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Извештај о преиспитивању система квалитета 

 

Верзија 1 К.3.05-1 стр.1 

Име, презиме и функција лица које је сазвало састанак: др Александар Сугарис, председник комисије за обезбеђење квалитета  

Врста састанка: периодични (годишњи) 

Састанак одржан дана 10.7.2015. са почетком у 9,00 у просторијама Школе. Крај састанка 10,00. 

Председавајући                               Записничар 

____________________________          ____________________________  

др Александар Сугарис                      др Биљана Гргуровић 

 

 

Чланови 

Ред. 

број 
Име и презиме Функција - звање 

Присутан  

да не 

1 др Александар Сугарис председник комисије +  

2 др Биљана Гргуровић лице задужено за квалитет +  

3 Мирослава Игњатовић помоћник директора +  

4 Драгица Стајић секретар +  

5 Јован Дабић члан комисије +  
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1. Информације које се преиспитују и разматрају на састанку: 

Веза са 5.6.2. 
(SRPS ISO 9001) 

Подносилац Запис о квалитету Ознака 
Поднет запис 

Напомена 
да не 

Резултати 
провера 

Лице задужено за 
квалитет 

Извештај о интерним проверама слободна форма *   

Извештај о екстерним проверама слободна форма  * 
није било 
екстерних 
провера 

Статус превен. 
/корект. мера 

Лице задужено за 
квалитет 

Регистар 
превентивних/корективних мера 

К.3.04-3 *   
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Директор Извештај о пројектима слободна форма *   

Пом. директора за 
наставу  

Извештај о настави на студијама 
првог и другог степена 

слободна форма *   

Пом. директора за 
орг. послове 

Извештај о реализованим 
услугама 

слободна форма *   

Секретар школе 
Извештај о оцени рада служби 
Школе 

слободна форма  * 
иницијатива за 
промене у 
Сатуту 

Председник 
Комисије за 
самовредновање 

Извештај о задовољству 
управљањем и руковођењем 
Школе 

слободна форма *  
Записник V 
седнице НВ 
13.3.2015. 

Шефови катедри и 
Секретар школе 

Извештај о реализацији Плана 
образовања, стручног оспособ. и 
усавршавања запослених 

слободна форма *   

Лице задужено за 
квалитет 

Извештај о неусаглашености К.3.04-1 *   

Реаговање 
корисника 

Шеф студентске 
службе 

Извештај о молбама и жалбама 
студената 

слободна форма *   

Шефови катедри Извештај о оцени педагошких слободна форма *  достављени 

http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-04-21/zapisnik_sa_v_sednice_nv_13_3_2015_pdf_11016.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-04-21/zapisnik_sa_v_sednice_nv_13_3_2015_pdf_11016.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-04-21/zapisnik_sa_v_sednice_nv_13_3_2015_pdf_11016.pdf
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квалитета наставника Комисији за 
самоведновање 

Председник 
комисије за 
маркетинг  

Извештај о резултатима 
промотивних активности Школе 

слободна форма  * 

Комисија за 
маркетинг 
престала са 
радом 
(Записник са II 
седнице НВ 
12.12.2014) 

Додатне мере 
проистекле из 
претходних 
преиспитивања 
и препоруке за 
побољшавање 

Лице задужено за 
квалитет 

Извештај (анализа стања система 
квалитета) 

слободна форма *   

Директор школе 
Извештај о реализацији посебних 
циљева 

слободна форма *   

Измене које би 
могле утицати 
на систем 
квалитета 

Секретар школе Извештај о изменама у закону слободна форма  *  

Лице задужено за 
квалитет 

Извештај о изменама у 
стандардима 

слободна форма  *  

Директор школе 
Извештај о изменама у начину 
пословања 

слободна форма  *  

 

2. Закључци у вези са преиспитивањем система квалитета: 

Највише пропуста у оквиру поднетих извештаја везани су за евидентирање наставе; за реализацију плана образовања, стручног 

оспособљавања и усавршавања запослених, као и за благовремено подношење предвиђених извештаја по спроведеним 

анкетама. 

3. Носиоци активности, начин обезбеђивања ресурса и рокови реализације: 

Много послове везане за систем квалитета потребно је спустити на ниво катедри пошто шефови катедри имају могућност 

приступа бази одржаних часова; информацијама везаним за реализацију Плана образовања, стручног оспособљавања и 

http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-02-02/zapisnik_sa_ii_sednice_nv_12_12_2014_pdf_13680.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-02-02/zapisnik_sa_ii_sednice_nv_12_12_2014_pdf_13680.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-02-02/zapisnik_sa_ii_sednice_nv_12_12_2014_pdf_13680.pdf
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усавршавања запослених, а уједно имају и обавезу прописану Статутом и другим актима Школе везану за подношеље 

различитих извештаја.  

4. Начин праћења реализације активности: 

У складу са примећеним пропустима шефови катедри ће имати обавезу да периодично подносе потребне извештаје како би се 

на време могла отклонити одређена неусаглашеност. 
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Верзија К.4.01-1 страна 1 

 

Извештај о анализи стања система квалитета за школску 2013/14 и 2014/15. 

 

 

 

Систематско праћење квалитета обезбеђује се кроз документовање свих 

активности на Високој ICT школи у Београду и чување таквих докумената на начин 

који омогућава њихово лако проналажење и претраживање. 

Континуирано се разматрају активности везане за реализацију наставног 

процеса и то је документовано у записницима са седница Наставног већа и са 

седница надлежних Катедри и Већа студијских програма. 

Документа везана за материјално-финансијско пословање Школе се 

разматрају на седницама Наставног већа и усвајају на седницама Савета Школе. О 

овим документима се брине Служба рачуноводства. 

Сва правна акта везана за статус Школе, запослене у Школи, и сву преписку 

коју води Школа као правно лице, као и сва службена документа која се упућују из 

Школе или се примају у Школу, чува секретар Школе, Кадровска служба и Архива. 

Евиденцију и документацију за све студенте уписане на акредитоване 

студијске програме води Студентска служба Школе. Пошто студенти имају право да 

поднесу жалбу надлежном органу Школе у дефинисаним случајевима, ова служба 

такође води и Књигу студентских молби и жалби  

О свим неусаглашеностима на које укаже било ко од запослених на обрасцу 

Извештај о неусаглашености или Захтев за превентивну/корективну меру и који су 

достављени лицу задуженом за квалитет или Комисији за обезбеђење квалитета, 

води се евиденција у оквуру Регистра превентивних/корективних мера. 

Поступци за праћење квалитета су: мониторинг извођења наставе, анкете 

намењене субјективној процени квалитета наставе и целокупног функционисања 

Школе од стране студената, анкете намењене субјективној процени функционисања 

Школе од стране запослених, праћење релевантних докумената као што су подаци о 

http://www.ict.edu.rs/skola/organizacija/komisije_skole


Нулти образац К.4.01-1 
 

Верзија 1 2 
 

пролазности студената, спровођењу уписне процедуре, врстама и броју жалби и 

подацима о њиховом решавању као и друге анализе релевантних индикатора 

успешности. 

Мониторинг извођења наставе се спроводи током сва три триместра у току 

школске године и дефинисан је Процедуром којом се обезбеђује поштовање плана и 

распореда наставе. Наставници и сарадници су у обавези да у електронској форми 

евидентирају све одржане часове. Овакав механизам праћења реализације наставе 

званично уведен на почетку школске 2014/15. представља реализацију дела 

дугорочног плана Школе за ефикасно унапређење механизама за праћење 

реализације наставе.  

Анкете намењене субјективној процени квалитета од стране студената и 

запослених спроводи и обрађује Комисије за самовредновање у складу са 

процедуром дефинисаном у Правилнику о самовредновању и сагласно динамици 

одређеној Акционим планом који је саставни део наведеног правилника.  

Припрема за упис и анализа спровођења уписне процедуре су детаљно 

анализира на седницама Наставног већа (IV, V, VII седница Наставног већа школске 

2013/14, I седница Наставног већа школске 2014/15, V седници Наставног већа 

школске 2014/15 и VII седници Наставног већа школске 2014/15). 

 

Лице задужено за квалитет 

 

У Београду,  

02.06.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Procedura_raspored_sajt.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Procedura_raspored_sajt.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Procedura_raspored_sajt.pdf
http://www.ict.edu.rs/skola/organizacija/komisije_skole
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Pravilnik_samovrednovanje.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-04-10/dnevni_red_iv_sednice_nv_10_4_2014_pdf_38334.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-06-12/dnevni_red_v_sednice_nv_12_06_2014_pdf_18724.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-09-17/dnevni_red_vii_sednice_nv_17_09_2014_pdf_33653.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-10-20/dnevni_red_i_sednice_nv_20_10_2014_pdf_91123.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-03-13/dnevni_red_v_sednice_nv_13_03_2015_pdf_20302.pdf
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Верзија К.4.01-1 страна 

Извештај о интерним проверама 

у школској 2013/14. и 2014/15. години 

 

 

 

У току школске 2013/14. и 2014/15. године спроведене су следеће интерне провере: 

- Студентско вредновање наставе (у VI недељи наставе у свим триместрима); 

- Анализа података о студентима уписаним у прву годину студија - основне 

студије (анкетирање приликом уписа);  

- Анализа успешности полагања испита; 

- Анкета о вредновању рада школе, организационих јединица и органа 

управљања, мерење задовољства послом, радним условима и квалитетом 

управљања од стране ненаставног особља; 

- Анкета о вредновању рада школе, организационих јединица и органа 

управљања, мерење задовољства послом, радним условима и квалитетом 

управљања од стране наставног особља; 

- Анкета дипломираних студената о раду школе, студијским програмима, 

условима наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање. 

Добијени подаци анализирани су на I седници Наставног већа одржаној 20.10.2014. 

(Записник I седницe Наставног већа), као и на V седници Наставног већа одржаној 

13.03.2015. (Записник са V седнице Наставног већа).  

Анализе добијених података су постављене и на посебној подстраници школског 

сајта (http://www.ict.edu.rs/content/izvesta%D1%98i-za-skolsku-201314-i-201415). На 

овај начин сви ови подаци постали су доступни јавности.  

 

Лице задужено за квалитет 

 

У Београду,  

01.07.2015. 

http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-12-12/zapisnik_sa_i_sednice_pdf_13420.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2015-04-21/zapisnik_sa_v_sednice_nv_13_3_2015_pdf_11016.pdf
http://www.ict.edu.rs/content/izvesta%D1%98i-za-skolsku-201314-i-201415
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Број:  

Датум:  

 
ПИБ: 102693219 Жиро рачун: 840-2026666-90 Трезор, Матични број: 17459023 Шифра делатности: 85.42 

 

Директор: 011/3290 650, Секретар: 011/3290 531, Рачуноводство: 011/2080 154, Студентска служба: 011/3290 828; 011/3290 627 

 
 

Висока ICT школа 

Комисији за обезбеђење квалитета 

 

Извештај о настави на студијама првог и другог степена 

 

Од школске 2014/15 године уведен је систем евиденције наставе који користи посебно 

направљен рачунарски програм. На основу увида у записе из тог програма подносимо 

следећи извештај по запосленима и то само за оне где је уочено да не постоји евиденција о 

одржаној настави. Поред наведеног, постоје и неправилности у виду мањих или већих 

временских одступања датума уноса у односу на датум одржавања наставе, али те 

неправилности у овом извештају нису истакнуте јер се желело да се првим извештајем ове 

врсте обухвате најдрастичнији случајеви лоше евиденције наставе. Напомињемо да настава 

која није евидентирана не значи да није и заиста одржана.  

 

Наставник Коментар  

Даница Мамула Тартаља Нема уопште евиденције  

Мирослава Игњатовић Недостаје евиденција за 1,5 предмета  

Милена Весић Недостаје евиденција за 2 предмета  

Драгослав Даниловић Недостаје евиденција за 3 предмета  

Миланко Краговић Недостаје евиденција за 2 предмета  

Слободан Чабаркапа Недостаје евиденција за 1 предмет  

Марко Ђ. Спасојевић Недостаје евиденција за 5 предмета  

Мирослав Ђорђевић Нема уопште евиденције  

Никола Славковић Недостаје евиденција за 3 предмета  

Марија Зајегановић Недостаје евиденција за 1 предмет  

Наталија Вугделија Недостаје евиденција за 1 предмет  

Витомир Радосављевић Недостаје евиденција за 1 предмет  

Валентина Малешевић Недостаје евиденција за 5 предмета  

 

 

Помоћник директора 

 

Мирослава Игњатовић 

 

 

Директор 

 

др Александар Сугарис, проф 
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Извештај о реализацији посебних циљева 

 

 

Висока ICT школа поред пажње коју посвећује настави која се одржава на основним и 

специјалистичким студијама, ради и на реализацији посебних циљева као што је промоција 

информационих и комуникационих технологија за млађе генерације који похађају средње 

школе. 

 

У склопу тих активности Висока ICT школа је склопила уговоре о сарадњи са средњим 

електротехничким школама између осталих Никола Тесла, Раде Кончар, школа из Земуна... 

На овај начин постиже се и већа заинтересованост за упис у нашу Школу јер се у реализацији 

ових посебних циљева одржавају часови блок наставе за теме од интереса за ђаке (Увод у 

програмирање, Израда сајтова, Дигитална обрада фотографије, Оптичке телекомуникације, 

Рачунарске мреже, ...). 

 

У току школске 2013/14 одржано је укупно 365 часова од стране 10 наставника и сарадника 

наше Школе. Ови посебни циљеви реализовани су и у школској 2014/15 када је одржано 

укупно 330 часова од стране 11 наставника и сарадника наше Школе. 

 

 

Директор 

 

 

др Александар Сугарис, проф 
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Извештај о реализованим услугама у школској 2014/15 - Cisco курс 

 

 

Cisco курс у школској 2014/15 години је уписало 35 полазника, од којих су два полазника 

одустала после првог дела (због трудноће и због промене посла). Од 33 полазника 29 

полазника је похађало курс кроз наставу и то 21 студент је са студијског програма 

Телекомуникације, а 8 студената са студијског програма Интернет технологије. 

 

Курс је реализован кроз 4 дела при чему су се у прва два дела предавања одржавала у 2 

групе, а лабораторијске вежбе у 3 групе, али како ни предавања ни вежбе нису биле посећене 

од свих полазника 100%, одлучено је да последња два дела реализујемо са једном групом 

предавања и две групе вежби. 

 

Марија Зајегановић и Милан Павловић су током сва 4 дела курса одржали укупно 212 часова 

предавања и 280 часова вежби. По студенту је одржано 280 часова што је у складу са 

правилима Cisco мрежне академије. 

 

У прилогу је списак полазника. 

 

Директор 

 

 

др Александар Сугарис, проф 
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 CISCO 2014/15 

   

 

Презиме и име ЈМБГ/бр. инд. СП статус 

1 Стојановић Миодраг 0201988710054   - 

2 Милићевић Младен 2103989710118   бивши студент наше школе 

3 Бошњак Андрија 1902992850016   студент друге школе 

4 Коста Антонијевић 2906988710209   студент друге школе 

5 Блашко Верица 1081/13 EK наш студент 

6 Кнежевић Марко 323/13 ТК наш студент 

7 Шоргић Јована 71/12 ТК кроз наставу план 2012. 

8 Томашевић Бојана 89/12 ТК кроз наставу план 2012. 

9 Делић Александра 100/12 ТК кроз наставу план 2012. 

10 Павловић Бранислав 146/12 ТК кроз наставу план 2012. 

11 Сенић Филип 91/12 ТК кроз наставу план 2012. 

12 Кричковић Јелена 4/12 ТК кроз наставу план 2012. 

13 Васиљевић Јелена 102/12 ТК кроз наставу план 2012. 

14 Лочки Кристијан 230/12 ТК кроз наставу план 2012. 

15 Јевтић Лазар 270/12 ТК кроз наставу план 2012. 

16 Стаменић Лазар 142/12 ТК кроз наставу план 2012. 

17 Даниловски Марко 51/12 ТК кроз наставу план 2012. 

18 Рошуљ Марко 36/12 ТК кроз наставу план 2012. 

19 Петровић Милош 9/12 ТК кроз наставу план 2012. 

20 Ранковић Ненад 11/12 ТК кроз наставу план 2012. 

21 Стајин Никола 56/12 ТК кроз наставу план 2012. 

22 Стојадиновић Нина 34/12 ТК кроз наставу план 2012. 

23 Јовишић Раде 313/13 ТК кроз наставу план 2012. 

24 Илић Тања 43/12 ТК кроз наставу план 2012. 

25 Марковић Иван 316/13 ИТ кроз наставу план 2012. 

26 Узон Синиша 262/12 ИТ кроз наставу план 2012. 

27 Бојић Софија 7/12 ИТ кроз наставу план 2012. 

28 Ракита Тања 133/12 ИТ кроз наставу план 2012. 

29 Роксандић Срђан 25/12 ИТ кроз наставу план 2012. 

30 Глигорић Душан 71/10 ТК кроз наставу план 2009. 

31 Ракић Александар 189/11 ТК кроз наставу план 2009. 
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32 Берић Никола 115/11 ТК кроз наставу план 2009. 

33 Васковић Бојан 101/11 ИТ кроз наставу план 2009. 

34 Вукотић Игор 35/11 ИТ кроз наставу план 2009. 

35 Мићић Иван 344/14 ИТ кроз наставу план 2009. 

 

 
 

 

. 
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Извештај о Темпус пројекту Визуелна математика 

 

 

 
Полазећи од идеје да је визуелна комуникација најједноставнији вид комуникације који омогућава очигледно 

приказивање готово свих математичких појмова, настала је идеја визуелне математике - концепта који у себи 

спаја математику и уметност. Смисао визуелне математике и њена примена у образовању је да многе 

математичке идеје које су се јавиле у области уметности (нпр. орнаментику, линеарну перспективу...) приближи 

математичарима, као и да математичке концепте (теорију симетрије, теорију чворова, теорију полиедара...) 

учини приступачним нематематичарима. 

 

Најефикасније средство које ово омогућава су рачунари и компјутерска графика. Висока ICT школа је заједно 

са још седам институција - Универзитет у Егеру (Мађарска), Академија примењених уметности у Бечу 

(Аустрија), Универзитет "Saint Lukas" у Бриселу (Белгија), Jyvaskula универзитет (Финска), Универзитет у 

Новом Саду, Метрополитан универзитет Београд, Математички институт САНУ (Београд), прихваћена као 

учесник Темпус пројекта "Визуелна математика". У току три године (2012-2014.) у оквиру овог пројекта нашим 

студентима омогућено је учешће на двонедељним летњим школама визуелне математике у Егеру (јул 2013.) и 

Београду (јул 2014.), а десет студената у оквиру овог пројекта имао је обазбеђен једномесечни студијски 

боравак на једној од партнерских институција из иностранства.  

 

Након почетног истраживања у оквиру пројекта о изазовима и проблемима у настави математике у Србији, 

наша Школа је активно учествовала у развоју нових програма учења математике радећи на увођењу нових 

метода у институционални оквир школског система Србије. Тај циљ оствариван је кроз тренинге и радионице 

са наставницима и студентима обезбеђујући њихову мобилност у партнерским земљама. 

 

Захваљујући финансијским средствима обезбеђеним од пројекта Школа је за потребе развоја овог пројекта и 

даљег коришћења у настави набавила рачунарску опрему и софтвере у вредности од око 17000 евра. У оквиру 

пројекта публиковани су радови са конференција о визуелној математици, есеји учесника на пројекту, креиран 

интерактивни сајт, као и мултимедијални материјали, чиме су модернизоване методе и алати за учење 

математике. 

 

Стручни носилац пројекта из Високе ICT школе био је др Славик Јаблан, а главни координатор Мирослава 

Игњатовић. Из наше Школе на реализацији пројекта укупно је учествовало једанаест запослених из редова 

наставног и ненаставног особља. 

 

 

Директор 

 

 

др Александар Сугарис, проф. 
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Верзија К.4.01-1 страна 1 

 

 

Извештај о молбама и жалбама студената 

 

 

Студенти имају право да поднесу жалбу / молбу надлежном органу Школе.  

Све жалбе / молбе се предају у студентској служби радним даном у време 

рада службе са студентима и евидентирају у Књизи студентских молби и жалби. 

Књига се води за сваку школску годину посебно.  

Како су Пословник о квалитету и пратеће процедуре усвојени тек половином 

школске 2013/14. године, за ту годину не постоје потпуни подаци о молбама и 

жалбама судената.  

У току школскe 2014/15. евидентирано је 352. молбе. Изузев пет, све остале су 

позитивно решене.  

Све решене молбе се одлажу у студентске досије. 

 

 

Шеф студентске службе 
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Верзија К.4.01-1 страна 1 

Извештај о решавању неусаглашености 

 

У току школске 2013/14. и 2014/15. године поднета су четири Извештаја о 

неусаглашености (дати у прилогу) и то: 

1. Измене у Правилнику о студијама 

2. Усвајање процедуре којом се обезбеђује поштовање плана и распореда наставе 

3. Усвајање процедуре којом ће се вршити котрола процедуре оцењивања 

4. Измене у Статуту Високе ICT школе 

Неусаглашеност везана за Правилник о студијама решена је усвајањем измена на 

VII седница Наставног већа одржаној 17.9.2014. Записник је доступан на сајту Школе.  

Процедура којом се обезбеђује поштовање плана и распореда наставе и Процедура 

за спровођење корективних мера у случају неправилности у оцењивању студената 

добиле су сагласност на V седници Наставног већа одржаној 12.6.2014. године и 

усвојене на XLVI седници Савета одржаном 22.12.2014. Записници су доступни на 

сајту Школе.   

Предложение измене Статута Школе не угрожавају нормално функционисање 

Школе, због чега су планиране за уношење у прву наредну пречишћену верзију 

Статута. 

 

Лице задужено за квалитет 

У Београду,  

01.07.2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-10-20/zapisnik_sa_vii_sednice_nv_17_09_2014_pdf_85089.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-07-11/zapisnik_sa_v_sednice_nv_12_06_2014_pdf_11222.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf
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Верзија 1 К.3.04-3 стр.1 

Година: 2013/14 и 2014/15   Назив организационе целине: Наставна јединица  
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Измене у Правилнику 

о студијама 

Могућност студената да 

пређу на други модул у 

оквиру дозвољеног броја 

Није дефинисан број 

студената по модулима 

на основним студијама 
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мр Миланко Краговић, 

шеф студијског већа за 

Интернет технологије 

 

др Александар Сугарис, 

председник Комисије за 

обезбеђење квалитета 

 

VII 

седница 
НВ 

17.9.`14. 

 

2 2 
Измене у Статуту 

Високе ICT школе 

- Надлежност Наставног 

већа,  

- назив Правилника о 

самовредновању 

Усвајање пакета 

докумената за 

спровођење политике 

квалитета захтева и 

промене у Статуту 

школе  

  

Драгица Стајић, 

секретар Школе и 

Комисија за статутарна 

питања 

 

др Александар Сугарис, 

председник Комисије за 

обезбеђење квалитета 

 

нареднa 

пречишћ
ена 

верзија 

Статута 

3  

Усвајање процедуре 

којом ће се вршити 

котрола процедуре 

оцењивања 

Неиспуњење захтева 

рецензената из Извештаја 

о спољашњој провери 

осигурања kвалитета из 

2012. године 

Непостојање 

механизама којима се 

врши контрола 

спровођења процедуре 

за оцењивање S
R

P
S

 I
S

O
 9

0
0
1
 

 

др Биљана Гргуровић, 

лице задужено за 

квалитет 

 

др Александар Сугарис, 

председник Комисије за 

обезбеђење квалитета 

 

усвојено  

XLVI 
седница 
Савета 

22.12.`14 

 

http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-10-20/zapisnik_sa_vii_sednice_nv_17_09_2014_pdf_85089.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/nastavno_vece/2014-10-20/zapisnik_sa_vii_sednice_nv_17_09_2014_pdf_85089.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf


Регистар превентивних/корективних мера К.3.04-3 
 

Верзија 1 К.3.04-3 2 

 

 

 

 

У Београду,               Лице задужено за квалитет 

01.07.2105.  

4 4 

Усвајање процедуре 

којом се обезбеђује 

поштовање плана и 

распореда наставе 

Неиспуњење захтева 

рецензената  из 

Извештаја о спољашњој 

провери осигурања 

Квалитета из 2012. године 

Непостојање 

механизама којима се 

врши контрола  

реализације плана и 

распореда наставе ве S
R

P
S

 I
S

O
 9

0
0
1
 

 

др Биљана Гргуровић, 

лице задужено за 

квалитет 

 

др Александар Сугарис, 

председник Комисије за 

обезбеђење квалитета 

 

усвојено  
XLVI 

седница 

Савета 
22.12.`14 

http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf
http://www.ict.edu.rs/system/files/private_files/ict_doc/dokuments/xlvi_zapisnik_savet_pdf_pdf_87343.pdf


 

Висока школа струковних студија за информационе и 

комуникационе технологије 

Здравка Челара 16 

Београд 

Извештај о реализацији Плана образовања, стручног оспособ. и усавршавања запослених 

 

Верзија К.4.01-1 страна 1 

 

 

 

Извештај о реализацији Плана образовања, стручног оспособљавања и 

усавршавања запослених (2014. година) 

 

 

 

Планови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених због 

потребе усклађивања са финансијским планом се раде за календарску, а не школску 

годину. У прилогу су дати Извештаји о реализацији ових Плана које су доставили 

шефови катедри спец. Славица Штрбац (Катедра за Поштанске и банкарске 

технологије), мр Зорица Маловић (Катедра за опште образовање), мр Марија 

Зајегановић (Катедра за Телекомуникације) и мр Миланко Краговић (Катедре за 

Интернет технологије). 

 

Лице задужено за квалитет 

 

У Београду,  

07.07.2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Висока школа струковних студија за информационе и 

комуникационе технологије 

Здравка Челара 16 

Београд 

Извештај о реализацији Плана образовања, стручног оспособљавању и усавршавања 
запослених – Катедра за ПБТ, календарска 2014.година 

 

Верзија К.4.01-1 страна 

Извештај о реализацији Плана образовања, стручног оспособљавању и усавршавања 

запослених се ради у складу са Пословником о квалитету, на основу извештаја чланова 

Катедре у односу на усвојен План образовања, стручног оспособљавању и усавршавања 

запослених. 

Усвојен План образовања, стручног оспособљавању и усавршавања запослених је усвојен 

на седници Наставног већа 11.12.2013. године. 

Реализација активности дата је по члановима Катедре: 

 Др Биљана Гргуровић – Планирано учешће на две конференције (једна у Србији и 

једна међународна) и штампање једног уџбеника (група аутора).  
o Учествовала на XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM SymOrg 2014 одржаном на 

Златибору у 6-10. јун 2014. године с радом Using mobile technologies in fostering 
the devolopment of postal services аутора Штрбац Славице, Гргуровић Биљане, 
Милутиновић Јелене. Школа је платила 5.108,00 дин за смештај и котизацију у 
износу од 25.050,00 дин. 

o НаThe 2nd Human And Social Sciences at the Common Conference HASSACC 
2014 17. - 21. November 2014 Slovak Republic публикован је рад Contribution of 
postal providers to e-commerce development autora Biljane Grgurović, Slavice 

Štrbac, Gorice Milovanović-Braković. Škola je platila kotizaciju u oznosu od 95 evra. 
o За још два публикована рада (један у часопису Journal of Behavioural 

Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2014, Vol. 2, No. 
5, 116-120, а други на конференцији VI International Scientific Conference 
Transport Problems) Школа није имала никаквих трошкова.  

o Уџбеник Практикум из поштанског саобраћаја аутора Ј.Милутиновић, 
Б.Гргуровић, С.Штрбац, С.Величковић се налази у процедури штампе. 

 Др Ана Савић – Планиране две конференције (једна у Србији, једна међународна) и 
један уџбеник 

o Учешће на конференцији у Паризу, јун 2014, са радом:N. Slavković, A.Savić, 
“The Usage of m learning for Adults Education in Serbia”, INTE 2014, International 
Conference on New Horizons, ISSN 2146-7358, Paris, June 2014 

o Објављен уџбеник "Практикум из интегрисаног банкарског пословања" аутора 
Милена Весић, Ана Савић, Ненад Којић, децембар 2014/јануар 2015 

 Славица Штрбац – Планирана школарина за прву годину докторских студија на 
Факултету организационих наука у Београду и штампање уџбеника  (група аутора) 

o Реализоване активности прве године докторских студија и уписана друга 
година докторских студија. 

o Учешће на XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM SymOrg 2014 одржаном на 
Златибору у 6-10. јун 2014. године с радом Using mobile technologies in fostering 
the devolopment of postal services аутора Штрбац Славице, Гргуровић Биљане, 

Милутиновић Јелене. Школа није имала никакве трошкове. 
o Публиковани радови: 

 Contribution of postal providers to e-commerce development autora Biljane 
Grgurović, Slavice Štrbac, Gorice Milovanović-Braković на 2nd Human And 



Извештај Катедре ПБТ о реализацији плана образовања, стручног оспособљавања и 
усавршавања, за календарску 2014. година 

К.4.01-1 

 

Верзија 1 2 
 

Social Sciences at the Common Conference HASSACC 2014 17. - 21. 

November 2014 Slovak Republic;  
 Solving a problem of establishing a connection between post offices in the 

area of a city аутора B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, на  

V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian 
University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014  

 Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal 

Services аутора Štrbac, S, Grgurović, В, & Milutinović, J, (2014). Journal of 
Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 

116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2,  
o Уџбеник Практикум из поштанског саобраћаја аутора Ј.Милутиновић, 

Б.Гргуровић, С.Штрбац, С.Величковић се налази у процедури штампе 

 Мр Стеван Величковић – Планирана одбрана докторске дисертације, учешће на 
једној конференцији и штампање уџбеника (група аутора). 

o Учешће на конференцији YU INFO 2014, mart 2014, sa radom: С. Величковић, 
„Прогнозирање тражње нових комуникациконих сервиса базиране на анализи 
животног циклуса сервиса” , 20. конференција YU INFO 2014, 09-13 март, 
Копаоник, Србија, 2014 

o Уџбеник Практикум из поштанског саобраћаја аутора Ј.Милутиновић, 

Б.Гргуровић, С.Штрбац, С.Величковић се налази у процедури штампе 

 Маријана Петровић – Планирано учешће на две конференције. Учествовала на 
конференцији: 

o XIV Међународној конференцији Е-трговина 2014 одржаној на Палићу у 
периоду од 15. до 17. априла 2014. године. Рад под називом „‟Унапређени 
начин пословања Поште Србије‟‟ 

 Мирјана Поповић – Планиране две конференције и један практикум. Није било 
учешћа на конференцијама, док се од Практикума одустало услед рационализације 
трошкова. 

 Јелена Милутиновић – Планирана школарина за другу годину докторских студија на 
Саобраћајном факултету у Београду и један уџбеник 

o Реализоване активности друге године докторских студија и уписана трећа 
година докторских студија 

o Уџбеник Практикум из поштанског саобраћаја аутора Ј.Милутиновић, 

Б.Гргуровић, С.Штрбац, С.Величковић се налази у процедури штампе 

 Мр Валентина Малешевић – Планирана једна конференција и објављивање рада у 
међународном часопису: 

o V. Malešević, N. Kojić, A. Savić, “Market Segmentation and Targeting Based On 
Artificial Intelligence&rdquo, International Journal of Advanced Research in 
Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, Vol. 3, Issue 12, pp. 13461-

13477, December 2014. ISSN: 2278 – 8875, doi: 10.15662/ijareeie.2014.0312002. 

 

У Београду, 20.03.2015.     Шеф Катедре за ПБТ 

        Славица Штрбац 

 

 

 

 

 



Visoka škola strukovnih studija  
za informacione i komunikacione tehnologije 
Z. Čelara 16 
Beograd 
 

Realizacija za 

  Plan obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih -2014 

 

Stručno osposobljavanje i usavršavanje 

ime i prezime naziv organizatora konferencije / naučno-

stručnog skupa 

naziv konferencije / naučno-stručnog skupa* datum održ. / 

trajanje 

procenjeni troškovi** 

Gordana Jelić International Burch University, Sarajevo 

 

 

ELTA, Belgrade 

Faculty of Education, Belgrade 

 

Društvo za strane jezike i književnost Srbije, 

Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika 

struke, Beograd 

4th International Conference on Foreign Language 

Teaching 

And Applied Linguistics          Nije realizovano 

 

12th ELTA Conference- zamenjeno za: 

Jezik, književnost, diskurs Niš 

Filozofski fakultet, Niš 

 

Treća meĎunarodna konferencija Jezik struke 

Realizovano 

maj 2014. /3 dana 

 

maj 2014. /3 dana 

 

septembar 2014. 

/3dana 

30.000 RSD 

 

17.500 RSD 

 

17 500 RSD 

Silva Kostić Društvo za strane jezike i književnost Srbije, 

Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika 

struke, Beograd 

 

Treća meĎunarodna konferencija Jezik struke 

Nije realizovano 

septembar 2014. 

/3dana 

17 500 RSD 

Zorica Malović Društvo matematičara Srbije Republički seminar za nastavu mat. u Nišu 

Seminar je bio u Beogradu Realizovano 

januar 2014/3 

dana 

18 000 RSD 

Nije realizovano 

Slavik Jablan "Gathering for Gardner", Atlanta, USA a); 

 

Bridges, Korea- Seoul 

"Knots and Links: from Theory to Applications" 

 

Lectures    Realizovano 

april 2014 

 

novembar 2014 

35 000 

(samo putni troškovi) 

35 000 



 

 

 

T

ТakoĎe su planirani troškovi za kupovinu stručne literature, u narednom periodu od jedne godine: 

Gordana Jelić          - Nabavka  knjiga iz engleskog  jezika ( 15 000rsd) Nije realizovano 

Silva Kostić    - Nabavka  knjiga iz engleskog  jezika ( 15 000rsd) Nije realizovano 

Miloš Dobrić  - Nabavka  knjiga za biblioteku  ( nova izdanja rečnika, pravopisa i jezičke literature za srpski jezik  

     -30 000rsd) Nije realizovano 

        Rukovodilac Katedre:  ____________________________________ 

            (mr Zorica Malović) 

 

Majda Medić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta 

u Beogradu 

 

MeĎunarodna naučna konferencija FSFV 

CONFERENCE -  

Seminar o nastavi sporta i fizičke kulture  

Nije realizovano 

decembar 2013 9 000 RSD 

U Beogradu,  

19.3.2015. 



Izveštaj o realizaciji Plana obrazovanja, stru čnog osposobljavanja i 
usavršavanja za 2014. godinu 
 
Katedra za Telekomunikacije 
 
U kalendarskoj 2014. godini nastavnici i saradnici koji pripadaju Katedri za Telekomunikacije su od 
planiranih aktivnosti uradili sledeće: 
 

1. Vitomir Radosavljević je upisao drugu godinu doktorskih studija. 
2. Nikola Slavković je umesto dve planirane konferencije Infoteh i ETRAN učestvovao na 

konferenciju INTE, Paris, 25-27.06.2014. i za jedan rad je plaćena kotizacija za konferenciju 
ICT Innovations, 9-12.09.2014. Ohrid. 

3. Nataliji Vugdeliji je umesto dve planirane konferencije Infoteh i ETRAN, za jedan rad plaćena 
kotizacija za konferenciju ICT Innovations, 9-12.09.2014. Ohrid. 
 
Za Danku Pevac nemam informaciju. 
 
Ostali članovi katedre nisu ostvarili planirane aktivnosti iz opravdanih razloga, tj. realizacija 
aktivnosti nije zavisila samo od njih i njihovog angažovanja. 
 
 

U kalendarskoj 2014. godini nastavnici i saradnici koji pripadaju Katedri za Telekomunikacije su van 
plana uradili sledeće: 
 

1. Vitomir Radosavljević, Milan Jovanović, Tatjana Keča, Natalija Vugdelija i Marija Zajeganović 
su pohađali obuku za Linux operativni sistem koju je organizovala Škola, a predavač na toj 
obuci je bio Slobodan Čabarkapa. 

2. Goran Zajić, Milan Jovanović, Tatjana Keča, Natalija Vugdelija i Marija Zajeganović su 
pohađali obuku za sticanje MTCNA i MTCRE sertifikata, a predavač na toj obuci je bio Sašo 
Jordaki. Navedene sertifikate a time i sertifikat Academy Trainer-a su stekli Goran Zajić, Milan 
Jovanović, Natalija Vugdelija i Marija Zajeganović. 

 
Od planiranih izdanja, u 2014. godini su po planu praktikume objavili Vitomir Radosavljavić i Tatjana 
Keča. Ostala planirana izdanja nisu objavljena jer autori nisu stigli da pripreme planirane rukopise. 
 
 
22.3.2015. 
Beograd      šef Katedre za Telekomunikacije 
       Marija Zajeganović, s.r. 



Izveštaj o realizaciji Plana obrazovanja, stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja za 2014. godinu 

 

Katedra za Internet tehnologije 

 

U kalendarskoj 2014. godini nastavnici i saradnici koji pripadaju Katedri za Internet tehnologije su od 

planiranih aktivnosti prikazanih  Planu obrazovanje, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, 

realizovali tj. nisu ostvarili sledeće: 

 

Obrazovanje zaposlenih 

 ime i 

prezime 

organizacija u kojoj 

se zaposleni 

obrazuje 

profil (smer, 

studijski 

program) za 

koji se 

zaposleni 

školuje 

stepen 

obrazovanja 

trajanje 

obrazovanja 

Realizovano 

1 Miroslava 

Ignjatović 

Elektrotehnički 

fakultet, Beograd 

Softversko 

inženjerstvo 

Doktorske 

st. 

3 godine Da 

2 Marko Đ. 

Spasojević 

Elektrotehnički 

fakultet, Beograd 

Softversko 

inženjerstvo 

Doktorske 

st. 

3 godine Ne 

3 Slobodan 

Čabarkapa 

Elektrotehnički 

fakultet, Beograd 

Softversko 

inženjerstvo 

Doktorske 

st. 

3 godine Ne 

4 Danica 

Mamula 

Tartalja 

Elektrotehnički 

fakultet, Beograd 

 Prijava teze 

ocena i 

odbrana 

 Da 

5 Milanko 

Kragović 

Elektrotehnički 

fakultet, Beograd 

 Prijava teze  Ne 

Stručno osposobljavanje i usavršavanje 

 ime i 

prezime 

naziv organizatora 

konferencije / 

naučno-stručnog 

skupa 

Konferencije / naučno-

stručnoi skup* 

datum održ. 

/ trajanje 

Realizovano 

1 Nenad Kojić Medjunarodna 

konferencija 

  Da 

2 Nenad Kojić Medjunarodna 

konferencija 

  Da 

3 Marko M 

Spasojević 

Medjunarodna 

konferencija 

  Ne 

4 Milan 

Pavlović 

Medjunarodna 

konferencija 

  Da 

  



 ime i 

prezime 

naziv organizatora 

kursa ili drugog 

oblika 

usavršavanja 

Naziv kursa ili drugog 

oblika usavršavanja* 

datum održ. 

/ trajanje 

Realizovano 

1 Marko M 

Spasojević 

Microsoft(Nadležni 

testing centar) 

ASP  Ne 

  

 ime i 

prezime 
Udžbenici 

 

Realizovano 

1 Nenad Kojić Praktikum iz Web programiranja PHP 1, izdaje se ponovo postojeći 

koji je izdat pod nazivom Web programiranje PHP 

Da 

2 Nenad Kojić, 

Marko M. 

Spasojevic 

Praktikum iz Web programiranja PHP 2 Da 

3 Milan 

Pavlović, 

Milanko 

Kragović, 

Marija 

Zajeganović, 

Praktikum iz mrežnih ureĎaja 

Odlukom Katedre umesto Praktikuma iz Osnova OOP  

Da 

4 Marko Đ. 

Spasojević 

Praktikum iz primene računara Da 

5 Marko M. 

Spasojevic 

Praktikum iz Web dizajna 

Odlukom Katedre umesto Praktikuma iz Baza podataka 

Da 

  

 ime i 

prezime 
Naučno-stručnoi časopis 

 

Realizovano 

1 Milan 

Pavlović 

Štampanje rada u časopisu sa SCI liste Ne 

2 Milanko 

Kragović 

Štampanje rada u časopisu sa SCI liste Ne 

 

 ime i prezime Udžbenici koje treba kupiti za biblioteku 

 

Realizovano 

1 Nenad  Teofilović WIndows Server 2008 Da 

 

 

 



U kalendarskoj 2014. godini nastavnici i saradnici koji pripadaju Katedri za Internet tehnologije su van 

plana uradili sledeće: 

 

1. Milan Pavlović i Slobodan Čabarkapa su pohaĎali obuku za sticanje MTCNA i MTCRE 

sertifikata i stekli sertifikat Academy Trainer-a. 

 

 

 

 

03.7.2015. 

Beograd      šef Katedre za Internet tehnologije 

       Mr  Milanko Kragović 
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