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На основу члaна 25. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“  бр. 88/2017, 

27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019), Стандарда 1. Правилника о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских 

програма („Сл. гласник РС“ бр. 13/19, од 28.02.2019. године), члана 45. тачка 12. и 13. у 

вези са чланом 144. и 145. Статута Факултета, члана 8. Правилника о самовредновању 

и оцени квалитета и Стратегије за обезбеђење квалитеа, на предлог Комисије за 

обезбеђење и унапређење квалитета, Наставно-научно веће Факултета безбедности на 

седници одржаној дана 25.12.2019. усвојило је 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

КВАЛИТЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Факултет безбедности започео је поступак самовредновања и оцењивања 
квалитета октобра месеца 2019. године. У периоду октобар-децембар 2019. године 
усвојени су ревидирана Стратегија обезбеђења квалитета, нови Правилник о 
самовредновању и оцени квалитета и Стандарди и поступци за обезбеђење и 
унапређење квалитета. 

Акционим планом за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета Факултета 
безбедности предвиђају се поступци и мере за све области обезбеђења квалитета, 
субјекти који треба да спроведу поступке и мере, као и оквирни рокови за њихово 
спровођење.  

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна 

јавности 

 

Поступци и мере: Објављивање текста Стратегије обезбеђења квалитета и Правилника 

о самовредновању и оцени квалитета на интернет страници 

факултета и уређивање и штампање публикације која садржи 

текстове ових докумената. 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета и стручна служба  

Рок: јануар 2020. године 

 

Поступци и мере: Упознавање што већег броја студената са поменутим документима         

(Стратегија, Правилник) преко Студентског парламента и осталих 

студентских организација на факултету. 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Судентски парламент, 

Клуб студената, Асоцијација студената. 

Рок: Јануар-Фебруар 2020. 

 

Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета 

Високошколска установа утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог 

рада, који су доступни јавности. 

 
Поступци и мере: Објављивање текста Стандарда и поступака за обезбеђење и    

унапређење квалитета на интернет страници факултета 

 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета и стручна служба  
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Рок: јануар 2020. 

 

Поступци и мере:  Упознавање што већег броја студената са садржином Стандарда и 

поступака за обезбеђење и унапређење квалитета преко 

Студентског парламента и осталих студентских организација на 

факултету. 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Судентски парламент, 

Клуб студената, Асоцијација студената. 

Рок: Јануар-Фебруар 2020. 

 

Поступци и мере: Преиспитивање начина и поступака за обезбеђење квалитета 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: Децембар 2020. 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета 

 

Поступци и мере: Обезбеђење сталне административне подршке Комисији за 

обезбеђење и унапређење квалитета из редова ненаставног 

особља  

Субјекти: Декан, Секретар 

Рок: јануар 2020. 

 

Поступци и мере: Укључивање студената мастер и докторских студија у Комисије 

Наставно-научног већа (Комисија за обезбеђење и унапређење 

квалитета, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе)  

Субјекти: Наставно научно веће, Студентски парламент 

Рок: фебруар 2020. 

 

Поступци и мере: Формирање и одржавање електронске базе свих израђених, 

прикупљених и обрађених докумената и података у поступку 

самовредновања која ће бити доступна главним субјектима 

одговорним за обезбеђење и унапређење квалитета. 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Декан, стручна служба 

Рок: јануар-децембар 2020. 

 

Стандард 4: Kвалитет студијског програма 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, 

структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално 

прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих друштвених 

институција. 

 

Поступци и мере: Формирање Алумни организације 

Субјекти: Декан, Секретар, стручна служба 

Рок: До априла 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање актуелних и дипломираних студената о квалитету 

студијског програма 
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Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: март 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање послодаваца о квалитету студијског програма 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Савет послодаваца 

Рок: април 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа НПП основних академскигх студија и припрема  

документације за нову акредитацију 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Катедре, Наставно-научно  

веће, Продекан за наставу 

Рок: јануар-септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа НПП мастер академских студија и припрема документације 

за акредитацију. 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Катедре, Наставно-научно  

веће, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: јануар-септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа НПП докторских академских студија ради модификовања  

његове структуре и садржине и припрема документације за 

акредитацију. 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Катедре, Наставно-научно  

веће, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: јануар-септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа концепта стручне праксе на основним и мастер студијама 

ради његовог усклађивања са новим стандардима за акредитацију 

студијских програма 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Катедре, Наставно-научно  

веће, Продекан за наставу, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: април-мај 2020. 

 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање 

примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и 

поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и 

предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на 

одговарајућем нивоу. 

 

Поступци и мере: Анализа садржине планова рада по наставним предметима 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисија праћење и 

унапређење квалитета наставе, Продекан за наставу, Наставно научно веће 

Рок: Септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Контрола уредности Дневника наставе 

Субјекти: Продекан за наставу, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: континуирано 
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Поступци и мере: Анкетирање студената свих нивоа студија о квалитету наставног 

процеса 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисија за праћење и 

унапређење квалитета наставе 

Рок: мај-јуни 2020. 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, 

праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на 

њиховом укључивању у наставни процес. 

 

Поступци и мере: Анализа садржаја наставних програма свих нивоа студија са 

становишта имплементације савремених научних достигнућа (у 

оквиру припрема документације за реакредитацију)   

Субјекти: Катедре, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Продекани, 

Наставно научно веће 

Рок: јануар-септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Организација научних конференција: 

• Четврта међународна научна конференција Појас и пут: Србија и иницијатива 16+1 

• The 5th International Academic Conference on Human Security 

Субјекти: Декан, Наставно научно веће 

Рок: до датума одржавања конференције 

 

Поступци и мере: Анализа Извештаја о научно-истраживачком раду за претходну  

школску годину и израда Плана научно-истраживачког рада за 

наредну школску годину 

Субјекти: Продекан за науку и студије 2. и 3. степена, Комисија за научно-

истраживачки рад, Наставно научно веће 

Рок: октобар-децембар 2020. 

 

Поступци и мере: Организација конференције студената докторских студија и      

објављивање најбољих радова у часопису Годишњак Факултета 

безбедности 

Субјекти: Продекан за науку и студије 2. и 3. степена, Комисија за стуције 2. и 3. 

степена, Уредништво часописа 

Рок: март 2020. 

 

Поступци и мере: Потпуно усклађивање часописа Годишњак Факултета безбедности 

са Актом о уређивању научних часописа  

Субјекти: Уредништво часописа 

Рок: септембар 2020. 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на 

основу јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој 

наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави 

 

Поступци и мере: Анализа извештаја о раду за претходну школску годину (анализа 

референци наставника и сарадника) 
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Субјекти: Катедре, Наставно научно веће 

Рок: октобар – децембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа укупног и оптерећења наставника и сарадника на 

појединим студијским програмима у односу на стандарде за 

акредитацију 

Субјекти: Продекан за наставу, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена, Декан 

Рок: септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање студената  - евалуација педагошког рада наставника и 

сарадника 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисија за праћење и 

унапређење квалитета наставе, Наставно научно веће 

Рок: после сваког семестра 

 

Поступци и мере: Укључивање сарадника и демонстратора у рад на научно-

истраживачким пројектима  

Субјекти: Катедре, Продекан за наставу, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: континуирано 

 

Поступци и мере: Избор најбољих студената мастер и докторских студија за 

демонстраторе 

Субјекти: Катедре, Наставно научно веће, Декан 

Рок: септембар-октобар 2020. 

 

Поступци и мере: Ажурирање књиге наставника на свим студијдким програмима 

Субјекти: Продекан за наставу, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: септембар 2020. 

 

Стандард 8: Квалитет студената 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 

начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и 

проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 

одговарајућих мера у случају пропуста 

 

Поступци и мере: Израда и анализа извештаја о пролазности студената по 

генерацијама и по наставним предметима на основним академским 

студијама за претходну школску годину 

Субјекти: Студентска служба, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе,  

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитеа, Наставно научно веће 

Рок: фебруар-март 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање студената  - евалуација педагошког рада наставника и 

сарадника (објективност, етичност и коректан однос наставника и 

сарадника према студентима, начин оцењивања) 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисија за праћење и 

унапређење квалитета наставе, Наставно научно веће 

Рок: после сваког семестра 
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Поступци и мере: Укључивање у рад студентског парламента студената мастер и 

докторских студија 

Субјекти: Студентски парламент 

Рок: јануар 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа начина оцењивања и пролазности студената на мастер и 

докторским студијама 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Продекан за студије 2. и 3. 

степена 

Рок: септембар- октобар 2020. 

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује 

доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката 

 

Поступци и мере: Анализа годишњих планова рада по наставним предметима 

(адекватност литературе) 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Катедре, Наставно научно 

веће 

Рок: септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Прелагање и усвајање Плана издавачке делатности за 2021. годину 

(приоритет наставна литература) 

Субјекти: Катедре, Комисија за издавачку делатност, Наставно научно веће 

Рок: децембар 2020. 

 

Поступци и мере: Обезбеђивање средстава за набавку нове литературе и рачунарске 

опреме за потребе наставног процеса и научноистраживачког рада 

Субјекти: Библиотека, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 

Декан, Савет факултета 

Рок: Децембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање наставника, сарадника и студената о квалитету 

уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета  

Рок: Март-Април 2020. 

 

Поступци и мере: Обука и усавршавање запослених у библиотеци 

Субјекти: Библиотека, Секретар, Декан 

Рок: према потреби 

 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 

ненаставне подршке  

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се 

обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за 

ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада. 
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Поступци и мере: Анкетирање студената, наставника, сарадника и ненаставног 

особља о квалитету организације рада и раду органа управљања и 

пословођења 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: Март-Април 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање студената, наставника и сарадника о квалитрту рада 

ненаставног особља 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: Март-Април 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа броја и квалитета запосленог ненаставног особља у односу 

на стандарде за акредитацију 

Субјекти: Декан, Секретар 

Рок: Мај 2020. 

 

Поступци и мере: Израда Плана стручног усавршавања ненаставног особља  

Субјекти: Секретар 

Рок: Мај 2020. 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме  

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

 

Поступци и мере: Анализа расположивих просторних капацитета у односу на број 

студената и стандарде акредитације 

Субјекти: Одељење за правне, кадровске и административне послове, Продекан за 

наставу, Продекан за науку и студије 2. и 3. степена 

Рок: Септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање наставника, сарадника, студената и запослених о 

квалитету простора и опреме 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: Април 202. 

 

Поступци и мере: Покретање процедуре за обнаваљање уговора о закупу наставног 

простора са Војном академијом. 

Субјекти: Секретар, Декан 

Рок: Октобар-Децембар 2020. 

 

Поступци и мере: Набавка савременог софтвера за примену савремених метода у 

реализацији наставе (симулација, студија случаја и сл.) 

Субјекти: Факултет са партнерима у реализацији пројекта Erasmus+ 

Рок: септембар 2020. 

 

Стандард 12: Финансирање  

Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских 

средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 
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Поступци и мере: Обезбеђивање нових извора финансирања кроз конкурисање за 

научно-истраживачке пројекте, пружање професионалних и 

стручних услуга екстерним субјектима и развијање кратких 

програма студија 

Субјекти: Продекан за науку и студије 2. и 3. степена, Комисија за 

научноистраживачки рад, Наставно научно веће, Иновациони центар 

Рок: Континуирано 

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења 

квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника у 

телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету 

високошколске установе. 

 

Поступци и мере: Доношење Правилника о раду студентског парламента 

Субјекти: Студентски парламент, Секретар, Наставно научно веће 

Рок: Септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анкетирање студената о питањима из свих области које се 

проверавају у процесу самовредновања 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: Март-Април 2020. 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне 

информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима 

обезбеђења квалитета. 

 

Поступци и мере: Формирање посебне електронске базе података потребне за 

прикупљање и обраду података у процесу самовредновања и 

поновне акредитације 

Субјекти: Одељење за правне, кадровске и административне послове 

Рок: Јануар 2020. 

 

Поступци и мере: Израда Извештаја о самовредновању ради припреме поновне 

акредитације 

Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Рок: Јуни 2020. 

 

Стандард 15. Квалитет докторских студија  

Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз унапређење научноистраживачког 

рада, осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија и редовно 

праћење и проверу њихових циљева, постизање научних способности студената 

докторских студија и овладавање специфичним академским и практичним вештинама 

потребним за будући развој њихове каријере. 

 

Поступци и мере: Конципирање новог модела докторских студија 
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Субјекти: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Катедре, Продекан за 

науку и студије 2. и 3. степена, Комисија за студије 2. и 3. степена,  Наставно научно 

веће. 

Рок: Септембар 2020. 

 

Поступци и мере: Анализа успеха студената докторских студија у претходне три 

школске године 

Субјекти: Комисија за студије 2. и 3. степена, Продекан за науку и студије 2. и 3. 

степена, Наставно научно веће 

Рок: април 2020. 

 

Поступци и мере: Провера испуњености критеријума наставног особља за држање 

наставе на докторским студијама 

Субјекти: Комисија за студије 2. и 3. степена, Продекан за науку и студије 2. и 3. 

степена, Наставно научно веће 

Рок: март 2020. 

 

Поступци и мере: Провера испуњености критеријума наставног особља за функцију 

ментора на докторским студијама 

Субјекти: Комисија за студије 2. и 3. степена, Продекан за науку и студије 2. и 3. 

степена, 

Рок: март 2020. 

 

Поступци и мере: Праћење јачања  академских и научноистраживачких компетенција 

док студената докторских студија 

Субјекти: Комисија за студије 2. и 3. степена, Продекан за науку и студије 2. и 3. 

степена 

Рок: континуирано 

 

 

 


