одговарајућим законским прописима (Правилник о стандардима за самовредновање 
и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо 
образовање, 20.10.2006) и са одговарајућим унутрашњим актима (Стратегија за 
обезбеђење квалитета, Правилник о самовредновању и оцени квалитета, 
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Факултета безбедности). 

Учешће студентске популације у систему и процесима самовредновања и 
провере квалитета обезбеђено је вишеструким могућностима: 

• кроз активности студентских организација, Студентског парламента, и 
других, 

• посредством студентских представника у Наставно-научном већу, Савету и 
другим телима Факултета, а посебно и најнепосредније 

• преко представника студената у Комисији за контролу квалитета (као 
сталном стручном телу Наставно-научног већа факултета), 

• непосредним изјашњавањем у редовно спровођеном анкетирању студентске 
популације о бројним важним аспектима квалитета. 

Наведени поступци и процедуре омогућавају студентима двоструко, посредно и 
непосредно учешће (посредно – преко поменутих представника, тела и организација, 
непосредно – личним изјашњавањем). Тиме је обезбеђено да студентима буду на 
располагању трајни, отворени и вишеструки канали и начини изјашњавања о свим 
елементима квалитета који су од нарочитог значаја за студентску популацију. 

Преко својих представника студенти су имали и имају могућност да активно 
учествују у расправи о концепцији и стратегији за обезбеђење квалитета, стандардима 
и поступцима процеса самоевалуације, провере и обезбеђења квалитета, нормативним 
актима којима се уређује систем праћења, самовредновања, провере и обезбеђивања 
квалитета на Факултету. 

Непосредно изјашњавање студената нарочито је усмерено на различите 
значајне аспекте квалитета студијског програма и наставног процеса. Те 
аспекте студенти оцењују у одговарајућим анкетама: 

 (анкета за вредновање студијског програма и наставног процеса [А-1 и А-
1/1] за студенте 1–4. године основних академских студија;  

 анкета за вредновање студијског програма и наставног процеса [А-2] за 
свршене студенте без радног искуства;  
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 анкета за вредновање квалитета студијског програма са аспекта 
применљивости у пракси [за свршене студенте са радним искуством, А-
3];  

 анкета за вредновање педагошког рада наставника [Б-1]; анкета за 
вредновање услова рада на Факултету [В-2]. 

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

Факултет безбедности је остварио циљеве и испунио стандарде постављене 
стандардом 13, јер:  

(1) Представници студената активно учествују у раду Комисије за обезбеђење 
квалитета високошколске установе;  

(2) Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, 
поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, 
укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске 
установе;  

(3) Обавезан елемент самовредновања високошколске установе је анкета којом 
се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се 
проверавају у процесу самовредновања, при чему високошколска установа организује и 
спроводи анкетирање, обрађује резултате, ставља их на увид јавности и укључује у 
укупну оцену самовредновања и оцене квалитета;  

(4) Студенти су укључени у рад Комисије за самовредновање и стимулисани су 
да самостално делују кроз Студентски парламент.  

 



 

 69

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)  
 

ПРЕДНОСТИ / 
Квантификација 
процена 

СЛАБОСТИ / 
Квантификација 
процена 

SWOT АНАЛИЗА 
 ПРЕДНОСТИ (Strenghts)  
 СЛАБОСТИ (Weaknesses)  
 МОГУЋНОСТИ 

(Opportunities)  
 ОПАСНОСТИ (Threats) 

 Активно учешће 
студената у процесу 
самовредновања и 
оцењивања квалитета 
високошколске 
установе, анализи 
резултата 
самовредновања и 
формирању предлога 
корективних мера у 
случају недовољне 
испуњености 
стандарда квалитета / 
+++ 

 Активно учешће 
студената у процесима 
развоја и евалуације 
студијских програма у 
оквиру курикулума и 
развоју метода 
оцењивања / +++ 

 Недовољно често 
анкетирање студената о 
питањима из свих 
области које се 
проверавају у процесу 
самовредновања: 
тренутно, спроводи се 
једном у току школске 
године / + 

 Недовољна 
заинтересованост 
студената појединих 
студијских програма за 
активно учествовање у 
раду Комисије за 
квалитет и раду 
одређених катедри 
факултета / + 

МОГУЋНОСТИ / Квантификација 
процена 

Стратегија појачања: Стратегија уклањања 
слабости: 

 Повећање процентуалног 
учешћа студената у раду 
Комисије за обезбеђивање 
квалитета, Наставно-научног 
већа и раду катедри факултета / 
+++  

 Учесталије анкетирање 
студената о питањима из свих 
области које се проверавају у 
процесу самовредновања/ +  

 Упутити захтев 
Министарству за 
просвету и науку са 
чврстим аргументима 
који поткрепљују 
потребу за изменама и 
допунама Закона о 
високом образовању, 
којима би се 
омогућило веће 
процентуално учешће 
студената у раду 
стручних тела 
факултета  

 Спроводити анкетирање 
студената о питањима из 
свих области које се 
проверавају у процесу 
самовредновања два 
пута годишње, на 
почетку сваког семестра  

 Спроводити едукацију 
студената појединих 
студијских програма о 
предностима и значају 
њиховог активног 
учествовања у раду 
стручних тела факултета  

ОПАСНОСТИ / Квантификација 
процена 

Стратегија превенције: Стратегија елиминације: 
 

 Недовољна мотивисаност 
и/или неоснован страх 
студената да објективно искажу 
своја мишљења и ставове у 
процесу провере квалитета / + 

 Интензивирати 
активности на 
едукацији студената о 
предностима и значају 
њихове 
ангажованости и 
објективног изношења 
мишљења и ставова у 
процесу 
самовредновања и 
оцењивања квалитета 
факултета  

 На основу анализа 
анкета спроведених 
међу студентима у 
процесу 
самовредновања и 
оцењивања квалитета 
издвојити студенте са 
најмањим бројем датих 
одговора у анкети и оне 
који су давали 
неконзистентне 
("екстремне") одговоре, 
и кроз посебне 
едукативне састанке 
утицати на побољшање 
квалитета њиховог 
ангажовања у 
поменутим 
активностима  

 Путем директне 
комуникације 
перманентно 
упознавати студенте са 
одлукама стручних тела 
факултета и ефектима 
корективних мера које 
се односе на унапређење 
квалитета наставног 
процеса и стандарда 
студената  

 
Предлог корективних мера: 
 

1. Мотивисати студенте да се укључе у анализу студентских анкета, 
генерисање нових, као и активном предлагању корективних мера на 
основу спроведених анкета.  
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2. Интензивирати активности на едукацији студената о предностима и 
значају њихове ангажованости у раду стручних тела факултета, односно 
предностима и значају објективног изношења мишљења и ставова у 
процесу самовредновања и оцењивања квалитета факултета; посебан 
едукативни утицај треба вршити код студената са најмањим бројем датих 
одговора и оних који су давали неконзистентне одговоре приликом 
анкетирања у процесу самовредновања.  

3. Путем директне комуникације перманентно упознавати студенте са 
одлукама стручних тела факултета и ефектима корективних мера које се 
односе на унапређење квалитета наставног процеса и стандарда 
студената.  

 
Показатељи и прилози за стандард 13  
 

Прилог 13.1.  Документација која потврђује учешће студената у 
самовредновању и провери квалитета  
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 14: 
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА 

КВАЛИТЕТА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

У овом извештају наведене су системске процедуре и нормативно регулисани 
поступци и стандарди који се односе на свеукупан процес перманентног и 
систематичног праћења, провере, оцењивања и обезбеђења квалитета на Факултету 
безбедности у свим значајним аспектима које прописује Национални савет за високо 
образовање. 

14.1. Факултет је на описани начин уредио и трајно обезбеђује спровођење 
стандарда и поступака за оцењивање квалитета, као и начин реализације и носиоце 
свих битних задатака које подразумева утврђени систем обезбеђења квалитета. 

14.2. Факултет на одговарајући начин обезбеђује све услове, опрему, 
инфраструктурне и организационе претпоставке које су нужне за успешан и 
перманентан ток процеса прикупљања, обраде, анализе и оцене свих података који су 
неопходни за ефикасну проверу, оцену и обезбеђење квалитета у свим унапред 
дефинисаним значајним аспектима. 

14.3. Анкетирањем послодаваца, Националне службе за запошљавање и 
свршених студената Факултет обезбеђује неопходне информације о компетентности 
студената који су завршили Факултет, са циљем да се изађе у сусрет евентуалним 
новонасталим образовним, стручним и професионалним потребама у друштвеном 
окружењу. 

14.4. Факултет у оквиру провере и оцене квалитета курикулума (оцена 
курикулума: савременост курикулума) редовно прикупља податке нужне за 
компарацију са квалитетним страним универзитетским и другим институцијама. 

14.5. Усвојеним актима Факултета прописана је обавеза Факултета да 
систематски спроводи редовне периодичне циклусе самовредновања током којих се по 
утврђеним процедурама спроводе регулисане и јасно дефинисане мере које 
омогућавају проверу спровођења и остваривања стратегије, стандарда и поступака за 
обезбеђење квалитета, са циљем да се трајно обезбеди достизање пожељних стандарда 
и високог нивоа квалитета. Сваки од периодичних циклуса самовредновања обавезно и 
неизоставно укључује анкетирање студентске популације о дефинисаним аспектима 
квалитета, као и укључивање добијених, сређених и анализираних резултата тог 
анкетирања у укупну оцену процеса самовредновања; резултати добијени анкетирањем 
студената обавезно се уважавају и у предлозима мера за унапређење, корекцију и 
модификацију целокупног система обезбеђења квалитета, унапређења и измене 
студијских програма, наставног процеса, курикулума и др. Циклус самовредновања, у 
складу са усвојеним стандардима и поступцима, спроводи се сваке три године или 
чешће. 

14.6. Резултати самовредновања су јавни за студенте, наставнике и сараднике и 
ширу универзитетску, научну , стручно-професионалну и ширу друштвену јавност. 
Студенти су обавештени преко својих представника и организација или лично преко 
извештаја, интернет-странице Факултета и на друге начине; наставници и сарадници 
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информисани су преко катедри и Наставно-научног већа. Са резултатима се обавезно 
упознаје и Комисија за акредитацију и проверу квалитета. 

 

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

 

Факултет Безбедности је остварио циљеве и испунио стандарде постављене 
стандардом 14, јер: 

 Доследно обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 
оцењивање квалитета, дефинисаних усвојеним документом „Интерни 
стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета безбедности 
Универзитета у Београду“ којим су, у складу са препорукама Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета, постављени стандарди и поступци 
обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у 
систему обезбеђења квалитета. 

 Постоје услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и 
обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања 

 Обезбеђује редовну повратну информацију од Националне службе за 
запошљавање и послодаваца - предузећа, установа и организација о 
компетенцијама дипломираних студената  

 У оквиру сарадње са другим иностраним ВШУ обезбеђује податке 
потребне за упоређивање са тим и осталим страним високошколским 
установама у погледу квалитета 

 О резултатима самовредновања упознаје наставнике, сараднике, студенте 
и јавност путем стручних органа и преко објављених докумената на својој 
веб-страници.  
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Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

 ПРЕДНОСТИ 

 Постоји Комисија за 
обезбеђење квалитета и 
утврђена методологија за 
спровођење контроле 
квалитета и испуњености 
стандарда +++  

 Сва усвојена документа 
везана за обезбеђење 
квалитета су доступна 
јавности на веб страници 
Факултета +++ 

 Постоје уговори о 
сарадњи са престижним 
иностраним ВШУ + 

 Постоје повратне 
информације о 
компетенцијама 
свршених студената++ 

СЛАБОСТИ 

 Студенти и запослени су 
скептични да реално могу 
утицати на процесе у ВШУ, 
и показују мало 
интересовање за активно 
ангажовање у систему 
обезбеђења квалитета. +++ 

 Нису регулисане обавезе 
да запослени и студенти 
учествују у активностима 
везаним за контролу 
квалитета, као ни мере за 
стимулацију учешћа, већ је 
све препуштено њиховој 
вољи ++ 

 Недовољно се користе 
подаци добијени 
контролама квалитета за 
планирање будућих 
активности ++ 

МОГУЋНОСТИ 

 Култура квалитета 
запослених је на вишем 
нивоу него раније ++ 

 Управа Факултета је 
заинтересована за 
унапређење система 
обезбеђења квалитета 
+++ 

 Факултет је има веће 
информатичке и 
кадровске могућности 
него у протеклом 
периоду++ 

Стратегија појачања 

 Комисија за квалитет 
треба да направи нову 
ревизију докумената 
система квалитета, и 
уведе контролу 
спровођења поступака 
квалитета  

 Одобрити техничку 
подршку Комисији за 
обезбеђење квалитета 

 Наставити рад на 
подизању боље 
софтверске подршке у 
пословима обезбеђења 
квалитета 

Стратегија уклањања 
слабости 

 Треба увести Статутарне 
одредбе које сакционишу 
непоступање по 
постојећим одлукама и 
правилима 

 Изменити Статут 
Факултета и унети одредбе 
које регулишу начин 
стимулације учешћа 
запослених и студената у 
пословима квалитета  

 Одлуке, препоруке и 
правила која се доносе 
треба да садрже већи ниво 
прецизности 

ОПАСНОСТИ 

 Мали број запослених и 
студената је вољан да се 
ангажује у области 
обезбеђења квалитета 
+++ 

 Средства за рад на 
пословима обезбеђења 
квалитета нису 
предвиђена у буџету 
Факултета ++ 

 Не постоји дефинисана 
административно 
техничка подршка 
Комисији за обезбеђење 
квалитета ++ 

Стратегија превенције 

 Предвидети средства за 
рад на пословима 
обезбеђења квалитета у 
буџету Факултета 

 Спровести едукацију 
запослених о управљању 
квалитетом 

 Обезбедити 
административну 
/техничку подршку 
Комисији за обезбеђење 
квалитета 

 Неопходно је наставити са 
проверама квалитета и 
дорадом процедура за те 
провере, као и са 
успостављањем нових 
стандарда и процедура за 
обезбеђење и проверу 
квалитета 

Стратегија елиминације 

 Заменити чланове 
Комисије за обезбеђење 
квалитета који се 
недовољно ангажују 

 Увести ангажовање на 
пословима квалитета као 
обавезан услов за 
напредовање у академској 
хијерархији 

 Процедуре системског 
праћења релевантних 
података је потребно у што 
већој мери аутоматизовати 
осавремењивањем 
информационог система и 
подизањем нивоа рада 
техничке службе 
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Предлози за побољшање и планиране мере: 

 

1. Управа Факултета треба да формира Службу за квалитет од ненаставног 
особља који ће дати техничку подршку систему обезбеђења квалитета 
Факултета.  

2. Јавно похвалити и наградити запослене и студенте који су се ангажовали на 
пословима контроле квалитета. 

3. Увести ангажовање на пословима квалитета као обавезан услов за 
напредовање у академској хијерархији. 

4. Ослободити чланове Комисије за квалитет дела других обавеза и заменити 
чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују. 

5. Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима 
спровођења стратегије и поступака обезбеђења квалитета. 

6. Предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету 
Факултета и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава. 

7. Спровести едукацију запослених о управљању квалитетом. 

 

Показатељи и прилози за стандард 14  

Прилог 14.1. Информације  презентоване  на  сајту  високошколске  установе  о 
активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и  
периодичну  проверу квалитета  у  циљу  одржавања  и  
унапређење  квалитета  рада  високошколске установе. 

 

http://www.fb.bg.ac.rs/
http://www.fb.bg.ac.rs/
http://www.fb.bg.ac.rs/
http://www.fb.bg.ac.rs/
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ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА НА ФАКУЛТЕТУ, СА 
ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА 

 

Опис тренутне ситуације 

 

Факултет безбедности је и претходних година, а нарочито од 2000. године, 
предузимао потребне мере за контролу, оцењивање и обезбеђивање квалитета. Те мере 
у почетку нису биле строго стандардизоване у виду целовитог система обезбеђења 
квалитета (какав на Факултету постоји данас), али су подразумевале темељне и 
интензивне расправе у које су били укључени наставници, сарадници, ненаставно 
особље и студенти. Такође се водило рачуна о анализи потреба и захтева друштвеног 
окружења за кадровима одређених профила, све већој заинтересованости нових 
генерација средњошколаца за студије на нашем Факултету, итд.  

У расправама и анализама долазило се до значајних закључака о потребним 
корекцијама и унапређењима различитих аспеката функционисања установе. На 
основу тих закључака Факултет је предузимао реформске захвате који су се 
првенствено односили на студијске програме, курикулуме, наставни процес и научно-
истраживачки рад. Више пута је спроведена реформа и иновирање студија, уведени су 
нови смерови и нови облици и нивои студирања, специјалистичке студије, мастер, 
докторске студије, и др. 

Захваљујући предузетим реформама, Факултет је процедуру акредитације у 
високом образовању дочекао оспособљен и спреман да одговори на захтеве пред 
којима се нашао. У том смислу реформа студијских програма је спроведена у циљу 
задовољавања стандарда које прописује Национални савет за високо образовање, али је 
истовремено усклађена са захтевима и потребама које су идентификоване у сложеној 
процедури које обухвата целовити систем обезбеђења квалитета. 

Комисија за обезбеђење квалитета идентификовала је питање простора као 
главну област у којој су потребне мере унапређења квалитета. Факултет је, у оквиру 
својих могућности, предузимао све потребне мере за трајно и квалитетно решавање 
овог проблема. Тако је Влада Републике Србије својим Закључком на седници 
одржаној 02.12.2012. пренела право јавне својине са Града Београда на Републику 
Србију за потребе изградње објекта – зграде Факултета безбедности Универзитета у 
Београду. Обезбеђен је плац на Новом Београду за изградњу Факултета безбедности 
чиме је Факултет на оптималан начин спровео све активне мере које су му у овом 
погледу на располагању. У наредном периоду очекује се да, уз ангажовање надлежних 
државних и градских структура, Факултет адекватно и трајно реши питање од виталне 
важности за његов развој.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Проф. др Владимир Цветковић, с.р. 
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