
 У складу са чланом 54. Статута Високе школе за комуникације из Београда (У 

даљем тексту: Школа), на седници Савета Школе одржаној 10.01.2018.године усвојен је 

следећи 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ 

У 2017. ГОДИНИ 

 

 

Опште напомене 

 У школску 2017/2018. годину уписано је на основне студије 37, на мастер 

академске студије 23 студента, односно 60 студената. Ради се о мањем броју у односу на 

очекивања, имајући у виду, да је Школа, због поступка акредитације, званично уписана у 

регистар високошколских установа и обавила формалне процедуре регистровања, тек 

почетком јула и тако изгубила јунски уписни рок као и летњи период за промоцију својих 

студијских програма и упис студената. 

  

Полазне предпоставке 

 1. У школској 2017/2018.години, уписано је на Основне студије 37, на Мастер 

академске студије 23 студента, односно 60 студената. Ради се о мањем броју у односу на 

очекивања, имајући у виду, да је Школа, због поступка акредитације, званично уписана у 

регистар високошколских установа и обавила формалне процедуре регистровања, тек 

почетком јула и тако изгубила јунски уписни рок као и летњи период за промоцију својих 

студијских програма и упис студената. 

 2. Као што је дефинисано у Финансијском плану за 2017. годину, сразмерно 

економским приликама у земљи и окружењу, Савет је утврдио износ школарине  од 

динарске противредности 1.500,00 ЕУР годишње за основне и за 1.700,00 за мастер 

студије. Ове цене се по одлуци Савета могу умањивати као промотивни попуст за прве 

генерације уписаних тудената али и као вид давања олакшица социјално и здравствено 

угроженим студентима и студентима са једним или без иједног родитеља. 

 3. Приликом првог уписа нису примењиване накнаде за упис и полагање пријемног 

испита нити полагање испита а све у циљу да се буде конкурентна установа јер је ово прва 

година уписа и било је потребно је привући што већи број студената. 



 4. Укупно остварени приходи до 31.12.2017. години  у износу од 4.760.000 динара 

су због већ поменутог кашњења и сразмерног кашњења у уплатама школарине, много 

мањи од очекиваних. 

 5. Примењени обрачунски курс ЕУР је 120 динара. Исти је у моменту састављања 

финасијских извештаја нижи (118,20 динара), али је реално очекивати пораст курса ЕУР у 

наредном периоду. 

Остварени приходи и расходи 

 У наредном прегледу, приказујемо остварене приходе и расходе у 2017,години. 

Пошто се ради о првој години пословања, нема упоредних података за предходне године: 

Аналитички приказ прихода и расхода за 2017. годину    

Класификација Опис Износ 

I - ПРИХОДИ 

 Пословни приходи 4.760.000 

  Приходи од школарина 4.520.000 

    

  Приходи од услуга 175.000 

    

  Остали приходи 65.000 

   

 I – Укупно приходи: 4.760.000 

II - РАСХОДИ 

 Пословни расходи 4.606.000 

  Трошкови материјала 698.000 

    

  Трошкови зарада 1.818.000 

    

  Нематеријални трошкови 2.090.000 

    

  II – Укупно расходи: 4.606.000 

    

  Рекапитулација  

  I - ПРИХОДИ 4.758.200 

  II - РАСХОДИ 4.606.000 

  Добит  154.000 

 

 

 



 Ради се о почетним приходима и расходима, који се још нису стандардизовали. 

 Укупни приходи су за три ефективна месеца рада (X-XII 2017.године) остварени на 

нивоу од 4.758.200 динара и потичу искључиво од школарине и накнаде за упис. Укупни 

расходи су реализовани на нивоу од 5.606.000 динара, што као разлику, даје бруто добит 

од 154.000 динара. Имајући у виду да се ради о самом почетку рада, ови подаци се могу 

сматрати позитивним.  

 

 Као што је дефинисано у Финансијском плану за 2017. годину, сразмерно 

економским приликама у земљи и окружењу, Савет је утврдио износ школарине  од 

динарске противредности 1.500,00 ЕУР годишње за основне и за 1.700,00 за мастер 

студије. Примењени обрачунски курс ЕУР је 120 динара. Исти је у моменту састављања 

финасијских извештаја нижи (118,20динара), али је реално очекивати пораст курса ЕУР у 

наредном периоду. Ове цене се по одлуци Савета могу умањивати као промотивни попуст 

за прве генерације уписаних тудената али и као вид давања олакшица социјално и 

здравствено угроженим студентима и студентима са једним или без иједног родитеља. 

 

 Приликом првог уписа нису примењиване накнаде за упис и полагање пријемног 

испита нити полагање испита а све у циљу да се буде конкурентна установа јер је ово прва 

година уписа и било је потребно је привући што већи број студената 

 

 У структури расхода, доминирају бруто зараде и хонорари, што чини већи део 

укупних расхода, а заједно са услугама консалтинга  (финансије,ИТ,одржавање опреме) од 

939.000 динара, који у суштини представљају јефтинију алтернативу бруто зарада, добија 

се износ од 3.958.000 динара,што чини 72,5% у односу на укупне приходе. 

 

 

Показатељи биланса стања 

 

 У оквиру биланса стања, као показатељу позиција активе (пословне имовине) и 

пасиве (извора финансирања) на дан 31.12.2017. године, издвајамо следећа запажања: 

 - Стална имовина износи 1.981.000 динара, обртна имовина (залихе, потраживања и 

готовина) износе 670.000 динара, од чега већина отпада на потраживања на дан 

31.12.2017.године од 513.000 динара; коначно, актива  (пословна имовина) каозбир сталне 

и обртне имовине износи 2.651.000 динара. 

 - Структура пасиве (извора финансирања) од 2.651.000 динара је : капитал је 

2.036.000 динара и чини га нераспоређена добит на крају 2017. године од 199.000 динара 



(бруто добит, као што смо видели износи 154.000 динара); обавезе (класа 4) у износу од 

416.000 динара, од чега на неплаћене обавезе према добављачима отпада 188.000 динара, 

које су настале у почетном припремном периоду за извођење наставе  (инсталације 

интернета,трошкови електричне енергије и слично). 

 

 Београд, јануар 2018. Године 
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