
 
 

 
На основу чл. 37 Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-научно веће 
Факултета, на својој седници одржаној 30.10.2014. год., доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за обезбеђење и контролу квалитета  

 
 

Чл.1 
 Овом Одлуком именује се Комисија за обезбеђење и контролу квалитета, регулише 
 њен делокруг рада, састав и поступак рада. 
           Чл. 2 
 У састав Комисије именују се: 

1. Проф. др Бојан Ђорђевић, председник Комисије 
2. Др Момчило Манић,  доцент, ВШЈ-ФПС, Пожаревац, члан 
3. Проф. др Џејн Паунковић, члан 
4. Оливера Марковић, секретар Комисије, шеф студентске службе, члан 
5. Мр Мира Ђорђевић, заменик председника, менаџер квалитета, члан 
6. Марта Стојичић, студент основних академских студија, члан 
7. Милена Стаменковић, студент, ВШЈ, ФПС, Пожаревац 

Чл.3 
Задаци Комисије су : 
- Да припрема предлоге стратегије, политике, стандарда, процедура, метода провере 

квалитета, унапређење организације обезебеђење квалитета као и мера за изградњe 
културе квалитета;  

- Да прати остваривање стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и 
да руководству високошколске установе предлаже одговарајуће мере; 

- Да прикупља податке о квалитету студијских програма и рада високошколске 
установе од пословних представника, привредних и ванпривредних организација и 
других релевантних институција. 

 
 Делокруг рада Комисије је: 

- усваја или редефинише политику квалитета; 
- усваја документа система квалитета; 
- анализира извештаје о преиспитивању система квалитета; 
- анализира извештаје о интерним и екстерним проверама система квалитета; 
- разматра извештаје о квалитету; 
- даје налог за спорвођење корективних и – или превентивних мера; 
- одређује тимове за унапређење система квалитета;  
- развија и унапређује мотивационе елементе. 
 

Чл.4 
Председника Комисије у одсуству замењује заменик председника. 

 
Чл.5 

 Секретар Комисије организује седницу, води записник и врши све остале 
 организационо-техничке послове Комисије. 
 



Чл.5 
 Седницу Комисије сазива председник или заменик председника, који руководи 
 седницом. Седнице се одржавају по потреби. 
 
                                                                             Чл. 6 
 Седнице се сазивају писаним  позивом, 5 дана унапред са дефинисаним дневним 
 редом и потребним прилозима.  
 
 
                                                                              Чл. 7 
 Комисија одлучује о питањима из делокруга рада већином гласова укупног броја 
 чланова. 
                                                                                                       
 
                                                                           Чл. 8 
 Записници са седница Комисије се чувају 5 година у регистру архиве Комисије. 
 Одговоран за  чување записника је секретар Комисије. 
 
                                                                           Чл. 9 
 Одлуку доставити члановима Комисије, архиви и секретару Факултета.  
  
 

Чл. 10 
 Стручне послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Факултета за 
 менаџмент у  Зајечару. 
 
 

Чл.11 
 Одлука ступа на снагу даном доношења 
  
 
 
    
         Председник Већа 
 
        Проф. др Драган Михајловић 

 



 
 

 
На основу чл. 37 Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-научно веће 
Факултета, на својој седници одржаној 30.10.2014.  год., доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за самовредновање и оцену квалитета студијских програма и 

установе  
 
 

Чл.1 
Овом Одлуком именује се Комисија за самовредновање и оцену квалитета студијских 
програма и установе, регулише њен делокруг рада, састав и поступак рада 

           
Чл. 2 

 У састав Комисије именују се: 
1. Проф. др Бојан Ђорђевић, председник Комисије 
2. Проф. др Слободан Игњатовић, ван. проф. ВШЈ-ФПС, Пожаревац, заменик 

председника 
3. Др Радица Павловић, доцент, члан, ВШЈ-ФПС, Пожаревац  
4. Мр Мира Ђорђевић, менаџер квалитета, секретар Комисије 
5. Оливера Марковић, шеф студентске службе, члан 
6. мр Небојша Симеоновић, члан 
7. Јован Ветовић, члан 
8. Милена Стаменковић, председник студентског парламента ВШЈ, ФПС, Пожаревац 
9. Ненад Грујо, студент основних академских студија, члан. 

Чл.3 
Задаци Комисије су : 
- Да припрема предлоге за израду извештаја за спровођење самовредновања и оцену 
квалитета; 
- Да прати реализацију Извештаја о самовредновању и оцени квалитета; 
- Да прикупља податке релевантне за допуну или измену извештаја о самовредновању 
и оцени квалитета. 

Чл.4 
 Стручне послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Факултета за 
 менаџмент у  Зајечару. 
 
 

Чл.5 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити на сајт Факултета. 
 
  

Чл.6 
 
 Одлуку доставити члановима Комисије и стручним службама Факултета. 
 
   
         Председник Већа 
 
        Проф. др Драган Михајловић 



На основу члана 37. Статута Факултета за менаџмент Зајечар, наставно-научно 
веће Факултета за менаџмент у Зајечару, на својој седници одржаној 30.10.2014. 
године доноси 
 

О Д Л У К У 
о формирању Комисије за развој и акредитацију 

 
 

Чл 1. 
  

Формира се Комисија за Развој и акредитацију, у следећем саставу: 
 

1. Проф. др Бојан Ђорђевић, председник Комисије 
2. Проф. др Слободан Игњатовић,  ванредни професор, ВШЈ-ФПС, Пожаревац, 

заменик председника 
3. Мр Небојша Симеоновић, секретар комисије 
4. Јован Ветовић, систем администратор, члан 
5. Драган Ранђеловић, секретар Факултета, члан 
6. Оливера Марковић, шеф студентске службе, члан 
7. Мр Мира Ђорђевић, менаџер квалитета, члан 
8. Млађан Максимовић, студент докторских студија, члан 

 
Чл 2. 

Задаци Комисије су: 
 

- Утврђивање концепта даљег развоја Факултет за менаџмент; 
- Припрема нацрта докумената за акредитацију Факултета; 
- Припрема нацрта Наставног плана и програма студија; 
- Пројекција дугорочног развоја кадрова и подмлатка на Факултету; 
- Текући развојни планови Факултета 

Чл. 3 
 
Стручне послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Факултета за 
менаџмент у Зајечару, по налогу секретара Факултета. 
 

Чл. 4 
 

 Одлуку доставити свим члановима Комисије, секретару и архиви.  
        

Чл.5 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
                      
          Председник 
          Наставно-научног већа 

 
                  Проф. др Драган Михајловић 



 
 

 
На основу чл. 37  Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-научно веће 
Факултета, на својој седници одржаној 30.10.2014, доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за контролу квалитета студијског програма Основних 

струковних студија бизниса и менаџмента 
 

Чл.1 
 Овом Одлуком именује се Комисија за квалитет студијског програма Основних 
 струковних студија бизниса и менаџмента, у саставу: 

1. др Срђан Жикић, доцент, председник Комисије 
2. Проф. др Крунислав Совтић, заменик председника 
3. Мр Небојша Симеоновић, члан, секретар Комисије 
4. Немања Станковић, студент струковних студија, члан 
5. Немања Толић, студент струковних студија, члан 

 
Чл.2 

Задаци Комисије су : 
- Да припрема редовно и систематично прати и спроводи контролу квалитета 
студијског програма путем самовредновања и провером квалитета; 
- Да припрема предлоге за израду Извештаја о спровођењу самовредновања и оцену 
квалитета студијског програма;   
- Да прати реализацију Извештаја о самовредновању и оцени квалитета студијског 

програма; 
- Да прикупља податке релевантне за допуну или измену Извештаја о 

смаовредновању, провери и оцени квалитета студијског програма. 
 

Чл.3 
 Стручне послове за потребе Комисије обавља студентска служба Факултета, а по 
 потреби и друге службе. 
 
 

Чл.4 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се одмах. 

 
Чл.5 

  
 Одлуку доставити члановима Комисије и стручним службама Факултета. 
 
    
         Председник Већа 
 
        Проф. др Драган Михајловић 

 



 
 

 
На основу чл. 37  Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-научно веће 
Факултета, на својој седници одржаној 30.10.2014. год., доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за контролу квалитета студијског програма Основних 
академских студија, два модула: Бизнис и менаџмент и Економија 

 
 

Чл.1 
 Овом Одлуком именује се Комисија за квалитет студијског програма Основних 
 академских студија два модула: Бизнис и менаџмент и Економија, у саставу: 

1. Проф. др Бојан Ђорђевић, председник Комисије 
2. Проф. др Џејн Паунковић, члан 
3. Проф. др Игор Трандафиловић, члан 
4. Др Иван Ивановић, доцент, ВШЈ-ФПС, Пожаревац, члан 
5. Оливера Марковић, шеф студентске службе, члан 
6. Марија Јовановић, студент основних академских студија, члан 
7. Милена Стаменковић, студент, ВШЈ, ФПС, Пожаревац 

 
Чл.2 

Задаци Комисије су : 
- Да припрема редовно и систематично прати и спроводи контролу квалитета 
студијског програма путем самовредновања и провером квалитета; 
- Да припрема предлоге за израду Извештаја о спровођењу самовредновања и оцену 
квалитета студијског програма;   
- Да прати реализацију Извештаја о самовредновању и оцени квалитета студијског 
програма; 
- Да прикупља податке релевантне за допуну или измену Извештаја о 
сaмовредновању, провери и оцени квалитета студијског програма. 
 

Чл.3 
Стручне послове за потребе Комисије обављаће студентска служба Факултета, а по 
потреби и друге службе. 

 
 

Чл.4 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се одмах. 

 
Чл.5 

 Одлуку доставити члановима Комисије и стручним службама Факултета. 
 
    
         Председник Већа 
 
        Проф. др Драган Михајловић 

 



 
 

 
На основу чл. 37 Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-научно веће 
Факултета, на својој седници одржаној 30.10.2014. год., доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за контролу квалитета студијског програма Мастер академских 

студија економије 
 

Чл.1 
 Овом Одлуком именује се Комисија за квалитет студијског програма Мастер 
 академских студија економије, у саставу: 

1. Проф. др Бојан Ђорђевић, председник Комисије 
2. Проф. др Игор Трандафиловић, члан 
3. Др Далибор Милетић, доцент, ФМЗ, члан 
4. Проф. др Горан Пузић, ванредни проф., ВШЈ-ФПС, Пожаревац, заменик 

председника 
5. Александар Манић, студент Мастер академских студија, члан 
6. Биљана Илић, референт последипломске службе, члан 
7. Јован Ветовић, систем администратор, члан 

 
Чл.2 

Задаци Комисије су : 
- Да редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и 
спољашњом провером квалитета;  
-  Да припрема предлоге за израду Извештаја о спровођењу самовредновања и оцену 
квалитета студијског програма;   
- Да прати реализацију Извештаја о самовредновању и оцени квалитета; 
- Да прикупља податке релевантне за допуну или измену Извештаја о смаовредновању 
и оцени квалитета. 
 

Чл.3 
Стручне послове за потребе Комисије обављаће студентска служба Факултета, а по 
потреби и друге службе. 

 
 

Чл.4 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почетком реализације 
Мастер академских студија. 

 
Чл.5 

 Одлуку доставити члановима Комисије и стручним службама Факултета. 
 
    
         Председник Већа 
 
        Проф. др Драган Михајловић 

 



 
 

 
На основу чл.37 Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-научно веће 
Факултета, на својој седници одржаној 30.10.2014. год., доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
 о именовању Комисије за контролу квалитета студијског програма Докторских 

студија менаџмента природних ресурса 
 
 

Чл.1 
 Овом Одлуком именује се Комисија за квалитет студијског програма Докторских
 студија менаџмента природних ресурса, у саставу: 

1. Проф. др Бојан Ђорђевић, председник Комисије 
2. Проф. др Слободан Игњатовић, ванр. проф., ВШЈ-ФПС, Пожаревац, заменик 

председника 
3. Проф. др Зоран Стојковић, члан 
4. Проф. др Џејн Паунковић, члан 
5. Биљана Илић, студент Докторских студија, члан 

 
Чл.2 

Задаци Комисије су: 
- Да редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и 
спољашњом провером квалитета  
-  Да припрема предлоге за израду Извештаја о спровођењу самовредновања и оцену 
квалитета студијског програма   
- Да прати реализацију Извештаја о самовредновању и оцени квалитета; 
- Да прикупља податке релевантне за допуну или измену Извештаја о 
смаовредновању и оцени квалитета. 
 

Чл.3 
 Стручне послове за потребе Комисије обављаће студентска служба Факултета, а по 
 потреби и друге службе. 
 
 

Чл.4 
 Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почетком реализације 
 Докторских студија. 

 
Чл.5 

  
 Одлуку доставити члановима Комисије и стручним службама Факултета. 
 
    
         Председник Већа 
 
        Проф. др Драган Михајловић 
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