
Након именовања чланова Савета од стране оснивача (Владе Републике Србије), 
конституисан је Савет Високе школе струковних студија за информационе и 
комуникационе технологије 13. јула 2009. године. Директор Школе је изабран 
децембра 2009. године. У току школске 2009/10. године је извршена реорганизација 
Школе са основним циљем да се подигне ниво квалитета у свим сегментима рада 
Школе. 
 
Након првог циклуса рада од 3 године, посебно на основу искуства у последњој 
школској години, у нов циклус се улази са тек установљеним поступцима и 
документацијом потребном за израду извештаја о самовредновању. 
 
Иако још увек нису усвојена сва потребна документа и процедуре које би гарантовале 
квалитет функционисања Школе у свим областима, квалитет рада и опредељење за 
континуирано унапређење квалитета наставног процеса и исхода учења је објeктивна 
карактеристика Високе ICT школе. 
 
Поред организационе структуре и руководства, дефинисане су и поједине комисије 
које имају задатак да обезбеде гаранцију квалитета рада у области која је у делокругу 
њихове надлежности. 
 
Дакле, прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета је из 2007. године и тренутно се 
ради се на усвајању нове Стратегије обезбеђења квалитета. Прилог 1.2. је одлука о 
именовању Комисије за квалитет из 2007. године, али су након усвајања Статута 
Школе, 2010. године изабране нове две комисије у чијој су надлежности обезбеђење 
квалитета и поступци за оцену, праћење и унапређење квалитета: Комисија за 
обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање. Прилог 1.3. је Акциони план 
који је тренутно у процедури усвајања, а до сада се такав акт није доносио, иако су 
поступци и активности за оцену и унапређење квалитета постојали и реализовали се. 
 
 
У даљем тексту је дата нова организациона шема Школе и списак нових именованих 
комисија који је објављен на сајту Школе. 
 
 
У међувремену је извршена још једна реорганизација која се односила на смањење 
броја чланова руководства. Наиме, измењена је систематизација и не постоје више 
помоћник директора за   квалитет ни помоћник директора за опште послове. 
Послови које су обављали ти помоћници расподељени су на преостале помоћнике и 
катедре. 
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Директор Високе ICT школе 
помоћници директора (за наставу, за квалитет, за организационе и за опште послове) 



Комисија за обезбеђење квалитета 

1. Др Драгана Милутиновић, директор – председник 
2. Мр Марија Зајегановић Иванчић, помоћник директора за квалитет 
3. Драгица Стајић, секретар 
4. Мр Миланко Краговић, шеф већа студијског програма ИТ 
5. Мр Биљана Гргуровић, шеф већа студијског програма ПБТ 
6. Др Мирослав Ђорђевић, шеф већа студијског програма ТК 
7. Др Даница Мамула Тартаља, шеф већа студијског програма МИ 
8. Мр Ненад Којић, шеф већа студијског програма ЕП 
9. Мр Никола Славковић, шеф већа студијског програма МТ  

Комисија за самовредновање 

1. спец. Славица Штрбац - председник 
2. Мр Ненад Којић 
3. др Драгослав Даниловић 
4. др Данка Певац 
5. Јован Дабић 
6. Душан Стојановић – сарадник за статистичку обраду података 
7. 2 представника студената – избор Студентског парламента  

Комисија за људске ресурсе 

1. Др Драгана Милутиновић, директор - председник 
2. Драгица Стајић, секретар 
3. Мр Миланко Краговић, шеф већа студијског програма ИТ 
4. Мр Биљана Гргуровић, шеф већа студијског програма ПБТ 
5. Др Мирослав Ђорђевић, шеф већа студијског програма ТК 
6. Др Даница Мамула Тартаља, шеф већа студијског програма МИ 
7. Мр Ненад Којић, шеф већа студијског програма ЕП 
8. Мр Никола Славковић, шеф већа студијског програма МТ  

Комисија за информациони систем 

1. Мр Миланко Краговић - председник 
2. Мр Ненад Којић 
3. Слободан Чабаркапа 

Модератори 

1. Мирјана Поповић 
2. Мр Ненад Којић  



Комисија за координацију писања правилника 

1. Мирјана Поповић, председник 
2. Др Данка Певац 
3. Наталија Вугделија  

Комисија за маркетинг 

1. Мр Валентина Малешевић - председник 
2. Мр Ана Савић 
3. Мр Никола Славковић 
4. Мр Александар Сугарис 
5. Мр Ненад Којић  

Комисија за сарадњу са привредом 

1. Др Драгослав Даниловић – председник 
2. Мр Александар Сугарис 
3. Јелена Милутиновић 
4. 2 представника Студентског парламента  

Комисија за решавање молби студената 

1. Мр Валентина Малешевић – председник 
2. Драгица Стајић 
3. Мр Марија Зајегановић Иванчић 
4. Мр Татјана Кеча 
5. Гордана Томић 

 Комисија за дисциплинске поступке 

1. Мирјана Поповић – председник 
2. Мр Марија Зајегановић Иванчић - члан 
3. Урош Мрвић - члан - представник Студентског парламента 

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник, секретар 
Школе Драгица Стајић. 
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