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УВОД 

Поступак студентског вредновања установе реализован је у складу с процедуром МП-
ПР-004 Студентско вредновање установе и методологијом МП-ИН-001, Методологија 
студентског вредновања установе. Извештај је приказан у наставку текста и састоји се 
из четири одељака. Први одељак се односи на методологију студентског вредновања 
установе, а у оквиру које је дат осврт на: истраживачку методологију; проблем 
истраживања и истраживачка питања; операционалне параметре; истраживачке 
инструменте; аналитичке јединице и узорак и анализу и приказ резултата. У другом 
одељку је приказана анализа резултата којом је обухваћен ниво задовољства студената 
свим параметрима којима је одређен квалитет установе, као и анализа разлога 
одустајања од студија. Трећи одељак посвећен је закључцима проистеклим из 
претходно урађене анализе резултата. У четвртом одељку дати су предлози 
корективних и превентивних мера, односно мера за побољшање процеса студентско 
вредновање установе.  

1. МЕТОДОЛОГИЈА 

1.1. Истраживачка методологија 

Процес студентског вредновања установе заснивао се на примени дескриптивног 
приступа истраживању. Дескриптивно истраживање примењено је у циљу добијања 
одговора о задовољству студената параметрима квалитета установе и у циљу 
сагледавања разлога одустајања од студија. Синтезом појединачних вредности 
параметара извршено је и вредновање установе. Заправо, применом дескриптивног 
истраживања омогућено је добијање одговора на питање: 

„Који је ниво задовољства студената у односу на организацију и реализацију 
образовног процеса и ненаставне подршке и који су разлози одустајања од 
студија?“ 

Стратегија истраживања је заснована на комбинацији квантитативних и квалитативних 
метода. Применом квантитативних истраживања омогућено је прикупљање података о 
разлозима одустајања од студија и о нивоу задовољства студената параметрима 
квалитета установе, односно добијање одговора на дефинисана истраживачка питања. 
Као истраживачки метод у процесу прикупљања претходно поменутих података 
примењено је анкетно истраживање. 

Квалитативан приступ примењен је с циљем детаљнијег разматрања ставова и 
мишљења респондената. Смисао сваке, па и ове квалитативне анализе је да служи као 
допуна квантитативних података и то уобичајено као њена негација или потпора. 
Квалитативни приступ је реализован кроз отворени део упитника где су испитаници 
могли да изнесу своје ставове, мишљења, убеђења, веровања и сл. 
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1.2. Проблем истраживања и истраживачка питања 

У складу са исказаним потребама испитивања задовољства који испитаници додељују 
параметрима квалитета установе и разлога одустајања од студија, као проблем 
истраживања дефинисано је следеће питање: 

„Који је ниво задовољства студената у односу на организацију и реализацију 
образовног процеса и ненаставне подршке и који су разлози одустајања од 
студија?“ 

У циљу добијања одговора на постављени проблем истраживања дефинисана су 
истраживачка питања која сегментарно разрађују постављени проблем: 

1. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом студијског програма? 

2. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом наставног процеса? 

3. Питање: Који је ниво задовољства студената наставним особљем? 

4. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом радног простора? 

5. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса? 

6. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом система информисања? 

7. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга сектора наставе? 

8. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга студентске 
службе? 

9. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга секретаријата? 

10. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом техничке подршке? 

11. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга материјално – 
финансијске службе? 

12. Питање: Који је ниво задовољства студената посредовањем Школе у обезбеђењу 
студентског стандарда? 

13. Питање: Који је ниво задовољства студената њиховом укљученошћу у раду 
Школе? 

14. Питање: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга скриптарнице? 

15. Питање: Који су разлози одустајања (исписивања) од студија? 

1.3. Операционални параметри 

Операционализација је уведена са сврхом превођења истраживачког проблема и 
истраживачких питања на језик индикатора, а с основним циљем повезивања појава и 
процеса. 

Основу постављеног проблема истраживања чинило је мерење задовољства студената, 
па је сходно томе уведен индикатор задовољства који је ближе одређен преко нивоа 
задовољства квалитетом параметара. 

Приказ индикатора са одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.1. 
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Табела 1.1 Индикатор задовољства 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

За
до

во
љ

ст
во

 

Ниво задовољства квалитетом 
параметара 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Задовољство студената мерено је на основу дефинисаних тринаест параметара којима је 
додељено значење индикатора. Сваки индикатор одређен је одговарајућим бројем 
варијабли. Као први индикатор издвојен је квалитет студијског програма којим су 
обухваћени елементи дефинисани стандардом за самовредновање високошколских 
установа: 

− доступност информација о студијском програму (у погледу циљева, структуре, 
условљености предмета, бодовне вредности предмета – ЕСПБ, избора 
наставника по предметима); 

− могућност стицања општих знања (у погледу информатичке писмености, 
познавања енглеског језика и других знања опште образовног карактера); 

− могућност стицања специфичних (стручних) знања, вештина и способности; 

− распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском 
програму. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.2. 

Табела 1.2 Индикатор квалитета студијског програма 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
ст

уд
иј

ск
ог

 
пр

ог
ра

ма
 

Доступност информација о 
студијском програму 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Могућност стицања општих 
знања 

Могућност стицања стручних 
знања и вештина 

Распоред предмета по годинама 
на студијском програму/смеру 

Индикатор квалитета наставног процеса, у складу са стандардом, одређен је следећим 
варијаблама: 

− усклађеност плана и распореда наставе са очекивањима студената; 

− доследност спровођења плана и распореда наставе (укључујући све наставне 
активности – предавања, вежбе, консултације, испите, итд.); 

− правовременост у упознавању студената са планом рада и предиспитним 
обавезама на сваком предмету; 

− методи реализације наставе (интерактивна настава, укључивање примера из 
праксе, подстицање на креативност, тимски рад и самосталност у раду). 
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Приказ индикатора са одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.3. 

Табела 1.3 Индикатор квалитета наставног процеса 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
на

ст
ав

но
г 

пр
оц

ес
а 

Доследност спровођења плана и 
распореда наставе 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Усклађеност плана и распореда 
наставе с очекивањима студената 

Правовременост упознавања 
студената са планом рада и 
предиспитним обавезама на 
сваком предмету 

Интерактивност наставе 

Подстицање студената на 
креативност 

Укључивање примера из праксе 

Оспособљавање студената за 
тимски рад 

Оспособљавање студената за 
самостални рад 

Индикатор наставног особља одређен је варијаблама које се односе на квалитет рада 
наставника и сарадника у настави: 

− доследност наставника у спровођењу садржаја предмета; 

− коректан однос наставника према студентима (поштовање кодекса 
професионалне етике); 

− способност наставника у излагању садржаја предмета. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.4. 

Табела 1.4 Индикатор наставног особља 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

Н
ас

та
вн

о 
ос

об
љ

е Коректност односа наставника 
према студентима 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Доследност наставника у 
спровођењу садржаја предмета 

Способност наставника у 
излагању садржаја предмета 

Индикатор квалитета радног простора одређен је елементима који проистичу из 
стандарда: 

− техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава; 

− услови рада у односу на постојећу опрему; 

− реализација наставних активности на више локација; 

− микроклиматски услови (осветљење, грејање, климатизација, итд.). 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.5. 
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Табела 1.5 Индикатор квалитета радног простора 
Инди-
катор 

Варијабла Тип Скала Вредности 
К

ва
ли

те
т 

ра
дн

ог
 п

ро
ст

ор
а Техничка опремљеност 

просторија у којима се изводи 
настава 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Услови рада у односу на 
постојећу опрему 

Утицај реализације наставе на 
више локација на задовољство 
корисника 

Микроклиматски услови 

Индикатор квалитета библиотечких и информатичких ресурса, који представљају 
значајну подршку процесу наставе, у складу са стандардом одређен је следећим 
варијаблама: 

− покривеност предмета литературом; 

− савременост садржаја библиотечког фундуса; 

− доступност електронских садржаја (презентације коришћене на предавањима, 
електронске базе часописа и друге публикације); 

− опремљеност читаонице рачунарима; 

− време рада библиотеке; 

− услови рада у читаоници (поштовање прописаних правила о коришћењу 
читаонице); 

− однос особља библиотеке према студентима. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.6. 

Табела 1.6 Индикатор квалитета библиотечких и информатичких ресурса 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
би

бл
ио

те
чк

их
 и

 
ин

ф
ор

м
ат

ич
ки

х 
ре

су
рс

а 

Покривеност предмета 
литературом 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Савременост садржаја 
библиотечког фундуса 

Доступност електронских 
садржаја 

Опремљеност читаонице 
рачунарима 

Време рада библиотеке 

Услови рада у читаоници 

Однос особља библиотеке према 
студентима 

Индикатор квалитета система информисања уведен је у контексту подршке 
реализације образовног процеса и одређен је следећим варијаблама: 
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− правовременост информисања (одлагање наставе, услови уписа, резултати 
испита, колоквијума, термини полагања испита и колоквијума, итд.);  

− начини информисања (огласна табла, сајт, смс и WAP портал); 

− разумљивост информација. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.7. 

Табела 1.7 Индикатор квалитета система информисања 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

Н
ас

та
вн

о 
ос

об
љ

е 

Правовременост информисања 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 1 - Незадовољни 

2 - Мало задовољни 
3 - Умерено задовољни 
4 - Веома задовољни 
5 - Изузетно задовољни 

Начини информисања 

Разумљивост информација 

 

Индикатор квалитета услуга сектора наставе одређен је следећим варијаблама: 

− радно време сектора наставе; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; 

− однос запослених у сектору према студентима; 

− добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.8. 

Табела 1.8 Индикатор квалитета услуга сектора наставе 
Инди-
катор 

Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
ус

лу
га

 с
ек

то
ра

 
на

ст
ав

е 

Радно време  сектора наставе 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Спремност запослених да пруже 
услугу у предвиђеном року 

Добра воља запослених да 
помогну студентима у решавању 
захтева, а који нису у делокругу 
рада службе 

Однос запослених у сектору 
према студентима 

Индикатор квалитета услуга студентске службе (у реализацији образовног процеса 
значајно место заузимају и службе ненаставне подршке које обезбеђују реализацију 
активности које директно или индиректно утичу на процес студирања) одређен је:  

− радно време студентске службе; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; 

− однос запослених у служби према студентима; 

− добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе. 
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Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.9. 

Табела 1.9 Индикатор квалитета услуга студентске службе 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
ус

лу
га

 с
ту

де
нт

ск
е 

сл
уж

бе
 

Радно време студентске службе 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни 
2 - Мало задовољни 
3 - Умерено задовољни 
4 - Веома задовољни  
5 - Изузетно задовољни 

Спремност запослених да пруже 
услугу у предвиђеном року 

Добра воља запослених да 
помогну студентима у решавању 
захтева, а који нису у делокругу 
рада службе 
Однос запослених у сектору 
према студентима 

Индикатор квалитет услуга секретаријата (коју чине помоћник директора за опште и 
правне послове, секретар и помоћник секретара) одређен је следећим варијаблама: 

− радно време секретаријата; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; 

− однос запослених у служби према студентима; 

− добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.10. 

Табела 1.10 Индикатор квалитета услуга секретаријата 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
ус

лу
га

 
се

кр
ет

ар
иј

ат
а 

Радно време секретаријата 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Спремност запослених да пруже 
услугу у предвиђеном року 
Добра воља запослених да 
помогну студентима у решавању 
захтева, а који нису у делокругу 

 б  Однос запослених у сектору 
према студентима 

Индикатор квалитета техничке подршке одређен је варијаблама: 

− добра воља особља техничке подршке у решавању додатних захтева 
(скенирање, нарезивање CD и DVD материјала, итд); 

− хигијенски услови. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.11. 
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Табела 1.11 Индикатор квалитета техничке подршке 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
те

хн
ич

ке
 

по
др

ш
ке

 
Добра воља особља у решавању 
додатних захтева 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 

1 – Незадовољни 

2 - Мало задовољни 

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 
Хигијенски услови 

Индикатор квалитета услуга материјално – финансијске службе (служба 
рачуноводства) одређен је варијаблама: 

− радно време материјално - финансијске службе; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.12. 

Табела 1.12 Индикатор квалитета услуга материјално-финансијске службе 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
ус

лу
га

 
м

ат
ер

иј
ал

но
-

ф
ин

ан
. с

лу
ж

бе
 Радно време материјално-финан. 

службе 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 

1 - Незадовољни 

2 - Мало задовољни 

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 
Спремност запослених да пруже 
услугу у предвиђеном року 

Индикатор студентског стандарда (у процесу обезбеђења студентског стандарда, који 
обухвата смештај у студентске домове, спровођење конкурса за студентске кредите и 
стипендије, исхрану студената, осигурање, разне врсте повластица, итд., Школа има 
улогу посредника) одређен је: 

− задовољством корисника посредничким услугама (које Школа пружа у 
обезбеђењу студентског стандарда).  

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.13. 

Табела 1.13 Индикатор студентског стандарда 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

С
ту

де
нт

ск
и 

ст
ан

да
рд

 Задовољство корисника 
посредничким услугама (које 
Школа пружа у обезбеђењу 
студентског стандарда) О

рд
ин

ар
на

 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 

1 - Незадовољни  

2 - Мало задовољни  

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни  

5 - Изузетно задовољни 

Индикатор укључуности студената у рад Школе (у складу са принципима новог 
система високог образовања студент се поставља у центар образовног процеса и 
додељује му се активно учешће у процесу обезбеђења квалитета), одређен је следећим 
варијаблама:  
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− квалитет рада Студентског парламента; 

− укљученост (свих) студената кроз различите процесе анкетирања;  

− доступност резултата (анкете, примедбе, предлози). 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.14. 

Табела 1.14 Индикатор укључености студената у рад Школе 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

У
кљ

уч
ен

ос
т 

ст
уд

ен
ат

а 
у 

ра
д 

Ш
ко

ле
 

Квалитет рада Студентског 
парламента 

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 

пе
то

ст
еп

ен
а 

1 - Незадовољни 

2 - Мало задовољни 

3 - Умерено задовољни 

4 - Веома задовољни 

5 - Изузетно задовољни 

Укљученост студената у рад 
Школе кроз различите процесе 
анкетирања 
Доступност резултата (анкете, 
предлози, итд.) 

 

Индикатор квалитета услуга скриптарнице одређен је следећим варијаблама: 

− снабдевеност скриптарнице основном литературом за учење; 

− цене публикација; 

− цене образаца, прибора, папира, и сл.; 

− однос запослених према студентима; 

− време рада скриптарнице. 

Приказ индикатора с одговарајућим варијаблама дат је у табели 1.15. 

Табела 1.15 Индикатор квалитета услуга скриптарнице 
Инди-
катор Варијабла Тип Скала Вредности 

К
ва

ли
те

т 
ус

лу
га

 
ск

ри
пт

ар
ни

це
 

Снабдевеност скриптарнице 
основном литературом  

О
рд

ин
ар

на
 

Л
ик

ер
то

ва
 п

ет
ос

те
пе

на
 

1 - Незадовољни  
2 - Мало задовољни  
3 - Умерено задовољни 
4 - Веома задовољни  
5 - Изузетно задовољни 

Цене публикација 

Цене образаца, прибора, папира, 
и сл. 

Однос запослених према 
студентима 

Време рада скриптарнице 

Анализа валидности и поузданости усвојених операционалних параметара извршена је 
провером вредности Кронбаховог коефицијента α (Cronbach α) за претходно 
дефинисане индикаторе. Добијени резултати приказани су у табели 1.16. 

У складу са препорукама за емпиријска истраживања, која подразумевају да се 
индикатори сматрају валидним и поузданим у случајевима када је α > 0.6, добијени 
резултати (приказани у табели 1.16) указују на поузданост и валидност овако 
дефинисаних индикатора, изузев у случају скупа варијабли које одређују квалитет 
техничке подршке. На овај начин се потврђује постојаност скупова варијабли у оквиру 
дефинисаних индикатора. 
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Табела 1.16 Поузданост и валидност индикатора 

Индикатор 
Cronbah – α 

ниво 
задовољства 

Задовољство 0,964 
Квалитет студијског програма 0,755 
Квалитет наставног процеса 0,848 
Наставно особље 0,833 
Квалитет радног простора 0,819 
Квалитет библиотечких и информатичких ресурса 0,866 
Квалитет система информисања 0,848 
Квалитет услуга сектора наставе 0,936 
Квалитет услуга студентске службе 0,901 
Квалитет услуга секретаријата 0,909 
Квалитет техничке подршке 0,537 
Квалитет услуга материјално-финансијске службе 0,817 
Квалитет студентског стандарда - 
Укљученост студената у рад Школе 0,901 
Квалитет услуга скриптарнице 0,862 

 

1.4. Истраживачки инструменти 

У складу с дефинисаном стратегијом истраживања као истраживачки инструмент 
коришћен је анкетни упитник. Упитник је сачињен тако да омогући мерење свих 
индикатора и варијабли при чему су биле обухваћене следеће области: 

− организација и реализација образовног процеса и 

− ненаставна подршка. 

Садржајно упитник се састојао из два дела у оквиру којих су груписана питања према 
следећим темама: 

Први део – Подаци о студенту 

− Демографске карактеристике испитаника: усмерење и година студијског 
програма (питања 1 и 2).1 

Други део – Вредновање установе 

− Параметри квалитета установе: квалитет студијског програма и наставног 
процеса; наставно особље; квалитет радног простора; библиотечких и 
информатичких ресурса; система информисања; услуга сектора наставе; услуга 
студентске службе; услуга секретаријата и услуга материјално-финансијске 
службе; студентски стандард; укљученост студената у рад Школе и квалитет 
услуга скриптарнице (питања од 1.1 закључно с 14.5); 

                                                 

1 У складу са Одлуком Наставног већа Школе о предлозима за побољшање процеса студентског 
вредновања установе од 14.02.2013. године усвојено је да се не врши анализа задовољство студената у 
односу на остварену просечну оцену и на годину студијског програма. У упитнику је задржана година 
студијског програма, али само као контролна варијабла. 
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− Опште мишљење о установи (питања 15 и 16); 

− Изношење ставова, мишљења, итд. (питање 17). 

Приказ упитника дат је у Прилогу 1. 

1.5. Аналитичке јединице и узорак 

У поступку студентског вредновања установе аналитичку јединицу представљала је 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника. У односу на дефинисани 
циљ овог истраживања посматрану популацију су чинили сви активни студенти 
основних струковних студија.  

Први корак у утврђивању репрезентативности узорка подразумевао је дефинисање 
релевантне популације. У складу с подацима Студентске службе (на дан 18.02.2015. 
године) у Школи тренутно студира 1377 студената основних струковних студија. 
Увидом у базу података о студентима добијени су подаци о броју студената по 
студијским програмима и годинама студирања. Треба напоменути да узорак нису 
чинили студенти прве године студирања. Применом софтвера Sample Size Calculator 
добијени су подаци о релевантној величини узорка. У табели 1.17 и на слици 1.1 
приказани су подаци о популацији и испитиваном узорку у погледу броја студената. 

Табела 1.17 Однос величине узорка и популације 
ОДНОС ВЕЛИЧИНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ И УЗОРКА 

  Популација Узорак 
Број студената 1377 305 

% 100,00 % 22,15% 

Слика 1.1 Однос величине узорка и популације 

Однос величине узорка и популације

Популација, 78%

Узорак, 22%

 
Из табеле 1.17 уочава се да је узорак представљао 22 % популације. У циљу утврђивања 
репрезентативности узорка и оствареног интервала поверења примењен је претходно 
поменути софтвер Sample Size Calculator. Добијени резултати приказани су на слици 
1.2, са које се уочава да је за популацију од 1377 студента релевантна величина узорка 
обухвата 301 испитаника. С обзиром, да је у процесу вредновања анкетирано 305 
испитаника остварени интервал поверења износи 4.95, у односу на уобичајених 5 %, 
што указује да је постигнута репрезентативност узорка. У контексту овог истраживања 
претходно наведено би значило да се са сигурношћу од 95 % може тврдити да је 
релевантни проценат популације између 45 и 55 %. Ако се претпостави да је 50 % 
испитаника одговорило на постављена питања онда се са сигурношћу од 95 % може 
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претпоставити да би између 45 и 55% релевантне популације одговорило на дата 
питања.  
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Слика 1.2 Оптимална величина узорка и интервал поверења 

 
Следећи корак у анализи подразумевао је утврђивање репрезентативности узорка у 
односу на усмерење студената. Добијени резултати приказани су у табели 1.18. 

Табела 1.18 Релевантност узорка у односу на усмерење 

Студијски програм 

Величина 
популације 
(II, III, IV, V, 

VI год. 
студирања) 

Релевантна 
величина 

узорка 
Узорак 

% у односу 
на 

популацију 

% у односу 
на 

релевантну 
величину 

узорка 
Дизајн индустријских 
производа 140 103 48 34,28 46,60 

Модни и дизајн производа 
од коже 79 66 26 32,91 39,39 

Графички дизајн 280 162 94 33,57 58,02 
Безбедност и здравље на 
раду 108 84 36 33,33 42,86 

Графичка технологија 65 56 15 23,08 26,78 
Менаџмент квалитетом 111 86 22 19,82 25,58 
Рециклажне технологије 24 23 9 37,50 39,13 
Заштита животне средине 156 111 47 30,13 42,34 
Нису одговорили на 
питање   8   

УКУПНО 963 691 305   

На основу података из табеле 1.18 уочава се да се проценат анкетираних студената у 
односу на релевантну величину узорка, по студијским програмима, креће у интервалу 
од 25,58 % до 58,02 %. Ово се може објаснити чињеницом да је у току спровођења 
процеса анкетирања била слабија присутност настави од стране студената на појединим 
студијским програмима. 



СК-0802 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 17 од 85 

У односу на квалитативни део упитника, од укупно 305 анкетираних 56 студента (у 
апсолутном броју) или 18,4% се одазвало предлогу. Квалитативни део анализе дат је 
као прилог овог Извештаја. 

1.6. Анализа и приказ резултата 

Анализа и приказ резултата извршени су у складу с дефинисаним циљем истраживања 
који је подразумевао мерење задовољства студената параметрима квалитета установе и 
сагледавање разлога одустајања од студија. Процес анализе обухватио је три фазе: 

1. прикупљање података; 

2. превођење података у информације и 

3. извођење одговарајућих закључака. 

У процесу анализе података, а у складу с потребама овог истраживања, примењена је 
дескриптивна статистика. Дескриптивна статистика је примењена у циљу описивања 
варијабли и добијања информација о посматраном феномену. У описивању номиналних 
варијабли примењен је распоред фреквенција. За потребе ефективног приказивања 
варијабли, као и међусобног односа променљивих коришћен је штапни графикон (bar 
chart) и дијаграм пита (pie chart).  

Анализа и приказ резултата урађени су применом софтверског пакета SPSS (Statistical 
Package for Social Scientists). 

2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 

Садржај овог поглавља приказује резултате спроведеног поступка студентског 
вредновања установе и анализе разлога одустајања од студија. Поглавље обухвата 
четири одељка. У првом одељку је приказана структура испитаника у односу на 
демографске карактеристике. 

Други одељак обухвата вредновање задовољства испитаника параметрима који ближе 
одређују квалитет установе. Одељак садржи четрнаест тачака разврстаних у складу са 
дефинисаним истраживачким питањима приказаним у тачки 1.2. У оквиру овог одељка 
детаљно је приказан ниво задовољства сваком од варијабли које ближе одређују 
поменуте параметре.  

У трећем одељку је извршена анализа оцене квалитета установе. Извршено је и 
рангирање параметара квалитета у односу на средње вредности оцена нивоа 
задовољства. Четврти одељак обухвата анализу разлога одустајања од студија.  

2.1. Демографске карактеристике испитаника 

У процесу испитивања ставова студената о важности варијабли које одређују квалитет 
установе показало се неопходним увођење варијабли демографских карактеристика 
испитаника. Основни циљ увођења демографских карактеристика огледа се у потреби 
селективног разматрања ставова студената о важности варијабли квалитета установе. 
Основни задатак овог дела анализе је да се прикаже структура испитаника у односу на 
испитиване демографске карактеристике. 
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Првим делом упитника обухваћена су питања која су се односила на демографске 
карaктеристике студената, а која су подразумевала разматрање само једне варијабле: 

− усмерење испитаника. 

2.1.1. Структура испитаника у односу на демографске показатеље 

Анализа података у погледу структуре испитаника у односу на демографске 
карактеристике извршена је применом статистичког алата којим се добија учесталост 
испитаника у односу на дефинисане варијабле (фреквенција). Структура испитаника у 
односу на њихово усмерење представљена је у табели 2.1 и на слици 2.1. 

Табела 2.1 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење 

 
У табели 2.1 приказана је бројчана и процентуална заступљеност испитаника у односу 
на њихово усмерење. Из поменуте табеле уочава се да су међу испитаницима 
најзаступљенији студенти студијског програма графички дизајн који чине 31,6 % свих 
анкетираних.  

Слика 2.1 Процентуална заступљеност расподеле испитаника у односу на усмерење 
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2.2. Параметри квалитета установе 

Основни циљ спровођења студентског вредновања установе огледао се у мерењу нивоа 
задовољства студената параметрима који одређују квалитет установе и анализи разлога 
одустајања од студија. Други део упитника, којим су анкетирани студенти, обухватио је 
питања која се односе на параметре квалитета установе и то: 

− квалитет студијског програма; 

− квалитет наставног процеса; 

− наставно особље; 

− квалитет радног простора; 

− квалитет библиотечких и информатичких ресурса; 

− квалитет система информисања; 

− квалитет услуга сектора наставе (помоћник директора за наставу, координатор 
наставе и организатор наставе); 

− квалитет услуга студентске службе; 

− квалитет услуга секретаријата; 

− квалитет техничке подршке; 

− квалитет услуга материјално – финансијске службе; 

− студентски стандард; 

− укљученост студената у рад Школе и 

− квалитет услуга скриптарнице. 

Разлози одустајања од студија анализирани на основу записа на обрасцу МП-ОБ-015, 
Анкета о разлозима одустајања од студија, коју студенти попуњавају приликом 
поступка исписивања из Школе. 

2.2.1. Квалитет студијског програма 

У циљу мерења нивоа задовољства студената квалитетом студијског програма 
дефинисано је следеће истраживачко питање: 

Питање 1.: Који је ниво задовољства студената квалитетом студијског програма? 

У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање разматрани су следећи 
фактори: 

− доступност информација о студијском програму (у погледу циљева, структуре, 
условљености предмета, бодовне вредности предмета – ЕСПБ, избора 
наставника по предметима); 

− могућност стицања општих знања (у погледу информатичке писмености, 
познавања енглеског језика и других знања опште образовног карактера); 

− могућност стицања специфичних (стручних) знања, вештина и способности; 
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− распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском 
програму. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Применом дескриптивне статистике добијени су резултати средњих вредности нивоа 
задовољства студената варијаблама које ближе одређују квалитет студијског програма. 
Резултати анализе приказани су у табели 2.2 и на слици 2.2. 

Табела 2.2 Ниво задовољства студената квалитетом студијског програма 

 
Из добијених резултата може се уочити да се средње вредности за посматране 
варијабле крећу у интервалу од 3,46 до 4,07. Овако добијени резултати указују да не 
постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима оцене задовољства 
испитаника варијаблама квалитета студијског програма. Како је одступање у интервалу 
од 0,86 до 1,13, може се приметити да код популације постоји статистички значајна 
разлика у оцени средње вредности квалитетa студијског програма у односу на 
доступност информација, стицање општих знања, стручних знања и вештина и 
распореду предмета по годинама на студијском програму. Најнижу вредност средње 
оцене (М=3,46) испитаници додељују варијабли „Распоред (редослед) предмета по 
годинама на студијском програму“, у вези са којом и остварују највећу разлику у 
мишљењима (SD=1,132). Збирно се може закључити да је популација веома задовољна 
компонентама које чине квалитет студијског програма, јер су испитаници умерено 
задовољни до веома задовољни сваком појединачном варијаблом студијског програма. 
На нивоу популације може се рећи да су испитаници веома задовољни доступношћу 
информација, стицањем општих знања, стручних знања и вештина и распоредом 
предмета по годинама на студијском програму. 
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Слика 2.2 Ниво задовољства студената квалитетом студијског програма 

 
Средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом студијског програма 
(средња вредност оцена свих варијабли) приказана је у табели 2.3. 

Табела 2.3 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом студијског програма 

 
Добијени резултати указују да је средња оцена нивоа задовољства испитаника 
квалитетом студијског програма 3,79 (М=3,7926; SD=0,7397) одакле се може закључити 
да су испитаници веома задовољни квалитетом студијског програма збирно. 

2.2.1.1. Ниво задовољства квалитетом студијског програма у односу на 
усмерење студената 

Следећи задатак у овом делу анализе подразумевао је сагледавање зависности нивоа 
задовољства респондената у односу на њихово усмерење. Применом статистичког 
алата One-Way ANOVA извршена је обрада података при чему су добијени следећи 
резултати (табела 2.4 и слика 2.3). 

У односу на усмерење испитаника, средња оцена нивоа задовољства квалитетом 
студијског програма креће се у интервалу од 3.51 до 4.35. Овако добијени резултати 
указују да не постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима оцене 
задовољства испитаника варијаблама квалитета студијског програма у односу на 
усмерење. Најниже вредности средње оцене нивоа задовољства су на студијским 
програмима за дизајн индустријских производа (M=3,51), графички дизајн (М=3,56) и 
безбедност и здравље на раду (M=3.89), док је највиша средња оцена нивоа 
задовољства на студијском програму графичка технологија (M=4,35). Из табеле се 
може закључити да средње оцене варирају за 0.84, што значи да постоји статистички 
значајно одступање од средње оцене нивоа задовољства квалитетом студијског 
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програма до једне оцене. Стандардна одступања по појединим студијским програмима 
доста варирају (SD=0,50 до SD=0,76), посебно на студијском програму графички 
дизајн, где је било и највише испитаника, укупно 94, па су ипак велика одступања у 
оцени (SD=0,76), као и на студијском програму рециклажне технологије (SD=0,73), на 
коме је било и најмање испитаника у односу на смер, свега њих 9. Оцене популације се 
крећу у распону од 3,31 до 4,62, дакле испитаници су умерено до изузетно задовољни 
квалитетом студијског програма. 

Табела 2.4 Средња вредност оцене задовољства квалитетом студијског програма у 
односу на усмерење испитаника 

 
Слика 2.3 Средња вредност оцене задовољства квалитетом студијског програма у 

односу на усмерење испитаника 

 
На слици 2.3 дат је полигон средње вредности оцене задовољства квалитетом 
студијског програма у односу на усмерење испитаника, одакле се види да су студенти 
студијског програма графичка технологија најзадовољнији, а студенти студијског 
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програма дизајн индустријских производа најмање задовољни квалитетом студијског 
програма. 

2.2.1.2. Ниво задовољства студената варијаблама квалитета студијског 
програма у односу на усмерење 

У погледу варијабле „Доступност информација о студијском програму“ (Табела 2.5) 
најнижи ниво задовољства исказали су студенти студијских програма: графички дизајн 
(M=3,79; SD=0,91) и дизајн индустријских производа (M=3,83; SD=0,79). Из табеле 2.5. 
се види да они показују нешто нижи ниво задовољства у односу на студенте осталих 
студијских програма, као и да се ниво задовољства креће у распону од 3,79 до 4,53, 
одакле се може закључити да не постоји статистички значајна разлика у оцени 
задовољства међу испитаницима и да су испитаници веома задовољни доступношћу 
информација о студијском програму. 

Табела 2.5 Ниво задовољства варијаблом „Доступност информација о студијском 
програму“ 

 
За варијаблу „Стицање општих знања“ (Табела 2.6), оцена задовољства је прилично 
уједначена и креће се у интервалу од М=3,54 до М=4,67. Издвајају се студенти 
студијског програма графичка технологија, који су једини исказали највиши ниво 
задовољства посматраном варијаблом (М=4,67) у односу на студенте са осталих 
студијских програма, који су веома задовољни посматраном варијаблом, док су 
најнижи ниво задовољства исказали студенти студијског програма дизајн 
индустријских производа (M=3,54). На основу одступања од средњих вредности (СЗЖ: 
SD=0,99, СГД: SD=0,96, РТХ:SD=0,93) може се закључити да међу студентима ових 
студијских програма постоји велика разлика у коначним оценама нивоа задовољства 
поменутом варијаблом. 
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Табела 2.6 Ниво задовољства варијаблом „Стицање општих знања“ 

 

За варијаблу „Стицање стручних знања и вештина“ (Табела 2.7) најнижи ниво 
задовољства је код студената студијског програма дизајн индустријских производа 
(M=3,54; SD=0,90) и графички дизајн (M=3,57; SD=1,05), док је највиши ниво 
задовољства код студената студијског програма графичка технологија (M=4,47; 
SD=0,64). Може се приметити да се оцена задовољства креће у интервалу од 3,54 до 
4,47 на свим студијским програмима, тако да је она уједначена што значи да су 
студенти свих студијских програма веома задовољни стицањем стручних знања и 
вештина у Школи. Како је стандардно одступање на свим студијским програмима осим 
графичке технологије близу 1, може се закључити да су студенти свих студијских 
програма умерено до изузетно задовољни стицањем стручних знања и вештина у 
Школи, осим студената студијског програма графичка технологија, који су веома 
задовољни стицањем општих знања 

Табела 2.7 Ниво задовољства варијаблом „Стицање стручних знања и вештина“ 

 
У погледу варијабле „Распоред предмета по годинама на студијском програму“ (Табела 
2.8) најнижи ниво задовољства је присутан код студената студијског програма дизајн 
индустријских производа (M=3,11; SD=1,24), док највиши ниво задовољства исказују 
студенти менаџмента квалитетом (M=3,91; SD=1,02). Како је одступање у мишљењу 
студената веома велико, може се закључити да је крајња оцена неуједначена и креће се 
од „мало задовољни“ до „изузетно задовољни“. 
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Табела 2.8 Ниво задовољства варијаблом „Распоред предмета по годинама на 
студијском програму“ 

 
Слика 2.4 даје упоредни приказ оцене задовољства варијаблама квалитета студијског 
програма у односу на усмерење испитаника. Може се закључити да студенти 
студијског програма графичка технологија дају највишу оцену задовољства за 
варијабле Доступност информација о студијском програму, „Стицање општих знања“ и 
„Стицање стручних знања и вештина“, док студенти менаџмента квалитетом дају 
највишу оцену задовољства за варијаблу „Распоред предмета по годинама на 
студијском програму“. 

Слика 2.4 Средњe вредности оцене задовољства варијаблама квалитета студијског 
програма у односу на усмерење испитаника 
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2.2.2. Квалитет наставног процеса 

За потребе мерења нивоа задовољства испитаника квалитетом наставног процеса 
дефинисано је следеће истраживачко питање:  

Питање 2.: Који је ниво задовољства студената квалитетом наставног процеса? 

У циљу добијања одговора на дефинисано истраживачко питање у процесу анкетирања 
разматране су следеће варијабле: 

− доследност спровођења плана и распореда наставе; 

− усклађеност плана и распореда наставе за очекивањима студената; 

− правовременост упознавања студената са планом рада и предиспитним 
обавезама на сваком предмету; 

− интерактивност наставе; 

− подстицање студената на креативност; 

− примери из праксе су добри и илустративни; 

− оспособљавање студената за тимски рад; 

− оспособљавање студената за самостални рад. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

У складу са понуђеном Ликертовом скалом у упитнику, применом адекватног 
статистичког алата добијене су средње вредности оцена нивоа задовољства испитаника 
за сваку од варијабли квалитета процеса наставе. Добијени резултати приказани су у 
табели 2.9 и на слици 2.5. 

Средња вредност оцене нивоа задовољства варијаблама квалитета наставног процеса 
креће се у интервалу од 3,52 до 4,04. Највеће задовољство испитаника је варијаблама 
„Правовременост упознавања с планом рада и предиспитним обавезама на сваком 
предмету“ (M=4,04; SD=0,97) и „План и распоред наставе-доследност“ (M=4,02; 
SD=0,97), док је најнижи ниво задовољства испитаника варијаблом „Усклађеност плана 
и распореда наставе са очекивањима“ (M=3,52; SD=1,08). Треба приметити да ова оцена 
није значајно нижа од осталих, јер опсег оцена задовољства испитаника квалитетом 
процеса наставе износи 0,52. 
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Табела 2.9 Ниво задовољства студената квалитетом процеса наставе 

 
Слика 2.5 Ниво задовољства студената квалитетом процеса наставе 

 
У погледу општег нивоа задовољства испитаника квалитетом процеса наставе добијени 
су следећи резултати (табела 2.10).  
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Табела 2.10 Средња оцена нивоа задовољства квалитетом процеса наставе 

 
Из табеле се уочава да је ниво задовољства испитаника у погледу квалитета наставног 
процеса вреднован средњом оценом 3.77, дакле испитаници су веома задовољни 
квалитетом наставног процеса. 

2.2.2.1. Ниво задовољства квалитетом наставног процеса у односу на 
усмерење студената 

Применом адекватног статистичког алата извршена је обрада података и добијени су 
резултати задовољства испитаника квалитетом процеса наставе, у односу на њихово 
усмерење, који су приказани у табели 2.11 и на слици 2.6. 

Табела 2.11 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом наставног процеса у 
односу на усмерење 

 
Добијене вредности средњих оцена нивоа задовољства крећу се у интервалу од 3.52 до 
4.22, што указује да се оцена нивоа задовољства квалитетом наставног процеса креће у 
оквиру исте оцене, тј. студенти свих студијских програма су веома задовољни 
квалитетом студијског програма. Највиша вредност средње оцене нивоа задовољства 
квалитетом наставног процеса уочава се код испитаника са студијског програма 
графичка технологија (М=4.22), а најнижа је на студијским програмима за дизајн 
индустријских производа (М=3.52) и безбедност и здравље на раду (М=3.61). Како се 
стандардна одступања крећу у интервалу од 0.53 до 0.80, следи да не постоји 
статистички значајна разлика у средњој оцени нивоа задовољства квалитетом наставног 
процеса у односу на усмерење. 
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Слика 2.6 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом наставног процеса у 
односу на усмерење 

 
2.2.2.2. Ниво задовољства студената варијаблама квалитета наставног 
процеса у односу на усмерење 

У табелама 2.12-2.19 дат је приказ нивоа задовољства варијаблама наставног процеса у 
односу на усмерење. 

Табела 2.12 Ниво задовољства варијаблом „Доследност у спровођењу плана и 
распореда наставе“ 

 



СК-0802 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 30 од 85 

Табела 2.13 Ниво задовољства варијаблом „Усклађеност плана и распореда наставе са 
очекивањима студената“ 

 
Табела 2.14 Ниво задовољства варијаблом „Правовременост упознавања с планом рада 

и предиспитним обавезама на сваком предмету“ 

 
Табела 2.15 Ниво задовољства варијаблом „Интерактивност наставе“ 
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Табела 2.16 Ниво задовољства варијаблом „Подстицање на креативност“ 

 
Табела 2.17 Ниво задовољства варијаблом „Примери из праксе су добри и 

илустративни“ 

 
Табела 2.18 Ниво задовољства варијаблом „Оспособљеност за тимски рад“ 
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Табела 2.19 Ниво задовољства варијаблом „Оспособљеност за самостални рад“ 

 
Резултати испитивања задовољства испитаника појединачним варијаблама квалитета 
наставног процеса у зависности од усмерења указују на следеће: 

− „Доследност у спровођењу плана и распореда наставе“ – сви студенти су веома 
задовољни доследношћу у спровођењу плана и распореда наставе. Најмање 
задовољство студената је на студијском програму дизајн индустријских 
производа (M=3,67, SD=0,88), а највеће на студијском програму графичка 
технологија (M=4,40, SD=0,63), док се издвајају студенти студијског програма 
менаџмент квалитетом и рециклажне технологије, који, иако дају високу оцену 
задовољства (СМК: М=4,27, РТХ: М=4,22) имају велику разлику у мишљењима 
(СМК: SD=1,2, РТХ: SD=1,09), што значи да за студенте ова два смера на нивоу 
популације се може рећи да њихова оцена задовољства посматраном варијаблом 
се креће од „умерено задовољни“ до „изузетно задовољни“.  

− „Усклађеност плана и распореда наставе с очекивањима студената“ – најмање 
задовољство студената је на студијским програмима дизајн индустријских 
производа (M=3,27, SD=1,12) а највеће на студијском програму заштита животне 
средине (M=3,74, SD=1,05), који се високом оценом „изузетно задовољни“ 
издвајају од студената осталих студијских програма. Како распон оцене нивоа 
задовољства посматраном варијаблом износи 0,47, може се закључити да не 
постоји статистички значајна разлика у оцени задовољства усклађеношћу плана 
и распореда наставе с очекивањима студената. 

− „Правовременост упознавања с планом рада и предиспитним обавезама на 
сваком предмету“ – најмање задовољство студената је на студијском програму 
дизајн индустријских производа (M=3,79, SD=1,14) и рециклажне технологије 
(М=3,89, SD=1,16) и  не одскаче у односу на остале студијске програме, чија је 
оцена задовољства око 4. Највећом оценом задовољства овом варијаблом 
издвајају се студенти графичке технологије (M=4,53, SD=0,74), који су „изузетно 
задовољни“ правовременошћу упознавања с планом рада и предиспитним 
обавезама на сваком предмету. Опсег од 0,74 показује да не постоји статистички 
значајна разлика у оцени нивоа задовољства овом варијаблом у односу на 
усмерење. 

− „Интерактивност наставе“ – најмање задовољство је на студијском програму 
безбедност и здравље на раду и износи 3,72, док је највиша оцена задовољства 
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на смеру графичка технологија и износи 4,53. Издвајају се студенти студијског 
програма менаџмент квалитетом, чије је одступање у мишљењима значајно 
(SD=1,05), па се њихова оцена задовољства поменутом варијаблом креће у 
распону од „веома задовољни“ до „изразито задовољни“. 

− „Подстицање на креативност“ – изузев студената студијског програма дизајн 
производа од коже који су показали да су „веома задовољни“ овом варијаблом 
(M=4,19, SD =0,94), и студената студијског програма безбедност и здравље на 
раду који су показали да су „умерено задовољни“ овом варијаблом (M=3,11, SD 
=1,06), генерално велики опсег од 1,08 показује да су студенти са осталих 
студијских програма умерено до веома задовољни подстицањем на креативност, 
док стандардна девијација од око 1 на свим студијским програмима даје 
статистички веома значајну разлику у оцени популације. 

− „Примери из праксе су добри и илустративни“ – изузев студената студијског 
програма дизајн индустријских производа (М=3,19) и студената студијског 
програма безбедност и здравље на раду (М=3,36) који су „умерено задовољни“, 
студенти осталих студијских програма су веома задовољни примерима из праксе 
које слушају током наставе, док опсег од око 1 говори о томе да се оцена 
задовољства студената овом варијаблом битно разликује од једног до другог 
студијског програма. Највиша је на студијском програму графичка технологија и 
износи 4,33, док је најнижа на студијском програму дизајн индустријских 
производа и износи 3,19. 

− „Оспособљеност за тимски рад“ – осим студената студијског програма графичка 
технологија који одскачу од осталих знатно вишом оценом задовољства овом 
варијаблом (M=4,20, S=0,78), на осталим студијским програмима оцене се крећу 
у распону од 3,42 до 3,92, дакле студенти свих студијских програм а су „веома 
задовољни “ оспособљеношћу за тимски рад. 

− „Оспособљеност за самостални рад“ – најнижи ниво задовољства је на 
студијском програму дизајн индустријских производа (M=3,54), док се оцене 
задовољства овом варијаблом на осталим студијским програмима крећу од 3,60 
до 4,19. Мали распон оцене нивоа задовољства посматраном варијаблом од 0,59 
указује на то да су сви испитаници „веома задовољни“ оспособљеношћиу за 
самостални рад.  

− Може се закључити да су генерално квалитетом наставног процеса најмање 
задовољни студенти студијског програма дизајн индустријских производа, а 
највеће задовољство посматраним варијаблама показују студенти студијског 
програма графичка технологија. 
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2.2.3. Наставно особље 

У разматрању нивоа задовољства студената наставним особљем пошло се од следећег 
истраживачког питања: 

Питање 3.: Који је ниво задовољства студената наставним особљем? 

За потребе добијања одговора на ово питање дефинисане су одреднице које ближе 
одређују параметар наставног особља: 

− доследност наставника у спровођењу садржаја предмета; 

− коректан однос наставника према студентима (поштовање кодекса 
професионалне етике); 

− способност наставника у излагању садржаја предмета. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Применом дескриптивне статистике, а у циљу добијања средњих вредности оцена 
нивоа задовољства, добијени су резултати приказани у табели 2.20 и на слици 2.7.  

Табела 2.20 Средња вредност оцена нивоа задовољства варијаблама наставног особља 

 
Слика 2.7 Средња вредност оцена нивоа задовољства варијаблама наставног особља 
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Добијени резултати указују да се средња оцена нивоа задовољства испитаника 
наставним особљем креће у интервалу од 3,88 до 4,15, дакле испитаници су веома 
задовољни квалитетом наставног особља. Највеће задовољство испитаника је 
варијаблом „Коректан однос наставник/студент“ (M=4,15; SD=0,90), док је нанижи 
ниво задовољства студената варијаблом „Способност наставника у излагању садржаја 
предмета“ (M=3,88; SD=0.95). 

Израчунавањем средње вредности збира варијабли наставног особља добијени су 
резултати приказани у табели 2.21. 

Табела 2.21 Средња вредност оцене нивоа задовољства параметром наставног особља 

 
Добијени резултати указују да средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника 
параметром наставног особља износи 4,04. 

2.2.3.1. Ниво задовољства наставним особљем у односу на усмерење 
испитаника 

Анализом података о нивоу задовољства испитаника наставним особљем у односу на 
њихово усмерење добијени су резултати приказани у табели 2.22 и на слици 2.8. 

Добијене средње вредности оцена нивоа задовољства наставним особљем крећу се у 
интервалу од 3.78 до 4.55. Најнижи ниво задовољства наставним особљем је на 
студијским програмима дизајн индустријских производа, безбедност и здравље на раду 
и графички дизајн, а највиши ниво задовољства је на студијском програму дизајн 
производа од коже. Треба приметити да осим студената студијског програма дизајн 
производа од коже, који су „изузетно задовољни“ наставним особљем, студенти 
осталих студијских програма су „веома задовољни“ наставним особљем и њихове 
оцене се крећу у распону од 3,78 (СДП) до 4,40 (СГД). 

Табела 2.22 Средња вредност оцене нивоа задовољства наставним особљем у односу на 
усмерење 
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Слика 2.8 Средња вредност оцене нивоа задовољства наставним особљем у односу на 
усмерење 

 
2.2.3.2. Ниво задовољства студената варијаблама параметра наставног 
особља у односу на усмерење 

Ниво задовољства студената варијаблама параметра наставног особља у односу на 
усмерење дат је у табелама 2.23-2.25. 

Табела 2.23 Ниво задовољства варијаблом „Коректан однос наставник/студент“ 
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Табела 2.24 Ниво задовољства варијаблом „Доследност наставника у спровођењу 
садржаја предмета“ 

 
Табела 2.25 Ниво задовољства варијаблом „Способност наставника у излагању 

садржаја предмета“ 

 
На основу претходно добијених резултата може се уочити следеће: 

− „Коректан однос наставник/студент“ –ниво задовољства се креће од 3,83 до 
4,60, дакле студенти су веома до изузетно задовољни коректним односом 
наставник-студент. 

− „Доследност наставника у спровођењу садржаја предмета“ – оцене задовољства 
се крећу од 3,73 до 4,56; прилично су уједначене, осим на студијском програму 
дизајн индустријских производа (М=3,73), који одскачу нешто нижом оценом 
задовољства у односу на остале студијске програме, чија се оцена креће у 
распону од 4,02 до 4,56. Највиши ниво задовољства показују студенти на 
студијском програму рециклажне технологије (М=4,56), који су, уз студенте 
студијског програма менаџмент квалитетом (М=4,55) „изузетно задовољни“ 
посматраном варијаблом. 

− „Способност наставника у излагању садржаја предмета“ – оцена задовољства на 
свим студијским програмима се креће од 3,56 до 4,58, дакле већег је распона у 
односу на  претходно две посматране варијабле. Треба напоменути да се по 
највишој оцени задовољства (М=4,58) издвајају студенти студијског програма 
дизајн производа од коже. 

Упоредни приказ посматраних оцена у односу на усмерење дат је на слици 2.9. 
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Слика 2.9 Средњe вредности оцене задовољства варијаблама наставног особља у 
односу на усмерење испитаника 

 
Треба приметити да се може издвојити студијски програм дизајн производа од коже 
која генерално има више оцене задовољства наведеним варијаблама у односу на остале 
студијске програме. 

2.2.4. Квалитет радног простора 

За потребе истраживања нивоа задовољства студената квалитетом радног простора 
дефинисано је следеће истраживачко питање: 

Питање 4.: Који је ниво задовољства студената квалитетом радног простора? 

У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисани су 
фактори који ближе одређују квалитет радног простора: 

− техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава; 

− услови рада у односу на постојећу опрему; 

− реализација наставних активности на више локација; 

− микроклиматски услови (осветљење, грејање, климатизација, итд.). 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Применом дескриптивне статистике спроведена је анализа нивоа задовољства 
испитаника квалитетом радног простора. Добијени резултати презентовани су у табели 
2.26 и на слици 2.10. 
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Табела 2.26 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета радног 
простора 

 
Слика 2.10 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета радног 

простора 

 
Добијени резултати указују да је највиша средња вредност оцене задовољства 
испитаника квалитетом радног простора, додељена варијабли „Микроклиматски 
услови“ (M=3,77; SD=1,11). Нешто ниже оцене добиле су остале варијабле, од којих је 
најнижа средња вредност оцене задовољства испитаника припала варијабли „Техничка 
опремљеност просторија у којима се изводи настава“ (M=3,18; SD=1,16). Треба 
приметити да у оба ова случаја постоје значајно велика одступања у мишљењима, тј. 
давању оцене на нивоу како узорка, тако и популације. 

На основу средњих вредности оцена појединачних варијабли добијена је средња 
вредност оцене задовољства испитаника квалитетом радног простора. Добијени 
резултати приказани су у табели 2.27. 

Табела 2.27 Средња вредност оцене задовољства квалитетом радног простора 
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Добијени резултати указују да средња вредност оцене задовољства испитаника 
квалитетом радног простора износи 3.38 (M=3.3825; SD=0.95391), дакле студенти су 
„умерено задовољни“ квалитетом радног простора. Треба приметити да је оцена нивоа 
задовољства квалитетом радног простора значајно нижа у односу на остале оцене. 

2.2.5. Квалитет библиотечких и информатичких ресурса 

За потребе спровођења поступка вредновања квалитета библиотечких и 
информатичких ресурса дефинисано је следеће истраживачко питање: 

Питање 5.: Који је ниво задовољства студената квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса? 

У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисани су 
фактори који ближе одређују параметар квалитета библиотечких и информатичких 
ресурса: 

− покривеност предмета литературом; 

− савременост садржаја библиотечког фундуса; 

− доступност електронских садржаја (презентације коришћене на предавањима, 
електронске базе часописа и друге публикације); 

− опремљеност читаонице рачунарима; 

− време рада библиотеке; 

− услови рада у читаоници (поштовање прописаних правила о коришћењу 
читаонице); 

− однос особља библиотеке према студентима. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Обрадом и анализом података о нивоу задовољства варијаблама које ближе одређују 
квалитет библиотечких и информатичких ресурса добијени су резултати приказани у 
табели 2.28 и на слици 2.11. 

Добијени резултати указују да се средње вредности оцена нивоа задовољства 
варијаблама квалитета библиотечких и информатичких ресурса крећу у интервалу од 
3,89 до 4,54. Најнижу вредност средње оцене задовољства испитаници додељују 
варијабли „Услови рада у читаоници“ (M=3,89), „Покривеност предмета литературом“ 
(М=3,93) и „Опремљеност читаонице рачунарима“ (М=3,95), док највишу оцену 
додељују варијабли „Однос особља библиотеке према студентима“ (M=4,54; SD=0,78). 
Треба приметити да је оцена задовољства студената квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса нешто већа у односу на остале оцене задовољства студената. 
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Табела 2.28 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета библиотечких 
и информатичких ресурса 

 
Слика 2.11 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета библиотечких 

и информатичких ресурса 

 
На основу појединачних вредности средњих оцена варијабли израчуната је и средња 
оцена задовољства испитаника параметром квалитета библиотечких и информатичких 
ресурса. Резултати су приказани у табели 2.29.  

Табела 2.29 Средња вредност оцене задовољства квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса 
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Добијена средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом 
библиотечких и информатичких ресурса износи 4,1, дакле испитаници су веома 
задовољни постојећим квалитетом библиотечких и информатичких ресурса. 

2.2.5.1.  Ниво задовољства квалитетом библиотечких и информатичких 
ресурса у односу на усмерење студената 

Анализом података о нивоу задовољства испитаника квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса у зависности од усмерења добијени су резултати приказани у 
табели 2.30 и на слици 2.12. 

Табела 2.30 Средње вредности оцена нивоа задовољства квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса у односу на усмерење студената  

 
Слика 2.12 Средње вредности оцена нивоа задовољства квалитетом библиотечких и 

информатичких ресурса у односу на усмерење студената 

 
Добијени резултати упућују да се средње вредности оцена нивоа задовољства 
квалитетом библиотечких и информатичких ресурса у односу на усмерење крећу у 
интервалу од 3,63 до 4,43. Најнижи ниво задовољства је на студијском програму 
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рециклажне технологије (М=3,63) и дизајн индустријских производа (М=3,84), док сви 
остали студијски програми одељења имају нешто вишу оцену задовољства квалитетом 
библиотечких и информатичких ресурса и она се креће изнад 4,00.  

2.2.6. Квалитет система информисања 

У процесу студентског вредновања установе неизоставно је било испитати ниво 
задовољства студената квалитетом система информисања. У том контексту дефинисано 
је следеће истраживачко питање: 

Питање 6.: Који је ниво задовољства студената квалитетом система 
информисања? 

У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисани су 
следећи фактори који ближе одређују параметар квалитета система информисања: 

− правовременост информисања (одлагање наставе, услови уписа, резултати 
испита, колоквијума, термини полагања испита и колоквијума, итд.);  

− начини информисања (огласна табла, сајт, смс и WAP портал); 

− разумљивост информација. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о нивоу задовољства испитаника варијаблама које одређују 
квалитет информисања добијени су резултати приказани у табели 2.31 и на слици 2.13. 

Табела 2.31 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета информисања 

 
Слика 2.13 Средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета информисања 
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Добијени резултати указују да не постоји статистички значајна разлика у средњим 
вредностима оцена нивоа задовољства испитаника варијаблама које ближе одређују 
квалитет информисања.  

Добијени резултати о средњој вредности оцене задовољства параметром квалитета 
информисања представљени су у табели 2.32. 

Табела 2.32 Средња вредност оцене задовољства квалитетом система информисања 

 
Добијена вредност средње оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом система 
информисања износи 3,69 (M=3,5744; SD=1,07962), дакле, испитаници су веома 
задовољни квалитетом система информисања. Вредност стандардне девијације око 1 
(SD=1,08) указује да постоји статистички значајна разлика у оцени задовољства 
квалитетом система информисања међу испитаницима. 

2.2.7. Квалитет услуга сектора наставе 

У процесу вредновања квалитета услуга сектора наставе пошло се од следећег 
истраживачког питања: 

Питање 9.: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга сектора 
наставе? 

За потребе добијања одговора на постављено истраживачко питање уведени су фактори 
који ближе одређују параметар квалитета услуга сектора наставе: 

− радно време сектора наставе; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; 

− добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе. 

− однос запослених у сектору према студентима; 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о нивоу задовољства испитаника варијаблама квалитета услуга 
сектора наставе добијени су резултати приказани у табели 2.33 и на слици 2.14. 

Добијене средње вредности оцена задовољства варијаблама квалитета услуга сектора 
наставе крећу се у интервалу од 3.67 до 3.78. Овако добијени резултати указују да не 
постоји статистички значајна разлика у средњим вредностима оцена задовољства 
испитаника варијаблама квалитета услуга сектора наставе. 
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Табела 2.33 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 
сектора наставе 

 
Слика 2.14 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 

сектора наставе 

 
Добијена средња вредност оцене задовољства испитаника параметром квалитета услуга 
сектора наставе приказана је у табели 2.34.  

Табела 2.34 Средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом услуга сектора 
наставе 

 
Средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом услуга сектора 
наставе износи 3,73 (SD=0,93). 
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2.2.8. Квалитет услуга студентске службе 

У циљу испитивања нивоа задовољства студената квалитетом услуга студентске 
службе дефинисано је следеће истраживачко питање: 

Питање 8.: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга студентске 
службе? 

За потребе добијања одговора на постављено истраживачко питање уведени су фактори 
који ближе одређују параметар квалитета услуга студентске службе: 

− радно време студентске службе; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; 

− добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе. 

− однос запослених у служби према студентима; 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о нивоу задовољства варијаблама које ближе одређују квалитет 
услуга студентске службе добијени су резултати приказани у табели 2.35 и на слици 
2.15. 

Добијени резултати указују да се средње вредности оцена задовољства испитаника 
варијаблама квалитета услуга студентске службе крећу у интервалу од 2.61 до 3.16. 
Најнижи ниво задовољства испитаника је варијаблом „Радно време студентске службе“ 
(M=2.61; SD=1.28). 

Табела 2.35 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 
студентске службе 
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Слика 2.15 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 
студентске службе 

 
Резултати средње вредности оцене параметра квалитета услуга студентске службе 
приказани су у табели 2.36. 

Табела 2.36 Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом услуга студентске 
службе 

 
Средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом услуга студентске службе 
износи 2,94. 

2.2.9. Квалитет услуга секретаријата 

У процесу испитивања нивоа задовољства студената квалитетом услуга секретаријата 
пошло се од следећег истраживачког питања: 

Питање 10.: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга 
секретаријата? 

У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање уведени су фактори 
који ближе одређују параметар квалитета услуга секретаријата: 

− радно време секретаријата; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року; 

− добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе; 

− однос запослених у служби према студентима. 
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При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о нивоу задовољства испитаника варијаблама квалитета услуга 
секретаријата добијени су резултати приказани у табели 2.37 и на слици 2.16. 

Добијени резултати указују да се средње вредности оцена квалитета услуга 
секретаријата крећу у интервалу од 3,64 до 3,92. Овако добијени резултати упућују да 
не постоји значајна статистичка разлика у средњим вредностима оцена значаја 
варијабли квалитета услуга секретаријата. 

Табела 2.37 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 
секретаријата 

 
Слика 2.16 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 
секретаријата 

 
Средња вредност оцене задовољства испитаника параметром квалитета услуга 
секретаријата приказана је у табели 2.38. 
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Табела 2.38 Средња вредност оцене задовољства параметром квалитета услуга 
секретаријата 

 
Резултати указују да испитаници своје задовољство квалитетом услуга секретаријата 
изражавају средњом оценом 3,80. 

2.2.10. Квалитет техничке подршке 

У процесу испитивања нивоа задовољства студената квалитетом услуга техничке 
подршке пошло се од следећeг истраживачког питања: 

Питање 10.: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга техничке 
подршке? 

У циљу добијања одговора на постављено истраживачко питање уведени су фактори 
који ближе одређују параметар квалитета услуга техничке подршке: 

- добра воља особља техничке подршке у решавању додатних захтева 
(скенирање, нарезивање CD и DVD материјала, итд); 

- хигијенски услови. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о нивоу задовољства испитаника варијаблама квалитета услуга 
техничке подршке добијени су резултати приказани у табели 2.39 и на слици 2.17. 

Добијени резултати указују да су средње вредности оцена варијабли које одређују 
квалитет услуга техничке подршке, респективно 4,31 и 4,21. Овако добијени резултати 
упућују да су студенти изузетно задовољни варијаблама којима је дефинисан квалитет 
услуга техничке подршке.  

Табела 2.39 Средња вредност оцена нивоа задовољства варијаблама техничке подршке 
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Слика 2.17. Средња вредност оцена нивоа задовољства варијаблама техничке подршке 

 
Средња вредност оцене задовољства испитаника параметром квалитетa услуга 
техничке подршке приказана је у табели 2.40.  

Табела 2.40 Средња вредност оцене задовољства параметром квалитета услуга 
техничке подршке 

 
Из табеле се уочава да је ниво задовољства испитаника у погледу квалитета услуга 
техничке подршке вреднован средњом оценом 4.25, односно испитаници су изузетно 
задовољни квалитетом техничке подршке. 

2.2.11. Квалитет услуга материјално-финансијске службе 

У процесу вредновања параметра квалитета услуга материјално – финансијске службе 
пошло се од следећег истраживачког питања: 

Питање 11.: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга материјално 
– финансијске службе? 

За потребе добијања одговора на ово питање уведени су фактори који ближе одређују 
параметар квалитета услуга материјално – финансијске службе: 

− радно време материјално - финансијске службе; 

− спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђeна петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

С обзиром на специфичност послова материјално – финансијске службе треба 
нагласити да студенти у већини случајева не остварују контакт са поменутом службом. 
Из претходно поменутог разлога разматрани су само ставови студената који су имали 
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контакт са поменутом службом, а што је утврђено увођењем адекватног питања у 
оквиру упитника. 

Анализом одговора испитаника на питање: „Да ли сте имали контакт с материјално – 
финансијском службом?“, добијени су резултати приказани у табели 2.41 и на слици 
2.18. 

Табела 2.41 Учесталост испитаника у односу на контакт са материјално – финансијском 
службом 

 
Слика 2.18 Учесталост испитаника у односу на контакт са материјално – финансијском 

службом 

 

Из табеле 2.41 уочава се да је од укупног броја испитаника који је одговорио на ово 
питање 82,3% није имало контакта са материјално – финансијском службом. У складу 
са претходно наведеним о природи послова које реализује ова служба није зачуђујући 
податак да је само 17,7% испитаника имало контакт са поменутом службом. 

Уважавајући добијене резултате о заступљености испитаника који су имали контакта са 
материјално – финансијском службом, а у смислу репрезентативности узорка, дата је 
само средња вредност оцене задовољства испитаника параметром квалитета услуга 
материјално-финансијске службе. 

Средња вредност оцене задовољства испитаника параметром квалитета услуга 
материјално-финансијске службе приказана је у табели 2.42. 
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Табела 2.42. Средња вредност оцене задовољства квалитета услуга материјално-
финансијске службе 

 
Резултати указују да испитаници своје задовољство квалитетом услуга материјално-
финансијске службе изражавају средњом оценом 3,59. 

2.2.12. Квалитет студентског стандарда 

За потребе испитивања квалитета студентског стандарда дефинисано је следеће 
истраживачко питање: 

Питање 12.: Који је ниво задовољства студената посредовањем Школе у 
обезбеђењу студентског стандарда? 

Како Школа има искључиво посредничку улогу у обезбеђењу студентског стандарда, у 
процесу добијања одговора на постављено истраживачко питање дефинисана је само 
једна одредница која ближе одређује квалитет студентског стандарда: 

− задовољством корисника посредничким услугама (које Школа пружа у 
обезбеђењу студентског стандарда).  

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђна петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о задовољству испитаника посредничким услугама које Школа 
пружа у обезбеђењу студентског стандарда добијени су резултати приказани у табели 
2.43. 

Табела 2.43 Средња вредност оцене нивоа задовољства у обезбеђењу студентског 
стандарда 

 
Добијени резултати указују да се задовољство испитаника, посредничким услугама 
Школе у обезбеђењу студентског стандарда, може исказати средњом оценом 3,42. 

2.2.13. Укљученост студената у рад Школе 

У циљу вредновања укључености студената у рад Школе дефинисано је следеће 
истраживачко питање, које је представљало полазну основу у истраживању поменутог 
проблема: 

Питање 13.: Који је ниво задовољства студената о својој укључености у рад 
Школе? 
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За потребе добијања одговора на постављено питање уведени су фактори који ближе 
одређују параметар укључености студената у рад Школе: 

− квалитет рада Студентског парламента; 

− укљученост (свих) студената кроз различите процесе анкетирања;  

− доступност резултата (анкете, примедбе, предлози). 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђeна петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о задовољству студената варијаблама које ближе одређују њихову 
укљученост у рад Школе добијени су резултати приказани у табели 2.44 и на слици 
2.19. 

Табела 2.44 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама укључености 
студената у рад Школе 

 
Слика 2.19 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама укључености 

студената у рад Школе 
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Резултати из табеле 2.44 упућују да испитаници своје задовољство варијаблама о 
укључености студената у рад Школе изражавају вредностима средњих оцена у 
интервалу од 2,87 до 3,14.  

Резултати средње вредности оцене задовољства испитаника параметром укључености 
студената у рад Школе, добијене из појединачних варијабли, приказани су у табели 
2.45. 

Табела 2.45 Средња оцена задовољства параметром укључености студената у рад 
Школе 

 
Добијени резултати указују да се задовољство испитаника својом укљученошћу у рад 
Школе може окарактерисати као „умерено“ (M=3,02; SD=1,15). 

2.2.14. Квалитет услуга скриптарнице 

У циљу вредновања квалитета услуга скриптарнице дефинисано је следеће 
истраживачко питање: 

Питање 14.: Који је ниво задовољства студената квалитетом услуга 
скриптарнице? 

За потребе добијања одговора на постављено питање уведени су фактори који ближе 
одређују параметар квалитета услуга скриптарнице: 

− снабдевеност скриптарнице основном литературом за учење; 

− цене публикација; 

− цене образаца, прибора, папира, и сл.; 

− однос запослених према студентима; 

− време рада скриптарнице. 

При посматрању добијених резултата треба имати у виду да је у упитнику за сваку 
варијаблу понуђена петостепена Ликертова скала (1-незадовољни, 2-мало задовољни, 3-
умерено задовољни, 4-веома задовољни и 5-изузетно задовољни). 

Анализом података о задовољству студената варијаблама које ближе одређују 
параметар квалитета услуга скриптарнице добијени су резултати у табели 2.46 и на 
слици 2.20. 
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Табела 2.46 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 
скриптарнице 

 
Слика 2.20 Средње вредности оцена нивоа задовољства варијаблама квалитета услуга 

скриптарнице 

 

Добијени резултати упућују да се средње вредности оцена нивоа задовољства 
испитаника варијаблама квалитета услуга скриптарнице крећу у интервалу од 2,81 до 
3,70. Најмање задовољство испитаника је варијаблом „Време рада скриптарнице“ 
(M=2,81; SD=1,33). 

На основу средњих вредности оцена задовољства варијаблама, добијена је средња 
вредност оцене нивоа задовољства испитаника параметром квалитета услуга 
скриптарнице (табела 2.47). 
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Табела 2.47 Средња вредност оцене задовољства параметром квалитета услуга 
скриптарнице 

 
Добијени резултати указују да се задовољство испитаника, квалитетом услуга 
скриптарнице, може исказати средњом оценом 3.17. 

2.3. Оцена квалитета установе 

У процесу студентског вредновања установе пошло се од дефинисаног проблема 
истраживања: 

„Који је ниво задовољства студената у односу на организацију и реализацију 
образовног процеса и ненаставне подршке и који су разлози одустајања од студија“ 

У циљу добијања одговора на постављени проблем истраживања извршено је 
вредновање појединачних параметара образовног процеса и ненаставне подршке, а који 
су детаљно приказани у оквиру тачке 2.2. Поред наведеног, упитником су била 
обухваћена и питања из којих је могуће сагледати став студената о Школи. У том 
смислу дефинисана су следећа питања: 

1. „Да ли би наставили специјалистичке студије на Београдској политехници?“ и 

2. „Да ли би будућем студенту препоручили Београдску политехнику?“ 

Анализом одговора на прво постављено питање („Да ли би наставили специјалистичке 
студије на Београдској политехници?“) добијени су следећи резултати, приказани у 
табели 2.48 и на слици 2.21 

Табела 2.48 „Да ли би наставили специјалистичке студије на Београдској 
политехници?“ 
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Слика 2.21 „Да ли би наставили специјалистичке студије на Београдској политехници?“ 

 

Добијени резултати указују да је од укупног броја испитаника који су одговорили на 
ово питање 76,8 % оних који би наставили специјалистичке студије на Београдској 
политехници. 

У погледу другог питања („Да ли би будућем студенту препоручили Београдску 
политехнику?“) добијени су резултати приказани у табели 2.49 и на слици 2.22. 

Табела 2.49 „Да ли би будућем студенту препоручили Београдску политехнику?“ 

 
Слика 2.22 „Да ли би будућем студенту препоручили Београдску политехнику?“ 
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Резултати спроведене анализе указују да од укупног броја испитаника, који су 
одговорили на ово питање, 81,6% чине они који би препоручили Београдску 
политехнику будућим студентима. 

2.3.1. Ниво задовољства параметрима установе 

У погледу вредности средње оцене задовољства квалитетом установе добијени 
резултати приказани су у табели 2.50. 

Табела 2.50 Средња вредност оцене задовољства квалитетом установе 

 
Вредност средње оцене задовољства студената квалитетом установе, добијене на 
основу средњих вредности оцена појединачних параметара, износи 3,62. 

Анализом средњих вредности оцена задовољства испитаника појединачним 
параметрима (који ближе одређују организацију и реализацију образовног процеса и 
ненаставне подршке) извршено је рангирање параметара према задовољству, а добијени 
резултати приказани су у табели 2.51 и на слици 2.23. 

Табела 2.51 Ниво задовољства параметрима установе 
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Слика 2.23 Ниво задовољства параметрима установе 

 
Добијени резултати указују да се средње вредности оцена задовољства испитаника 
параметрима квалитета установе крећу у интервалу од 2,94 до 4,25. Како се 
задовољство испитаника креће од „умерено“ до „веома задовољни“ могу се издвојити 
две групе варијабли.  

Прву групу чине варијабле са средњим оценама задовољства од 2,94 до 3,42 и ту 
спадају: „Квалитет услуга студентске службе“ (M=2,9422; SD=1,14062); „Укљученост 
студената у рад Школе“ (M=3,0174; SD=1,15130); „Квалитет услуга скриптарнице“ 
(M=3,1712; SD=1,01005); „Квалитет радног простора“ (M=3,3825; SD=0,95391), 
„Студентски стандард“ (M=3,4226; SD=1,09521). 

Другу групу чине варијабле којима су испитаници  са средњим оценама задовољства од 
3,58 до 4,25 и ту спадају: „Квалитет услуга материјално – финансијске службе“ 
(M=3,5897; SD=0,97948); „Квалитет система информисања“ (M=3,6897; SD=0,99015); 
„Квалитет услуга сектора наставе“ (M=3,7235; SD=0,93370); „Квалитет наставног 
процеса“ (M=3,7701; SD=0,69644); „Квалитет студијског програма“ (M=3,7926; 
SD=0.73970); „Квалитет услуга секретаријата“ (M=3.8011; SD=0,88649); „Наставно 
особље“ (M=4,0421; SD=0,77855); „Квалитет библиотечких и информатичких ресурса“ 
(M=4,1098; SD=0,70420); и „Квалитет техничке подршке“' (M=4,2549; SD=0,75996). 

Из претходно приказаних резултата уочава се да испитаници највеће задовољство 
изражавају у погледу варијабле „Квалитет техничке подршке“. Најмање задовољство 
испитаници изражавају у погледу варијабле „Квалитет услуга Студентске службе“. 
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Не треба занемарити чињеницу да су испитаници изразили велико задовољство свим 
параметрима који чине образовни процес, изузев „квалитета радног простора“. 

2.3.2. Упоредни приказ задовољства параметрима установе по школским 
годинама и студијским програмима 

У наставку, табеларно и графички, дат је приказ средњих вредности оцена задовољства 
параметрима образовног процеса и параметром квалитета библиотечких и 
информатичких ресурса, по школским годинама и студијским програмима. 

Приказ средњих вредности оцена задовољства параметрима образовног процеса и 
параметром квалитета и информатичких ресурса је за студијски програм Рециклажне 
технологије дат само табеларно, јер реализација наставе на овом студијском програму 
започета у школској 2012/2013. години, у првом циклусу вредновања анкетирана су 
само два студента. 

Табела 2.52 Модни дизајн производа од коже 
 МОДНИ ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ 

 

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,37 3,4 3,71 3,12 3,74 
2009/2010. 3,31 3,4 3,68 3,17 3,28 
2010/2011. 3,72 3,68 3,86 3,47 3,91 
2011/2012. 3,44 3,08 4,09 3,39 3,72 
2012/2013 3,89 3,80 4,21 3,37 3,94 
2013/2014 4,01 4,02 4,55 3,77 4,34 

Слика 2.24 Модни дизајн производа од коже 
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Табела 2.53 Дизајн индустријских производа 
  ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,33 3,26 3,74 3,2 3,67 
2009/2010. 3,47 3,43 3,91 3,13 3,78 
2010/2011. 3,75 3,59 3,95 3,29 3,63 
2011/2012. 3,46 3,2 3,79 3,03 3,87 
2012/2013 3,65 3,55 4,05 2,72 3,87 
2013/2014 3,52 3,51 3,78 2,60 3,84 

Слика 2.25 Дизајн индустријских производа 

 
Табела 2.54 Графички дизајн 

  ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,26 3,18 3,59 3,19 3,51 
2009/2010. 3,55 3,55 3,82 3,52 3,68 
2010/2011. 3,8 3,77 3,91 3,43 3,85 
2011/2012. 3,65 3,57 3,85 3,24 3,94 
2012/2013 3,65 3,55 3,85 3,13 3,95 
2013/2014 3,74 3,56 3,99 3,36 4,14 
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Слика 2.26 Графички дизајн 
 

Табела 2.55 Графичка технологија 
  ГРАФИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,52 3,6 3,81 3,3 3,72 
2009/2010. 3,8 3,86 3,95 3,65 3,95 
2010/2011. 3,68 3,78 3,95 3,27 3,67 
2011/2012. 3,82 3,96 4,2 3,74 4,05 
2012/2013 4,64 4,56 4,72 4,36 4,32 
2013/2014 4,22 4,35 4,40 3,80 4,38 

 
Слика 2.27 Графичка технологија 

`  
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Табела 2.56 Заштита животне средине 
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,74 3,72 4,12 3,54 3,84 
2009/2010. 3,96 4,12 4,28 3,63 3,9 
2010/2011. 3,89 3,85 4,27 3,56 3,76 
2011/2012. 3,89 3,89 4,27 3,61 4,07 
2012/2013 4,02 4,15 4,32 3,74 4,20 
2013/2014 3,90 4,00 4,03 3,70 4,14 

Слика 2.28 Заштита животне средине 

 
Табела 2.57 Безбедност и здравље на раду 

  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,72 3,88 3,75 3,47 3,65 
2009/2010. 3,7 3,81 3,98 3,19 3,53 
2010/2011. 3,66 3,98 4,1 3,15 3,65 
2011/2012. 3,89 4,04 4,32 3,68 4,05 
2012/2013 3,77 3,99 4,05 3,37 4,04 
2013/2014 3,61 3,90 3,89 3,89 4,07 
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Слика 2.29 Безбедност и здравље на раду 

 
Табела 2.58 Менаџмент квалитетом 

  МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2008/2009. 3,61 3,79 3,9 3,42 3,7 
2009/2010. 3,4 3,5 3,67 3,29 3,82 
2010/2011. 3,86 3,71 4,16 3,28 3,46 
2011/2012. 3,89 3,95 4,39 3,73 4,11 
2012/2013 3,74 3,85 4,08 3,38 3,95 
2013/2014 3,87 4,23 4,35 3,89 4,43 

Слика 2.30 Менаџмент квалитетом 
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Табела 2.59 Рециклажне технологије 
  РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

  

Квалитет 
наставног 
процеса 

Квалитет 
студијског 
програма 

Наставно 
особље 

Квалитет 
радног 

простора  

Квалитет 
библиотечких и 
информатичких 

ресурса 
2013/2014 3,89 3,94 4,22 3,31 3,63 

 

2.4. Одустајање од студија 

Имајући у виду проблем одустајања од студија, у табели 2.60 наведен је број исписаних 
студената од школске 2009/10. закључно са 2013/14. годином. 

Табела 2.60 Број исписаних студента по школским годинама* 

Школска година 
исписа 

Неакредитоване 
студије 

Акредитоване 
студије Укупан број 

2009/10 96 114 210 
2010/11 134 72 206 
2011/12 189 66 255 
2012/13 65 184 249 
2013/14 - 272 282 
укупно - 708 1202 

*Подаци преузети из Извештаја о студентском вредновању установе из претходних година 

Из табеле 2.60 се уочава да се у току школске 2013/14. године са акредитованих 
студијских програма исписало 272 студената2, што је и највећи број исписаних 
студената са акредитованих студијских програма од када се спроводи ова анализа. Број 
исписаних студената са неакдредитованих студија није узет у разматрање због 
различитих података у различитим извештајима у бази. Анкету о разлозима 
одустајања од студија је попунило 282 студената. Број исписаних студената са 
акредитованих студијских програма је четири пута већи него у школској 
2011/2012. години. Сем тога број исписаних студената у току школске 2013/2014 
године се попео на више од 50% новоуписаних студената у школску 2013/2014. 
годину, при чему је привлачење нових студената 5 до 7 пута скупље од 
задржавања постојећих. 

У циљу испитивања разлога одустајања од студија дефинисано је следеће 
истраживачко питање: 

Питање 15.: Који су разлози одустајања (исписивања) од студија? 

У процесу испитивања ставова студената о разлозима исписивања са студија, а у 
погледу демографских карактеристика, студенти су груписани према следећим 
демографским карактеристикама: 
                                                 

2 Према подацима преузетим од Руководиоца студентске службе 
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- усмерењу и 

- години студирања. 

2.4.1. Структура испитаника у односу на усмерење 

Анализа података у погледу структуре испитаника у односу на демографске 
карактеристике извршена је применом статистичког алата којим се добија учесталост 
испитаника у односу на дефинисане варијабле (фреквенција). Структура испитаника у 
односу на њихово усмерење представљена је у табели 2.61 и на слици 2.31. 

Табела 2.61 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење 

 
Од укупног броја студената који су попунили ову анкету њих 75 (означени са n/a) се 
није изјаснило о студијском програму који су студирали. 

Из табеле 2.60 уочава се да највеће процентуално учешће међу испитаницима који су се 
исписали имају студенти са смера/студијског програма Заштита животне средине (19,3 
%). Проблем представља и велики број исписаних студената са студијских програма: 
Рециклажне технологије (укупно 8 студента), Безбедност и здравље на раду (укупно 24 
студената), Менаџмент квалитетом (укупно 28 студента) и Графичка технологија 
(укупно 31 студената), на којима студира знатно мањи број студената (види Табела 
1.18). 

Подаци о укупном броју студената на сваком студијском програму дати су у Извештају 
о студентима за школску 2013/2014. годину (Табела 1). 
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Слика 2.31 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење 

 
2.4.2. Структура испитаника у односу на годину студија 

Структура испитаника у односу на годину студија приказана је у табели 2.62 и на слици 
2.32. 

Табела 2.62 Учесталост расподеле испитаника у односу на годину студија 

 



СК-0802 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 68 од 85 

Слика 2.32 Учесталост расподеле испитаника у односу на годину студија 

 
На основу добијених података уочава се да се највећи проценат испитаника исписао са 
прве године студија (61,7 %). Није занемарљив податак да 33,3 % испитаника није 
одговорило на ово питање. 

Структура испитаника у односу на њихово усмерење и годину студија представљена је 
у табели 2.63 и на слици 2.33. 

Табела 2.63 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење и годину студија 

 
Из табеле 2.63 уочава се да се највећи број студената исписао са прве године студија са 
студијског програма Заштита животне средине (20 исписаних), затим Менаџмент 
квалитетом и Графичка технологија (по 18 исписаних) и Безбедност и здравље на раду 
и Графички дизајн (по 16 исписаних). 
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Слика 2.33 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење и годину студија 

 
2.4.3. Динамика исписивања студената у току године 

Динамика исписивања студената у току године приказана је у табели 2.64 и на слици 
2.34.  

Табела 2.64 Динамика исписивања студената у току школске године 
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Слика 2.34 Динамика исписивања студената у току школске године 

 
Из табеле 2.64 уочава се да се највећи број студената исписао у периоду уписа на друге 
високошколске установе. У септембру се исписало 19,5 % испитаника (уз податак да је 
од 45 исписаних студента, њих 44 исписано због поновног уписа без полагања 
пријемног испита), а у јуну 12,6 % и јулу 10,8 %. Значајан број студената се исписао на 
почетку школске године односно у новембру (10,0 %). 

Структура испитаника у односу на њихово усмерење и месец исписа са студија 
представљена је у табели 2.65. 

Табела 2.65 Учесталост расподеле испитаника у односу на усмерење и месец исписа са 
студија 

 
Из табеле 2.65 уочава се да се највећи број студената исписао у јулу, и то са СП 
Заштита животне средине (9 исписаних). Највећи укупан број студентата се исписао у 
септембру са СП Графички дизајн (7 исписаних), Графичка технологија (6 исписаних), 
Безбедност и здравље на раду (5 исписаних), Заштита животне средине (5 исписаних) и 
Модни дизајн производа од коже (4 исписаних). На студијском програму Менаџмент 
квалитетом највећи број студената (6 исписаних) се исписао у марту. На студијском 
програму за Рециклажне технологије највећи број студената исписао се у јуну (5 
исписаних). Највећи број исписаних студента на СП Дизајн индустријских производа је 
био у новембру (8 исписаних). 
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2.4.4. Очекивања студената 

Учесталост расподеле испитаника у односу на њихова очекивања уписом на Београдску 
политехнику приказана су у табели 2.66 и на слици 2.35. 

Табела 2.66 Учесталост расподеле испитаника у односу на очекивања 

 
Слика 2.35 Учесталост расподеле испитаника у односу на очекивања 

 
Од укупног броја студената који су попунили анкету њих 40 (означени са n/a) нису се 
изјаснили о очекивањима уписом у Београдску политехнику. 

Из табеле 2.65 уочава се да је највећи број студената као очекивање уписом у Школу 
исказао стицање знања (40,1 %), затим интересовање за област (34,3 %) и лакше 
запослење (21,9 %). 

Један испитаник је навео додатни разлог, дат у наставку текста. 

Р.бр. Очекивања Студијски 
програм 

Година 
студија 

Р. број 
упитника 

1 Очекивала сам бољу комуникацију 
професора са студентима СМК 1 132 
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2.4.5. Разлози исписивања са студија 

Учесталост расподеле испитаника у односу на њихове разлоге исписивања са студија 
приказани су у табели 2.67 и на слици 2.36. 

Табела 2.67 Разлози исписивања са студија 

 
Слика 2.36 Разлози исписивања са студија 

 
Од укупног броја студената који су попунили анкету њих 34 се није изјаснило о 
разлозима исписивања са студија.  

Из табеле 2.67 уочава се да је највећи број студената навео личне разлоге за испис са 
студија (укупно 108 студената или 43,5 %), други по значају разлог исписа је заснивање 
радног односа (укупно 46 студента или 18,5 %) и упис на другу високошколску 
установу (укупно 39 студента или 15,7 %), следи наставак студија на БП (укупно 33 
студената или 13,3 %). 

У табели 2.68 приказани су разлози исписивања по студијским програмима. 
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Табела 2.68 Разлози исписивања са студија по студијским програмима 

 
Од укупног броја студената који су попунили анкету, њих 10 је изабрало разлог који 
није наведен. Поједини студенти су поред заокруживања изабраног одговора, наводили 
разлоге одустајања од студија. Једанаест испитаника је навело разлоге одустајања од 
студија који су приказани у наставку текста. 

Р.бр. Разлог одустајања од студија  Студијски 
програм 

Година 
студија 

Р. број 
упитника 

1 Исељење у другу државу  2 23 

2 Лош однос професорке Доминик Бркић 
према студентима СЗЖ 2 46 

3 
Лош план и програм (више знања се може 
наћи данас путем интернета, застарелост 
плана и програма је врло приметна). 

СГД 3 49 

4 Оснивање породице и промена места 
пребивалишта СДП 3 88 

5 Немам финансијских могућности СЗЖ 1 96 

6 
Од самог старта недостатак концентрације за 
учење, усредсређености. Затим, хемија 
одузима доста времена... 

СГТ 1 102 

7 Због новца СМК 2 117 

8 Због финансија СДП 3 130 

9 

Нисам видео перспективу за завршавањае 
овог школовања. Ништа ново нисам научио. 
А био оптерећен гомилом информација 
непотребним за струку. 

МДК 1 159 

10 Због дуговања и наплаћања школарине СДП 2 178 

11 Селидба у другу државу   191 

 

2.4.6. Незадовољство студирањем 

Учесталост испитаника незадовољних услугом коју је пружила Београдска политехника 
приказана је у табели 2.69 и на слици 2.37. 
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Табела 2.69 Учесталост испитаника незадовољних услугама Школе 

 
Из табеле 2.68 уочава се да је 25,3 % анкетираних студената (или укупно њих 66) 
незадовољно услугом коју пружа Београдска политехника, док је 74,7 % студената 
(или укупно њих 195) исказало задовољство пруженим услугама. 

Слика 2.37 Учесталост испитаника незадовољних услугама Школе 

 
2.4.7. Разлози незадовољства 

Учесталост расподеле испитаника у односу на разлоге незадовољства студирањем на 
Београдској политехници приказана је у табели 2.70 и на слици 2.38. 

Табела 2.70 Учесталост испитаника у односу на разлоге незадовољства студирањем на 
Београдској политехници 
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Слика 2.38 Учесталост испитаника у односу на разлоге незадовољства студирањем на 
Београдској политехници 

 
Од укупног броја студената који су попунили анкету њих 51 изјаснило се о разлозима 
незадовољства студирањем на Београдској политехници и десеторо је навело разлоге у 
оквиру понуђеног одговора „разлог који није наведен“. 

Највећи број студената као разлог незадовољства навео је финансирање студија 
[висина школарине (35,6 % или 26 студената)], затим следе разлог који није наведен 
(30,1 % или 22 студената) и лоше организоване студије (12,3 % или 9 студената). Као 
додатне разлоге студенти су навели следеће: 

Р.бр. Разлог незадовољства Студијски 
програм 

Година 
студија 

Р. број 
упитника 

1 Лични разлог СЗЖ 1 45 
2 Због здравствених разлога БИЗ 1 52 
3 Финансија СЗЖ 1 96 
4 Не живим у Србији   101 

5 

Исписујем се због тога што нисам сигурна да ово 
желим, млада сам и не знам још увек чиме бих 
желела да се бавим, можда једног дана опет закуцам 
на ваша врата. 

СГТ 1 102 

6 Спутавање оригиналности и необазривост према 
талентованим студентима. МДК 1 159 

7 Личних разлога СГД 1 213 

8 Недостатка мотива СГД 2 235 

9 Разлог исписа је због испита из математике који сам 
више пута полагала СЗЖ 3 258 

10 Личних разлога БИЗ 1 281 
 

2.4.8. Предности Београдске политехнике 

Учесталост расподеле испитаника у односу на њихово виђење предности Београдске 
политехнике приказана је у табели 2.71. 
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Табела 2.71 Учесталост расподеле испитаника у односу на њихов став да Школа 
поседује одређене предности 

 
На питање да ли школа поседује неку предност 40,4 % или 99 испитаника изјаснило се 
позитивно. Као предности бивши студенти су навели следеће: 

Р.бр. Предности студирања Студијски 
програм 

Година 
студија 

Р. број 
упитника 

1 Стицање знања на практичан начин, стручни 
кадар... СГТ 2 1 

2 Добра организација, добра сарадња професора и 
студената СГД 2 2 

3 Могућност лакшег запослења после завршетка 
студија СЗЖ  7 

4 Могућност усавршавања и образовања СГТ 1 9 
5 Добра библиотека, студентска служба СЗЖ 1 10 
6 Будућност  1 12 

7 Модерна технологија која не постоји још увек у 
нашој држави РТХ 1 13 

8 Посао СГТ 1 15 
9 Приступачност професора и асистената СДП 3 22 

10 Стицање знања СГТ 1 28 
11 Лакше запослење РТХ 1 33 
12 Стицање знања са праксе СГТ 2 42 
13 Ангажованост професора СГД 1 50 
14 Високо образовање, диплома   54 
15 Праћење трендова, модеран приступ школовања СДП 1 55 
16 Добар школски програм, стручност професора СЗЖ 2 61 

17 Лако савладавање градива и полагање испита 
уколико се редовно посећује настава и вежбе СГТ 3 65 

18 Стицање знања  2 69 

19 Преданост студентима, добра локација СМК 1 71 

20 Државна школа   73 
21 Добар наставнички кадар РТХ 1 81 
22 Стицање знања СГТ  87 
23 Квалитет образовања СДП 3 88 
24 Стицање знања БИЗ  107 
25 Стицање праксе која омогућава лакше запослење ГП 1 115 
26 Одлична основа СДП 3 130 
27 Квалитетни предавачи СДП  131 

28 Боље запослење МДК 1 154 

29 Брзо запослење после завршетка школе  1 156 
30 Адекватно школовање за ђаке без предзнања МДК 1 159 
31 Добра организација МДК 1 161 
32 Стицање знања СМК 2 164 
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Р.бр. Предности студирања Студијски 
програм 

Година 
студија 

Р. број 
упитника 

33 Лакше запослење СГД 2 177 

34 Велики избор различитих смерова, добар стручни 
кадар СЗЖ 2 179 

35 Квалитетан студијски програм МДК 1 189 
36 Адекватно образовање СМК 1 193 

37 Боља организација него на другим 
високошколским установама СГД 1 203 

38 Могућност за налажење посла СЗЖ 1 205 
39 Лакше запослење БИЗ 1 222 
40 Стечено знање и сл. СЗЖ 2 223 

41 
Београдска политеника је највише комерцијална, 
у смислу зараде, од свих уметничких факултета 
Београдског универзитета 

СГД 3 224 

42 Запослење у струци природних наука   225 
43 Запослење СЗЖ 1 228 
44 Добар студијски програм СГД 1 231 

45 Ангажованост професора у раду са студентима 
који су жељни да уче МДК 3 246 

46 Стицање практичног знања   247 
47 Однос особља са студентима СГТ 3 251 

48 Развијање креативности и стицање нових знања 
из области дизајна СДП 2 259 

49 Добар квалитет наставног програма, 
образовања... БИЗ 2 261 

50 Стицање звања графичког дизајнера СГД 2 264 
51 Знање СГД 3 276 

52 Предност је да се лако уписује, али после ипуса 
треба пуно да се учи и ради СЗЖ  282 

3. ЗАКЉУЧЦИ 

3.1. Квалитет организације и реализације образовног процеса 

Из анализе параметара који директно утичу на квалитет организације и реализације 
образовног процеса (квалитет студијског програма, квалитет наставног процеса, 
наставно особље и квалитет радног простора) произилази следеће:  

- Генерално посматрано, веће задовољство квалитетом организације и реализације 
образовног процеса изражавају студенти одељења за технологије, као и студенти 
са СП Модни дизајн производа од коже. 

- Средње оцене нивоа задовољства квалитетом организације и реализације 
образовног процеса по студијским програмима крећу се у интервалу од 3,38 до 
4,04. 

- У погледу квалитета студијског програма средња оцена нивоа задовољства 
испитаника износи 3,79. Најмање задовољство студенти додељују варијабли 
„Распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама студијског програма“. 

- Нижи ниво задовољства, параметром квалитета студијског програма, исказују 
студенти студијских програма: Дизајн индустријских производа, Графички 
дизајн и Безбедност и здравље на раду, док највиши ниво задовољства исказују 
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студенти са студијских програма Графичка технологија и Менаџмент 
квалитетом. 

- У погледу квалитета наставног процеса средња оцена нивоа задовољства 
испитаника износи 3,77. Студенти су исказали најмање задовољство варијаблама 
„Усклађеност плана и распореда наставе са очекивањима студената“ и 
„Подстицање на креативност“. Нижи ниво задовољства присутан је код 
студената студијских програма: Дизајн индустријских производа, Графички 
дизајн и Безбедност и здравље на раду, док највиши ниво задовољства исказују 
студенти са студијских програма Графичка технологија и Модни дизајн 
производа од коже. 

- Средња оцена нивоа задовољства испитаника наставним особљем износи 4,04. 
Студенти су исказали најмање задовољство варијаблом „Способност наставника 
у излагању садржаја предмета“. 

- Најмање задовољство поменутим параметром забележено је код студената 
студијског програма Дизајн индустријских производа, Безбедност и здравље на 
раду и Графички дизајн, док највиши ниво задовољства исказују студенти са 
студијског програма Модни дизајн производа од коже. 

- У погледу квалитета радног простора средња оцена нивоа задовољства 
испитаника износи 3,38. Испитаници су исказали најмање задовољство 
варијаблом „Реализација наставних активности на више локација“ и „Услови 
рада у односу на постојећу опрему“. Веће незадовољство варијаблама које 
одређују квалитет радног простора и исказали су студенти студијских програма 
одељења за дизајн и то Дизајн индустријских производа (М=2,60) и Графички 
дизајн (М=3,36), као и студенти студијских програма одељења за технологије 
Рециклажне технологије (М=3,31) и Заштита животне средине (М=3,70). 

На основу компарације са резултатима из претходних година произилази да су 
добијени врло слични резултати. Школске 2013/14. године бележи се благи пораст или 
пад задовољства испитаника, али још увек се не може говорити о статички значајним 
разлика у средњим вредностима оцена задовољства у односу на претходне године. 

3.2. Квалитет организације и реализације ненаставне подршке 

Из анализе параметара који представљају ненаставну подршку (квалитет библиотечких 
и информатичких ресурса, квалитет система информисања, квалитет услуга сектора 
наставе, квалитет услуга студентске службе, квалитет услуга секретаријата, квалитет 
техничке подршке, квалитет услуга материјално-финансијске службе, квалитет 
студентског стандарда, укљученост студената у рад Школе и квалитет услуга 
скриптарнице) произилази следеће: 

- Средње вредности оцена нивоа задовољства параметрима ненаставне подршке 
крећу се у интервалу од 2,94 до 4,25. Из ове групе параметара испитаници 
најмање задовољство изражавају параметром „Квалитет услуга Студентске 
службе“ и „Укљученост студената у рад Школе“, док највиши ниво задовољства 
исказују у односу на „Квалитет техничке подршке“. 



СК-0802 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о студентском вредновању установе за шк. 2013/14. годину Страна 79 од 85 

- Средња вредност оцене нивоа задовољства квалитетом библиотечких и 
информатичких ресурса износи 4.11. Најмање задовољство испитаници 
изражавају варијаблама „Покривеност предмета литературом“ и „Услови рада у 
читаоници (поштовање прописаних правила о коришћењу читаонице)“ 

- У погледу квалитета система информисања испитаници су своје задовољство 
изразили средњом оценом 3,69. Најнижи ниво задовољства испитаника је 
варијаблом „Правовременост информисања“. 

- Средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом услуга 
сектора наставе износи 3,72. Најнижи ниво задовољства испитаника је 
варијаблом „Радно време сектора наставе“. 

- У односу на параметар квалитета услуга студентске службе испитаници су 
своје задовољство изразили средњом оценом 2,94. Најнижи ниво задовољства 
испитаника је варијаблом „Радно време студентске службе“. 

- Средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом услуга 
секретаријата износи 3,72. Најмање задовољство испитаници изражавају 
варијаблом „Радно време Секретаријата“. 

- Средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом техничке 
подршке износи 4,25. 

- Средња вредност оцене нивоа задовољства испитаника квалитетом услуга 
материјално – финансијске службе износи 3,59. 

- Задовољство квалитетом студентског стандарда испитаници су изразили 
средњом оценом 3,42. 

- У погледу параметра укљученост студената у рад Школе студенти су своје 
задовољство изразили средњом оценом 3,02. Најнижи ниво задовољства је 
варијаблом „Увид у резултате (анкете, примедбе, предлози). 

- Средња вредност оцене задовољства испитаника квалитетом услуга 
скриптарнице износи 3,17. Најнижи ниво задовољства испитаници су исказали 
у односу на варијаблу „Време рада Скриптарнице“. 

На основу компарације са резултатима из претходних година произилази да су 
добијени врло слични резултати. 

Имајући у виду да су студенти најнижом оценом оценили радно време служби које 
припадају ненаставној подршци, размотрити могућности да се исто усклади са 
потребама студената. 

3.3. Одустајање од студија 

− У току школске 2013/14. године из Школе се исписало 272 студената са 

акредитованих студијских програма. Број исписаних студената са 

акредитованих студијских програма је четири пута већи него у школској 

2011/2012. години (види Табела 2.60). Сем тога број исписаних студената у току 
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школске 2013/2014 године се попео на више од 50% новоуписаних студената у 

школску 2013/2014. годину. Треба имати у виду и чињеницу да је привлачење 

нових студената 5 до 7 пута скупље од задржавања постојећих. 

− Највећи број студената исписао се у јуну, јулу и септембру, што поклапа са уписним 

роковима на друге високошколске установе. Значајно је и да се велики број 

студената исписао у новембру. 

− Највећи број исписаних студената је са прве године студијског програма (61,7 %). 

− У погледу очекивања, највећи број исписаних студената исказао су да су им 

очекивања била везана за стицање знања (40,1 %). 

− Као разлог исписивања у највећем проценту исписани студенти су се изјаснили за 

разлог личне природе (43,5 %). 

− У већем проценту (74,7 %) испитаници су исказали задовољство услугама Школе. 

4. ПРЕДЛОЗИ КОРЕКТИВНИХ/ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ПРЕПОРУКЕ ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ ПРОЦЕСА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ 

На основу спроведеног поступка студентског вредновања установе за школску 2013/14. 
годину даје се следећа препорука за побољшање процеса студентског вредновања 
установе: 

1. Унапредити упитник за потребе студентског вредновања установе, у смислу: 
a. додавања демографских података (пол, успех, место завршетка средње 

школе, статус);  
b. додавања параметара који се односе на студирање на даљину;  
c. измене/раздвајања појединих варијабли и евентуалног додавања 

отворених питања. 
2. У оквиру методологије МП-ИН-001, Методологија студентског вредновања 

установе јасно раздвојити параметре који се односе на организацију и 
реализацију образовног процеса и ненаставну подршку. 

3. Променити анкету о разлозима одустајања од студија, са циљем добијања што 
прецизнијих одговора. 

4. У оквиру Студије одустајања од студија у Београдској политехници, податке 
дате у овом извештају употпунити подацима који се могу преузети из базе 
података о студентима, нпр. Извештај о студентима коју нису уписали школску 
годину или Деловодник исписаних студената, који води Студентска служба. 
Наведени документи садрже податке којима је могуће идентификовати студенте 
који су одустали од студија, као и податке у којој мери су они заиста били 
активни и успешни (остварене предиспитне обавезе, положени испити, просечна 
оцена). Такође, предузети системске мере да се већ у току семестра реагује, 
уколико се примети учестало одсуство студената. 

5. Поступак Студентског вредновања установе спроводити у јесењем семестру. 
Подаци добијени у току пролећног семестра не одступају значајније од оних 
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који су добијени у јесењем семестру, али је знатно лакше спровести анкетирање, 
јер је посећеност студената настави већа, па самим тим и вероватноћа да се 
обезбеди репрезентативан узорак. 

5. ПРИЛОЗИ 

Овај извештај има два прилога. Први прилог је приказан на странама од 88 до 91. Други 
прилог је дат као посебан извештај. 

1. Упитник за потребе студентског вредновања установе (Прилог 1), 

2. Квалитативна анализа о студентском вредновању установе за школску 2013/14. 
годину (као посебан извештај – Прилог 2). 
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Прилог 1 

 

 

 

 

 

 

УПИТНИК  

 

 
ЗА ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ   

Анкета је анонимна  

Поштоване колеге, 

Желимо да вам путем ове анкете омогућимо да искажете своје 
задовољство/незадовољство, похвале/критике, на рад Високе школе струковних 
студија – Београдске политехнике. Ово се чини у циљу подизања квалитета рада 
Школе, односно испуњавањa Ваших захтева, потреба и очекивања. 

Помоћи ћете нам тако што ћете објективно попунити овај упитник. Унапред 
захваљујемо на Вашој сарадњи. 

С поштовањем, 

Наставно и ненаставно особље 

 Београдске политехнике 

 

Београд  

Упитник број: _______ 

 I ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ: 

1. Ви студирате на студијском програму: 

 (Заокружите одговарајући број) 

 1) Модни дизајн производа од коже/Дизајн 
производа од коже 

4) Графичка технологија 

 2) Дизајн индустријских производа 5) Заштита животне средине 

 3) Графички дизајн 6) Безбедност и здравље на раду 

  7) Менаџмент квалитетом 

  8) Рециклажне технологије 

 

2. Која сте година студијског програма? 
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 (Заокружите одговарајући број) 

 1) прва   2) друга 3) трећа 

 

II ВРЕДНОВАЊЕ УСТАНОВЕ 

МОЛИМО ВАС да у колони ''Задовољство'' заокружите оцену која означава испуњења Ваших захтева и 
ниво задовољства радом Школе (од 1- незадовољни до 5 – изузетно задовољни). 

1. КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  Задовољство 

1.1 План и распоред наставе се спроводе доследно 1    2    3    4    5 

1.2 Усклађеност плана и распореда наставе са Вашим oчекивањима 1    2    3    4    5 

1.3 Правовременост упознавања са планом рада и предиспитним обавезама на 
сваком предмету 

1    2    3    4    5 

2. КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  Задовољство 

2.1 Доступност информација о студијском програму  1    2    3    4    5 

2.2 Стицање општих знања  1    2    3    4    5 

2.3 Стицање стручних  знања  и вештина 1    2    3    4    5 

2.4 Распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском 
програму 

1    2    3    4    5 

3. МЕТОДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ  Задовољство 

3.1 Настава је интерактивна (Укључивање студената у дискусију,...)  1    2    3    4    5 

3.2 Подстицање на креативност 1    2    3    4    5 

3.3 Примери из праксе су добри и илустративни 1    2    3    4    5 

3.4 Оспособљеност за тимски рад  1    2    3    4    5 

3.5 Оспособљеност за самосталност у раду 1    2    3    4    5 

4. НАСТАВНО ОСОБЉЕ Задовољство 

4.1 Коректан однос наставник/студент (поштовање) 1    2    3    4    5 

4.2 Доследност наставника у спровођењу садржаја предмета 1    2    3    4    5 

4.3 Способност наставника у излагању садржаја предмета 1    2    3    4    5 

5. КВАЛИТЕТ РАДНОГ ПРОСТОРА Задовољство 

5.1 Техничка опремљеност просторија у којима се изводи настава  1    2    3    4    5 

5.2 Услови рада у односу на постојећу опрему (број рачунара по студенту,...)  1    2    3    4    5 

5.3 Реализација наставних активности на више локација  1    2    3    4    5 

5.4 Микроклиматски услови (осветљење, грејање, климатизација,...) 1    2    3    4    5 

5.5 Хигијенски услови 1    2    3    4    5 

6. КВАЛИТЕТ БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА Задовољство 
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6.1 Покривеност предмета литературом 1    2    3    4    5 

6.2 Савременост садржаја библиотечког фундуса 1    2    3    4    5 

6.3 Доступност презентација, електронске базе часописа и других публикација 1    2    3    4    5 

6.4 Опремљеност читаонице рачунарима 1    2    3    4    5 

6.5 Радно време библиотеке 1    2    3    4    5 

6.6 Услови рада у читаоници 1    2    3    4    5 

6.7 Добра воља особља библиотеке у решавању додатних захтева (скенирање, 
нарезивање CD и DVD материјала) 

1    2    3    4    5 

6.8 Однос особља библиотеке према студентима 1    2    3    4    5 

7. КВАЛИТЕТ ИНФОРМИСАЊА Задовољство 

7.1 Правовременост информисања (одлагање наставе, услови уписа, резултати 
испита, колоквијума, термини полагања испита и колоквијума, итд.) 

1    2    3    4    5 

7.2 Начини информисања (огласна табла, сајт, смс и WAP портал)  1    2    3    4    5 

7.3 Разумљивост информација 1    2    3    4    5 

8. КВАЛИТЕТ УСЛУГА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ Задовољство 

8.1 Радно време Студентске службе 1    2    3    4    5 

8.2 Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року 1    2    3    4    5 

8.3 Добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе 

1    2    3    4    5 

8.4 Однос запослених у Студентској служби према студентима 1    2    3    4    5 

9. КВАЛИТЕТ УСЛУГА СЕКТОРА НАСТАВЕ (Помоћник директора за наставу, 
Координатор наставе и Организатор наставе)  Задовољство 

9.1 Радно време Сектора наставе 1    2    3    4    5 

9.2 Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року 1    2    3    4    5 

9.3 Добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који нису 
у делокругу рада службе 

1    2    3    4    5 

9.4 Однос запослених у Сектору према студентима 1    2    3    4    5 

10. КВАЛИТЕТ УСЛУГА СЕКРЕТАРИЈАТА (Помоћник секретара, Помоћник 
директора за правне и опште послове, Секретар) Задовољство 

10.1 Радно време Секретаријата  1    2    3    4    5 

10.2 Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року 1    2    3    4    5 

10.3 Добра воља запослених да помогну студентима у решавању захтева, а који 
нису у делокругу рада службе 

1    2    3    4    5 

10.4 Однос запослених у Секретаријату према студентима 1    2    3    4    5 
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11. КВАЛИТЕТ УСЛУГА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ 
(РАЧУНОВОДСТВО)  

Задовољство 

11.1 Да ли сте имали контакт са материјално-финансијском службом? 

(Ако сте одговорили негативно на питање 11.1, не одговарате на питања 11.2-11.3) 
ДА НЕ 

11.2 Радно време материјално – финансијске службе 1    2    3    4    5 

11.3 Спремност запослених да пруже услугу у предвиђеном року 1    2    3    4    5 

12. СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД  Задовољство 

12.1 Посредовање Школе у процесу обезбеђења студентског стандарда (студентски 
домови, кредити, стипендије, посете сајмовима, радним организацијама, студијске 
посете, итд.) 

1    2    3    4    5 

13. УКЉУЧЕНОСТ СТУДЕНАТА У РАД ШКОЛЕ Задовољство 

13.1 Рад Студентског парламента 1    2    3    4    5 

13.2 Укљученост студената у рад Школе кроз различите видове комуникација 
(петиције, анкете, примедбе, предлози, итд.) 

1    2    3    4    5 

13.3 Увид у резултате (анкете, примедбе, предлози) 1    2    3    4    5 

14. КВАЛИТЕТ УСЛУГА СКРИПТАРНИЦЕ Задовољство 

14.1 Снабдевеност скриптарнице основном литературом за учење 1    2    3    4    5 

14.2 Цене публикација 1    2    3    4    5 

14.3 Цене образаца, прибора, папира, и сл. 1    2    3    4    5 

14.4 Однос запослених према студентима 1    2    3    4    5 

14.5 Време рада скриптарнице 1    2    3    4    5 

15. Да ли би наставили специјалистичке студије на Београдској политехници 
(Уколико постоје програми у домену вашег интересовања и даљег образовања)? 

ДА НЕ 

16. Да ли би будућем студенту препоручили Београдску политехнику? ДА НЕ 

17. Уколико сматрате да овом анкетом није обухваћено оно што Ви сматрате битним, молимо Вас, то нам  
напишите. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 
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