ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 1963/3
Дана, 20.11.2017. године
Београд
На основу чланова 25. и 143. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
88/17) и чланова 15. и 27. Статута Високе железничке школе струковних студија (бр. 52/3-1
од 23.01.2017. године), Наставно веће Школе на седници одржаној дана 20.11.2017. године,
донело је
О Д Л У К У
о измени састава Комисије за обезбеђивање квалитета
1. Комисија за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских
програма, наставе и услова рада Високе железничке школе струковних студија (у
даљем тексту: Комисија за обезбеђивање квалитета), која је формирана Одлуком
број 342/15 од 09.03.2016. године и чији састав је измењен Одлуком број 1028/5 од
04.07.2017. године, мења састав у делу чланова представника наставника, тако што
се разрешава члан:
Др Радислав Вуловић, професор струковних студија, из разлога престанка
радног односа у Школи.
2. На упражњено место настало разрешењем бира се нови члан, и то мр Марија
Вукшић Поповић, предавач, тако да Комисија за обезбеђивање квалитета ради у
саставу:
- Др Бранислав Гавриловић, професор струковних студија, председник
- Др Шпиро Гопчевић, члан
- Др Сандра Касалица, члан
- Др Зорица Милановић, члан
- Др Љубислав Васин, члан
- Мр Срђан Стојичић, члан
- Мр Марија Вукшић Поповић, члан
- Милица Павловић, члан
- Радица Томић, члан
- Немања Исаковић, студент, члан, број индекса 01-595 и
- Анђела Туцовић, студент, члан, број индекса 05-507.
3. Изабрана лица су чланови Комисије за обезбеђивање квалитета у оквиру мандата
Комисије који траје до 09.03.2019. године, са задатком утврђеним Одлуком број
342/15 од 09.03.2016. године.
Образложење
Из разлога потребе да се обезбеде услови да Комисија ради у пуном саставу, предузете
потребне радње у складу са Законом о високом образовању, те је донета је Одлука као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАСТАВНОГ ВЕЋА
Др Зоран Бундало, проф.

BI,ICOKA XEJTE3HI{IIKA IIIKONA
CTPyKOBHI{X CTyAI4JA

Epoj: 102815
flaua, 04.07 .2017.

r-oAHHe

Eeorpat

Ha ocuoey qnaHa 17. 3axoua o BHcoKoM o6pasoaamy (,,C:ryN6eHH n'IacHHx PC", 6pOj
76105, 100107,97108, 44110,93112,89113, 99114,45115,68115 u 87116) u qr. 15- u 27.
Craryra Bscorce xere3Hr.{r{Ke uKorre crpyKoBHax cryanja (6p. 5213-1 ol 23.01 .2017.
ro4uue), Hacrasuo aehe LUKore Ha oeAHLIIIH o4pNanoj rcrua 04.07.2017. roAI{He,
aoueno ie

oAIvKv
cacraBa Konrr.rc[rje 3a o6e36e[erce KBar'IIrTera,
SopmupaHe OA,'IyKom 6poj 34zll5 oA 09.03.2016. roAHHe
o

1.

H3MeHr.r

o6e:6ef unair,e, ynanpeleu,e u pa-:noj KBa,'IHrera
H ycnoBa paAa BucoKe xere3HuqKe uIKoJle
HacraBe
cryaujcxnx [potpaMa,
je
crpyKotsHllx cryluja, rcoja
QopuNpaua O.ulyxon 6poj 3+71i5 oa 09.03.2016.
roArtie (y aa;reu reKcry: Korrmcuja :a o6es6elerbe KBaJIHTe'ra) uema cacraB y
Aeny qnaHoBa npeIcraBHHKa cryAeHara, TaKo turo ce pa3peuanajy: cresaH
AAaMosHh ra EorAas L{e6aroauh a uueuyjy ce cryAeHru: Heutama tr4carcoauh,
(r.trsercc 6poj 01-595) n AHfe,ra Tyuonuh (ugaexc 6poj 05-507). raxo aa
Kouncuja :a o6e:6e!ere KBarlurera paAV y cacraBy:
- .[p Epauucran fanpuloeuh, upo$ecop crpyKoBHux cryAl'tja,

Korralrcrlja

3a npaherre,

ilpeAceAHHK

- !,p Paauc.nan By,rourh, u.naH
- {p [IInHpo l-onuenlrh, ulau
- Ap Cantpa Kacanlrua' qJIaH
- fp 3opuqa Mtuasouth, vrau
- Ap JIry6HcJIaB Bacuu, ulaH
- Mp Cp[aH Crojuvuh, v,tau
- Mu"uuua llas"'Iosuh, r{JIaH
- Paluqa Touuh. qlaH
- He*rar+,a l,lcarcosuh, cryAeHT, qJraH, 6poj nuaerca 01-595 u
- Au[e"ra Tyuonuh, cryAeHT, qJ'IaH, 6poj rauAercca 05-507.
2.

:a o6e:6e!erLe KBaJIHrera y oKBHpy
MaHAara Korrlucuje rcojr.r rpaje ao 09.03.2019. roarlne, ca 3aAarxou yreplexunr
Olnyrcour 6poj 342115 oa 09.03.2016. roAIIHe.
tr4Nreuoeanrl cryAeHru cy qnaHoBr4 Kor'aucuje

O6pa3,'IolxeH,e
CryAeHrcxu rrapnaMaHer AocraBuo je lonuc (6poj 1057 I I oa 03.07. 2017 . rotuue) la ce
3a qraHoBe Korraucuje ra o6e:6e!erLe KBa,rHrera LrMeHyjy uosu tIJIaHoBH H3 pa3nola
npecraHKa caojcrea cryAeHra nocrojehun rlraHoBHMa. flpe4y:urrlajyhu norpe6He paAlse
y cKna.qy ca 3arouona o BHCoKoM o6pa-:onamy, Aouera je O.a.nyr<a Kao y rncno3uruBy.

A'JYhI,I HACT

