
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:   
Датум:   
 
 
           З А П И С Н И К 

са 1. седнице   КОМИСИЈЕ  ЗА  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  
која је одржана у  петак  03.02.2017.год. у 10,00 h  

у ДЕКАНАТУ 
 

 
Седници присуствују: др Весна Голубовић – Ћургуз, продекан за наставу, др 

Гроздана Гајић, редовни професор, др Биљана Шљукић, доцент, др Александар Ловрић, 
доцент, др Драгана Ћоровић, доцент, дипл. инж. Марија Нешић, асистент, МSс. Предраг 
Миљковић, асистент, дипл. инж. Анита Свиличић, референт за наставу и осигурање 
квалитета и Марија Милутиновић, студент IV године Одсека за пејзажну архитектуру и 
хортикултуру. 

Оправдано је одсутан: Никола Поповић, студент III године Одсека за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, 

 
Седницом преседава др Весна Голубовић – Ћургуз, продекан за наставу и 

координатор Комисије. 
  
Констатовано је да је одредба о кворуму испуњена.  
Записник води Анита Свиличић. 

 На седници је усвојен следећи дневни ред: 
 
 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д  
1. Упознавање чланова комисије са досадашњим радом; 
2. Конституисање Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета; 
3. Избор председника, заменика председника и секретара комисије;  
4. Усвајање записника са прошле седнице; 
5. Договор о обавезама свих чланова комисије; 
6. Разно; 

 
 

 1. 
 Др Весна Голубовић – Ћургуз, продекан за наставу,  упознала је присутне са 
досадашњим радом Комисије.  Нагласила је да је претходној  комисији био продужен мандат 
док се није завршио Извештај о самовредновању и похвалила рад комисије. 
 Да би се олакшао рад на процесу следеће акредитације, где је Извештај о 
самовредновању саставни део, професорка је нагласила да је неопходно наставити рад на 
овом извештају и ажурирати (додати) податке за 2016.годину.  

Комплетан Извештај о самовредновању треба да се ради на сваке три године. 
 Из претходног сазива у новој комисији присутни су др Гроздана Гајић, МSс. Предраг 
Миљковић и дипл.инж.Анита Свиличић. Професорка др Г.Гајић обратила се присутнима и 
рекла да стоји на располагању свим члановинма комисије за савете и сугестије. Такође је 
похвалила рад претходне комисије која је, у претходном мандату, урадила комплетно два 
Извештаја о самовредновању. 
  

 



  
       2. 

 По Правилнику о самовредновању студијских програма, наставе и услове рада 
Шумарског факултета, члан 6, у рад треба да буду укључени представници наставног 
особља (са сваког одсека по један), ненаставног особља и студената.  

У досадашњем раду, пракса је показала, да је оптимално да са сваког одсека буду 
заступљени по два представника наставног особља (наставник, сарадник). Из тог разлога, 
продеканка ће, у сарадњи са правном службом, покренути измену Правилника да би се 
ангажовали  нови чланови. 
 Продеканка је констатовала да су сви чланови Комисије (према Одлуци ННВ-а 01-
2/277 од 28.12.2016.) присутни. 

        3. 
 Констатовано је дипл. инж. Анита Свиличић, референт за наставу и осигурање 
квалитета, по службеној дужности – Секретар комисије и у претходном и у овом новом 
сазиву. 
 За председника комисије, продеканка је предложила др Александра Ловрића. Предлог 
је једногласно прихваћен. 
 Председник комисије је за заменика председника предложио др Биљану Шљукић. 
Предлог је једногласно прихваћен. 

 4. 
Записник са претходне седнице је усвојен  једногласно. 

 
 5. 

 Распоред чланова комисије по стандардима, извршен је на основу међусобног 
договора.  

Задужења по стандардима су следећа:   
 

      Стандард 1 (Стратегија обезбеђења квалитета), Стандард 2 (Стандарди и поступци 
за обезбеђење квалитета) и Стандард 3 (Систем обезбеђења квалитета) - др Александар 
Ловрић; 

 Стандард 4 (Квалитет студијског програма) - МSс. Предраг Миљковић; 
 Стандард 5 (Квалитет наставног процеса) - др Александар Ловрић; 
 Стандард 6 (Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада) и 

Стандард 7 (Квалитет наставника и сарадника) - др Биљана Шљукић; 
 Стандард 8 (Квалитет студената) и Стандард 9 (Квалитет уџбеника, литературе, 

библиотекачких и информатичких ресурса - др Драгана Ћоровић; 
Стандард 10 (Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 

ненаставне подршке) и Стандард 11 (Квалитет простора и опреме) - дипл. инж. Марија 
Нешић; 

Стандард 12 (Финансирање), Стандард 13 (Улога студената у самовредновању и 
провери квалитета) и Стандард 14 (Систематско праћење и периодична провера квалитета) 
– припада еколошком инжињерингу у сарадњи са представницима студената; 

    
 6. 

Председник комисије предложио је да сви чланови проуче своје Стандарде 
(електронска верзија се налази на сајту) и да се комисија поново састане за седам дана како 
би се договорила о наредном раду. 

 
Састанак је завршен у 11,55 часова. 
 
 
       Председник Комисије за обезбеђење  
Записник сачинила:                и унапређење квалитета: 

       дипл.инж. Анита Свиличић              др Александар Ловрић с.р. 


