
ФОРМИРАНА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА 
 
Академија струковних студија Шумадија је основана Одлуком Владе Републике Србије 29. 
августа 2019. године спајањем: 

 Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу  

 Високе школе струковних студија у Аранђеловцу,   

 Високе техничко-машинске школе струковних студија у Трстенику, 

 Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу. 

Академија остварује основне, специјалистичке струковне студије (студије првог степена) и 
мастер струковне студије (студије другог степена) из техничко-технолошких наука, 
природно-математичких наука, друштвено-хуманистичких наука и уметности. 
Акредитовани студијски програми оспособљавају студенте за примену знања и вештина 
потребних за укључивање у радни процес. 

Академија обједињује образовни, примењено-истраживачки, стручни и уметнички рад 
као компоненте јединственог процеса високог образовања. Делатност Академије 
обухвата:  

 Високо, уметничко и остало образовање као и помоћне образовне делатности; 

 Техничко испитивање и анализе, истраживање и развој, инжењерске 
делатности и техничко саветовање; 

 Издавање књига, часописа и периодичних издања и  сл; 

 Консултантске делатности у вези  са пословањем и ИТ 

 Услуге из области ИТ 

 И сл. 

Академија успоставља и развија сарадњу са образовно-научним институцијама и 
организацијама у земљи и иностранству у циљу размене искустава, унапређења квалитета 
рада и организовања заједничких облика деловања у области образовања, примењено-
развојних истраживања, научног и стручног усавршавања наставника и сарадника и 
мобилности студената 

На Академији може да се изводи кратки програм студија за лица са стеченим средњим 
образовањем ради укључивања у радни процес,  

Академија може да организује студије уз рад за запослене студенте или који из другог 
разлога нису у могућности да редовно прате наставу. 

Академија може да организује студије по дуалном моделу у складу са Законом о дуалном 
моделу студија у високом образовању. 

Академија реализује програме образовања одраслих, односно образовање становништва 
ван система редовног школског и Академијског образовања као и програме образовања 
током читавог живота путем курсева, семинара, радионица, стручних и научних 
саветовања и других облика усавршавања ради проширивања стеченог знања и успешног 
рада у пракси. 



Завршетком студија, односно дипломирањем на студијским програмима основних 
струковних студија Академије стичу се следећи стручни називи и то на:  

1) Одсеку у Крагујевцу:  

 на студијском програму Информатика стиче се стручни назив струковни 
информатичар.  

 на студијском програму Привредно инжењерство – машинство стиче се стручни 
назив струковни инжењер машинства. 

 на студијском програму Друмски саобраћај стиче се стручни назив струковни 
инжењер саобраћаја.  

2) Одсеку у Аранђеловцу:  

 на студијском програму Заштита животне и радне средине стиче се стручни 
назив струковни инжењер заштите животне и радне средине;  

 на студијском програму Информационе технологије стиче се стручни назив 
струковни информатичар;  

 на студијском програму Менаџмент у туризму и угоститељству стиче се стручни 
назив струковни менаџер у туризму и угоститељству;  

 на студијском програму Примењена економија и предузетништво стиче се 
стручни назив струковни економиста;  

 на студијском програму Технологија хране и гастрономија стиче се стручни 
назив струковни инжењер технологије;  

 на а студијском програму Дизајн камена и керамике стиче се стручни назив 
струковни дизајнер.  

3) Одсеку у Трстенику:  

 на студијском програму Машинско инжењерство са 2 модула:  Хидраулика и 
пнеуматика и Производне технологије стиче се стручни назив струковни 
инжењер машинства.  

 на студијском програму Друмски саобраћај – стиче се стручни назив струковни 
инжењер саобраћаја.  

 на студијском програму Информационе технологије – стиче се стручни назив 
струковни инжењер информационих технологија и система.  

4) Одсеку у Крушевцу:  

 на студијском програму Информатика и рачунарство стиче се стручни назив 
струковни инжењер електротехнике и рачунарстава.  

 на студијском програму Заштита животне средине и заштита на раду са 2 
модула: Заштита животне средине и Заштита на раду стиче се стручни назив 
струковни инжењер заштите животне средине.  

 на студијском програму Технологија са 2 модула: Прехрамбена технологија и 
Фармацеутска технологија стиче се стручни назив струковни инжењер 
технологије. 

5)  Високошколској јединици у Тутину:  

 на студијском програму Инжењерство у друмском саобраћају – стиче се стручни 
назив струковни инжењер саобраћаја.  

6) Високошколској јединици у Бору:  



 на студијском програму Инжењерство у друмском саобраћају – стиче се стручни 
назив струковни инжењер саобраћаја.  

7) Високошколској јединици у Прибоју:  

 на студијском програму Машинско инжењерство, модул Производне 
технологије – стиче се стручни назив струковни инжењер машинства.  

Завршетком специјалистичких студија на Академији стичу се следећи  стручни називи и то 
на:  

1) Одсеку у Крагујевцу:  

 на студијском програму Информационе технологије и системи стиче се стручни 
назив специјалиста струковни информатичар.  

 на студијском програму Инжењерска екологија стиче се стручни назив 
специјалиста струковни инжењер машинства.  

2) Одсеку у Аранђеловцу:  

 на студијском програму Инжењерство заштите животне средине са 2 модула: 
Управљање отпадом и Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 
стиче се стручни назив специјалиста струковни инжењер заштите животне 
средине.  

3) Одсеку у Трстенику:  

 на студијском програму Хидраулика, пнеуматика и производни процеси – стиче 
се стручни назив специјалиста струковни инжењер машинства.  

 на студијском програму Регулисање и безбедност друмског саобраћаја – стиче 
се стручни назив специјалиста струковни инжењер саобраћаја.  

Завршетком мастер студија на Академији стичу се следећи стручни називи и то на:      

1) Одсеку у Крагујевцу: 

 на студијском програму Друмски саобраћај стиче се стручни назив струковни 
мастер инжењер саобраћаја.  

2) Одсеку у Аранђеловцу:  

 на студијском програму Инжењерство заштите животне средине стиче се 
стручни назив струковни мастер инжењер заштите животне средине.  

3) Одсеку у Трстенику:  

 на студијском програму Информационе технологије – стиче се стручни назив 
струковни мастер инжењер информационих технологија и система 

 

На Академији постоје следеће катедре:  

1) Катедра за информационе технологије;  
2) Катедра за друмски саобраћај;  
3) Катедра за машинско и индустријско инжењерство;  
4) Катедра за технологију; 
5) Катедра за заштиту животне и радне средине;  
6) Катедра за примењену економију, предузетништво и менаџмент;  



7) Катедра за општеобразовне предмете и вештине;  
8) Катедра за уметност и дизајн.  

Одлуку о оснивању и укидању катедре доноси Савет на предлог Већа Академије. 



Др Зоран Пуношевац, руководилац Одсека у Крушевцу Академије струковних студија 

„Шумадија“ са седиштем у Крагујевцу 

 

Преносимо  део изјаве које је Руководилац Одсека Крушевац ,дао листу Град,а која се односи на 

наредне активности Одсека. 

Одсек у Крушевцу, до недавно Висока техничко технолошка школа струковних студија  има 

много више потенцијала него што се зна у јавности. У наредном периоду предстоји побољшање 

свих процеса, а пре свега квалитета услуга нашим корисницима - студентима, а посебно на 

квалитету пруженог знања да би сутрадан били спремни да обављају адекватне радне задатке у 

фирмама где буду запослени. Залагаћу се за већу и бољу сарадњу са локалном самоуправом, 

Регионалном привредном комором, НСЗ и осталим релевантним субјектима, заинтересованим за 

кадрове са Одсека, а пре свега са послодавцима за које школујемо будуће инжењере успоставићемо 

блиске контакте и сарадњу.  

Формирањем Академије послодавци ће добити стручне и квалитетне кадрове за процесе 

производње или услуге, јер ће студенти дипломирати са одређеним фондом практичних вежби. То 

практично усавршавање желимо да организујемо у бројним компанијама у Крушевцу и суседним 

општинама. На Одсеку Крушевац неговаћемо тимски рад и обезбедити усавршавање наставног 

кадра да бисмо стално иновирали стручна знања која бисмо преносили студентима. Сада радимо 

анализу тренутног стања, која ће послужити за квалитетно дефинисање циљева за 2020. годину, 

наравно и са дефинисаном стратегијом и плановима реализације и носиоцима конкретних обавеза и 

одговорности. Одмах почињемо са израдом плана уписа за наредну школску годину и кренућемо у 

уверавање средњошколаца да је наш Одсек Академије Шумадија најбољи избор, јер пре свега стичу 

добро знање и искуство а потражња за овим кадровима постоји како код нас тако и у Европи, 

школарина пада на терет државе за студенте који су на буџету. Даћемо велики значај укључености 

студената у органе Академије, јер они су креатори у захтевима, а ми треба да испунимо њихова 

очекивања. Биће укључени у раду Савета Академије, Научно-стручног већа Академије и Научно-

стручног већа Одсека. Организоваћемо одређене стручне скупове са предавачима из привреде и 

науке. Одсек ће организовати скуп о безбедности на раду и управљању животне и радне средине, 

крајем априла или почетком маја, а поводом 28. априла, Дана безбедности и здравља на раду. 

Биће осмишљен начин сарадње са привредом кроз семинаре за привреду из стручних 

области који се изучавају на Одсеку Крушевац, а за потребе послодаваца. Лабораторије Одсека биће 

отворене за средњошколце у току целе године, а не само у време кампања за упис нових студената. 

Статутом Академије прописана је могућност формирања профитних центара где ће професори и 

сарадници исказивати своју креативност, знање и искуство,  јер је поента у знању. Одсек ће 

планирати састанке са РПК,  Агенцијом за регионални развој Расинског округа, НСЗ, привредом...  

ВХТШ је формирана 1961. са тада 40 уписаних кандидата. Данас у настави ради 22 лица, 

ненаставно особље броји 11, а студира  око 260 студената. По старом наставном програму 

дипломирало је 1.400, а по Болоњском програму 600 студената.  

Следеће године планира се обележавање јубилеја од 60 година постојања школе, где ће се 

уз свечани део извршити анализа досадашњег рада, која ће послужити за израду стратегије будућег 

рада Одсека, јер мале су шансе за опстанак оних који не иду у сусрет променама у окружењу-каже 

Руководилац Одсека Крушевац,др Зоран Пуношевац,с.  


