
Висока школа за комуникације 

Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

за период од 01. 07. 2017. до 28. 09. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 28. 09. 2018. 



 

 

Садржај 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ----------------------- 2 

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА  ШКОЛЕ  -------------------------------------------------- 3 

3. ОРГАНИ ПОСЛОВОЂЕЊА ШКОЛЕ ----------------------------------------------- 4 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ -------------------------------------------------------------4 

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ----------------------------------------------------------5 

6. ОСОБЉЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ -----------------------------------------------------------5 

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ -----------------7 

     7.1.  Студије на високој школи ------------------------------------------------------ 7 

                      7.2. Календар наставних активности за школску 2017/2018. годину --------- 9 

8. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ПРИПРЕМА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА -------------------------------------------------------------------------------- 10 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ------------------------------------------------ 11 

10. БИБЛИОТЕКА СА ЧИТАОНИЦОМ--------------------------------------------- 12 

11. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ------------------------------------------- 13 

12. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ ------------------------------------------------- 13 

13. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ---------------------------------------------------- 14 

14. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.ГОДИНУ ---------------------------- 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПШТИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

Висока школа за комуникације је самостална високошколска установа са 

правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом. Висока школа остварује 

основне академске студије и мастер академске студије и развија научно-

истраживачки и стручни рад из образовног поља друштвено-хуманистичких наука 

а у складу са дозволом за рад. 

 

Оснивач Високе школе за комуникације са 100% удела у оснивачком 

капиталу је: 

 1. Бобан Томић, октор полтичких наука са пребивалиштем у Бајиној Бшти, 

Кнеза Милана Обреновића 106, ЈМБГ 0309961791015. 

 

 

 ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

  

 Делатност Високе школе за комуникације је високо образовање, 

истраживачки рад, стручни рад и друге делатности у циљу комерцијализације 

резултата истраживачког рада Високе школе у складу са Законом и Статутом 

Школе. 

Делатности Високе школе за комуникације су: 

8542 Високо образовање; 

7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманситичким наукама; 

8559 Остало образовање; 

8560 Помоћне образовне делатности; 

5811 Издавање књига; 

5813 Издавање часописа и периодичних издања; 

5819 Остала издавачка делатност; 

4761 Трговина на мало књигама, у специјализованим продавницама; 

6201 Рачунарско програмирање; 



6209 Остале услуге информационе технологије; 

7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

7021 Делатност комуникација и односа са јавношћу; 

7022 Консултантске активности у вези са псоловањем и осталим управљањем; 

7311 Делатност рекламних агенција; 

7312 Медијско представљање; 

7430 Превођење и услуге тумача; 

8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге; 

8219 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 

канцеларијска подршка; 

9101 Делатност библиотека и архива. 

 

Школа је током извештајног периода регистровала делатност издавања књига 

(5811) и издавање часописа и периодичних издања (85813), као и за осталу издавачку 

делатност (5819) код надлежних служби Народне библиотеке Србије а ради увођенја у 

јединствене базе монографске (ISBN) и периодичне литературе (ISSN) а све то ради 

обезбеђивања квалитета уџбеника и квалитета студијских програма. Делокруг издавачке 

делатности и правила за издавање уџбеника ближе су дефинисани Правилником о 

уџбеницима. 

 

 

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

 

 Орган управљања Школом је Савет Школе чији састав је утврђен Статутом Школе 

којег чине 5 (пет) чланова, од којих 2 (два) члана представника запослених, 1 (један) члан 

представник студената и 2 (два) члана представника Оснивача Високе школе. Чланове 

Савета именовао је Оснивач својом одлуком. Мандат чланова Савета траје три године са 

могућношћу реизбора на још један мандатни период. 

 За Председника Савета изабран је проф. др Љубиша Деспотовић. 



 У извештајном периоду, пошто је Школа отпочела са радом изабран је представник 

студената студент прве године ОАС Савремене културе Лука Рангелов који је уједно и 

председник Студенатског парламента Школе. 

 Делокруг, надлежности и начин рада Савета утврђен је Законом о високом 

образовању, Статутом Школе и Пословником о раду Савета Школе. 

 У току школске 2017/18. године одржане су четири седнице Савета. 

 

 

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ШКОЛОМ 

 

 

 Орган пословођења Школе је директор Бобан Томић. 

 Савет је према плану и Статуту Школе. Савет је на седници одржаној 01.11.2017. 

године изабрао проф.др Бобана Томића за Директора Школе. 

 Делокруг рада и овлашћења директора утврђени су Законом о високом образовању 

и Статутом Школе и на основу истих током извештајног периода директор је обављао 

своје дужности, радне задатке и друге пословодне активности а у циљу ефикасног 

оснивања и почетка рада Школе. 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

 

 Током прве године рада послови у Високој школи су организовани у оквиру две 

организационе јединице а како је и предвиђено актима Школе и то: 

 

1. Организациона јединица образовне делатности,  

2. Организациона јединица стручних служби.  

 

 Високо образовање је основна делатност Високе школе која се организује и одвија 

у оквиру организационе јединице образовне делатности. У оквиру организационе 

јединице Стручних служби обављају се општи послови, послови студентске 

администрације, библиотеке и финансијско рачуноводствени послови. 

 

 У складу са Законом и Статутом Школа је направила план и започела процес 

оснивања организационих јединица којима доприноси успешнијем раду и испуњењу 



општих циљева и унапређења положаја Школе и образовног процеса у складу са Законом 

ив то: 

 Катедра за комуникологију 

 Катедра за културологију 

 

 

 

 

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

 

 Стручни орган Школе  Наставно веће чији делокруг рада и надлежности су 

прописани Законом и утврђени Статутом и нормативном актима Школе. 

 Наставно веће Школе је конституисано на основу нормативних аката и Дозволе за 

рад на својој констутутивној седници 01. 07. 2017. Године. 

 У периоду од почетка рада и регистрације Школе Наставно веће је одржало 12 

седница на којима је разматрало и решавало питања из своје надлежности.  

  

 

 

6. ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

 

 

6.1 Наставно особље 

 

Наставно особље Школе чине лица која остварују наставни, научни и 

истраживачки рад на Школи. 

Наставно особље су: наставници, истраживачи и сарадници Школе.  

Током извештајног периода на Школи је изабрано у 29 наставника и 2 сарадника а 

у процедури која је предвиђена Правилником о ближим условима за избор наставника и 

сарадника Школе.. 

 

Тавбела бр.1 : Наставници и сарадници – 2017/18 

Број наставника Предавачи Сарадници Доценти 
Ванредни 

професори 

Редовни 

професори 

У сталном радном односу 4  14 1 1 

У допунском радном односу  2 6 1 1 

Укупан број 4 2 20 2 2 

Укупан број наставника 4 2 20 2 2 

 



Број сарадника 
Сарадници у 

настави 
Асистенти  

Лектори и 

виши 

лектори 

У сталном радном односу    

У допунском радном односу  2  

Укупан број сарадника  2  

 

 

 

Избори у наставничка и сарадничка звања 

 

 

У извештајном периоду од октобра 2017. године до септембра 2018.године, завршени су 

избори на расписане конкурсе за избор у звања и заснивање радног односа и то: 

 

Наставници 

 

1. Др Радослав Балтезаревић, редовни професор 

2. Др Бобан Томић, ванредни професор 

3. Др Весна Миленковић, Доцент 

4. Др Мирослав Кнежевић, Доцент 

5. Др. Мирко Јаковљевић, Доцент 

6. Др Борис Лабудовић, Доцент 

7. Др Александар Врањеш, Доцент 

8. Др. Јелена Бајић, Доцент 

9. Др Боривоје Балтезаревић, Доцент 

10. Др Марија Вукић, Дицент 

11. Др Јован Јањић, Доцент 

12. Др Живорад Рашевић, Доцент 

13. Др Мирјана Ковачевић, Доцент 

14. Др Наташа Шаркић, Доцентж 

15. Др Дејан Огњановић, Доцент 

16. Др Тамара Ђорђевић, Доцент 

17. Александар Ивковац, наставник страног језика 

18. Катарина Биорац, наставник страног језика 

19. Ана Радмилац, наставник страног језика 

20. Тијана Леденко, наставник страног језика  

 

 

 

Сарадници и асистенти 



 

1. Стефан Костић, асистент  

2. Слађана Васиљевић, асистент 

3. Лука Вукићевић, асистент 

 

 

 

 6.2. Ненаставно особље 

 

Ненаставно особље Школе чине лица која обављају стручне, правне, материјално-

финансијске и библиотечке послове, административно техничке, помоћне и друге послове 

за потребе деловања школе. 

 

 У складу са законом о раду, Законом о високом образовању и Статутом Школе у 

стручној служби запослен је прописан број људи: 

 

 Секретар Школе (VII1 степен стручне спреме),  1 извршилац 

 

Служба за студентска и наставна питања 

 Шеф Студентске службе (VII2 степен стручне спреме), 1 извршилац 

 

Техничка служба 

 Одржавање рачунарске мреже (VII1 степен стручне спреме), 1 извршилац 

 

 Библиотека 

 Дипломирани библиотекар (VII1 степен стручне спреме), 1 извршилац 

 

 

 

 

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

 7.1. Студије на Високој школи за комуникације 

 

 Студије на Високој школи су: 

 

 Студије првог степена – основне академске студије и реализују се кроз следеће 

студијске програме: 



1. ОАС Комуникације, у трајању од четири године (240 ЕСПБ) за занимање 

Дипломирани комуниколог 

2. ОАС Савремене културе, у трајању од четири године (240 ЕСПБ) за занимање 

Дипломирани културолог 

 

 Према дозволи за рад Школе у школској 2017/2018. години на прву студијску 

годину основних академских студија уписано је 22 студента. 

 

Табела бр.2 – Број уписаних студената на основне академске студије за школску 

2017/2018.годину 

Студијски програм Број студената 

Комуникације  

Савремена култура  

  

Укупно  

 

 

 2. Студије другог степена мастер академске студије реализују се на следећим 

студијским програмима: 

 

1. Култура и комуникације 

 

 Академске мастер студије трају једну годину и њиховим завршетком стиче се 60 

ЕСПБ. 

 

 Према дозволи за рад Школа је у школској 2017/2018 години на прву студијску 

годину академских мастер студија уписала 23 студента. Према студијским програмима 

уписано је: 

 

Табела бр. 3 – број уписаних студената на мастер академске студије за школску 

2017/2018.годину 

Студијски програм Број студената 

Култура и комуникације 23 

  

Укупно  23 

 

 Студенти који су уписали мастер академске студије школске 2017/2018 године, а 

нису студије завршили до краја школске 2017/2018.године настављају са наставним 

активностима. 

 



 7.2. Календар наставних активности за школску 2017/2018.годину 

 

Зимски семестар је реализован током петнаест (15) наставних недеља и четири (4) 

недеље које су биле предвиђене за консултације, припрему испита и испите. 

 

Наставне активности у зимском семестру почеле су 5.10.2017.године, а завршене су 

20.1.2018. године. 

 Летњи семестар имао је петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља за 

консултације, припрему испита и испите. Почео је 19.2.2018. године и трајао до 

8.6.2018.године. 

  У циљу ефикасније реализације вежби, Висока школа је склопила споразуме о 

пословно-техничкој сарадњи са продукцијским, просветним и институцијама културе у 

Србији и Црној Гори у којима је реализована стручна пракса у периоду од 21.5. до 

26.5.2018. године и то: 

 Накси медија група, Београд 

 ЈУ Кућа Риста Ратковића, Бијело Поље, Црна Гора 

  

 

Испитни рокови 

 

 Према Закону о високом образовању, Статуту Школе, Школа је организовала седам 

(7) испитних рокова током извештајног периода. 

 

 

 Распоред наставних предмета и часова 

 

 На основу усвојеног распореда наставника и сарадника на основним академским, 

мастер академским студијама израђен је распоред наставних предмета и часова за сваки 

студијск програм. Распоред наставних предмета је био усклађен са изабраним предметима 

студијских програма и групама студената. Свака промена распореда, замена термина, 

времена, слушаонице или одлагања наставе, била је благовремено пријавњена студентској 

служби и оглашавана је на огласној табли Школе. 

 

 

Нерадни дани 

 

 Нерадни дани у школској 2017/2018.години су били: 

 

 11.11.2017. – Дан примирја у Првом светском рату 

 1. и 2.1.2018. – Нова година 



 7. и 8.1.2018. – Божић 

 15. и 16.2018. – Дан уставности Републике Србије 

 04. 04. 2018. Дан студената 

 6.- 9..4.2018. – Ускршњи празници 

 1. и 2.5.2018. – Празник рада 

 

 Термини за надокнаду наставе предвиђени су Календаром рада. 

 

 

 Годишњи одмор 

 

Годишњи одмора за наставнике и сараднике је почео након завршетка јулског 

испитног рока и завршио се 20. 8.2018.године. 

 

 

 

 

 

8. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ПРИПРЕМА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 У складу са законом о високом образовању, Статутом школе и Стандардима за 

самовредновање високошколске установе, формирана је комисија за самовредновање и 

унутрашње обезбеђење квалитета, као и комисија за праћење студијских програма Високе 

школе на седници Наставног већа које је одржана 01. 11. 2017.године. 

 Комисију за праћење студијских програма Високе школе чини је 5 чланова, од који 

4 из реда наставника и један члан из реда студената. Задатак Комисије је да прати 

савремене тенденције у високом образовању, анализира усклађеност постојећих 

студијских програма са савременим тенденцијама у образовању, стара се о усклађеноси 

студијских програма са релевантним акредитованим иностраним студијским програмима, 

прати потребе тржишта рада, припрема предлоге Наставном већу за 

измену/допуну/укидање постојећих и планирање нових студијских програма, спроводи 

студентску евалуацију наставног рада наставника и сарадника. 

 У складу са постављеним задацима Комисија је израдила Акциони план за 

споровођење стратегије обезбеђења квалитета. 

 Комисија је предложила измене и допуне студијских програма, као и усавршавање 

литературе са актуелним научним и стручним достигнућима. Предлог Комисије је усвојен 

на седници Наставног већа која је одржана дана 22.03.2018.године. 



 У прилогу су дате измене и допуне студијских програма основних и мастер 

академских студија на Комуникацијама и Савременој култури. 

 

 

 

 

 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

 

 

 

 Школа је Статутом утемељила критеријуме за обезбеђење и оцену квалитета 

научноистраживачког рада, односно  има утврђен поступак и критеријуме за систематско 

праћење и оцењивање обима и квалитета научноистраживачког рада наставног особља. У 

том процесу Школа се придржава норми, правла, процедура и критеријума прописаних 

Правилником о поступку, начуну вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача а који је донео надлежни министар. Закон о 

научноистраживачкој делатности представља нормативни оквир у коме Школа уређује и 

спроводи научноистраживачки рад. 

 Школа је усвојила План научног-истраживачког рада којим је планирала да развија 

научноистраживачке активности у две кључне научне области – комуникологија и 

културологија али и у области интердисциплинарних научних истраживања.  

 Школа је Планом предвидела оснивање посебне организационе јединице чији 

задатак ће бити организовање, усмеравање и јачање научноистраживачког рада у Школи, 

као и сарадња са сродним организацијама, институтима и научном заједницом у Србији, 

региону и Европи. 

 Школа је планирала и отпочела припреме за организовање у реализацију научних 

конференција за обе научне области са циљем да такве две конференције сваке године 

постану угледни научни скупови који ће временом добити научну категоризацију и 

вредновање.  

 Током извештајног периода одржане су научно-популарне трибине и радионице: 

 Онлајн новинарство и нови медији 

 Креативно писање у студентској пракси 

 Медијска и информациона писменост 21. века  

 

 

  

 

 Целоживотно образовање 



 

 Школа је током извештајног периода покренула рад на пројектима целоживотног 

образовања и стручног усавршавања са идејом да овај рад постане институционализован у 

посебној организационој јединици која је предвиђена Статутом и у будућности ће бити 

основана. Школа је конкурисала и добила акредитацију Завода за унапређивање 

образовања и васпитања Републике Србије за реализацију стручних семинара за 

педагошко особље у предшколском, основном и средњем образовању под називом 

„Комуникација најбоља информација“. Овај семинар је одобрен и реализован у два 

термина током извештајнох периода. 

 Школа је дизајнирала два програма пословних обука за корпоративни сектор а које 

реализују наставници и сарадници чиме се остварује успешна и ефикасна сарадња између 

академског и корпоративног сектора: 

 Преговарање и пословна комуникација 

 Комуникација у интерном лобирању 

 

 

 Erasmus+ 

 

 Школа је почетком 2018. Године поднела документацију на конкур који је 

расписала Тебпус фондација а за добијање Европске повеље високог образовања ECHE. 

Школа је заједно са још 25 самосталних високошколских установа из Србије добила 

ECHE повељу и тиме стекла право конкурсања директно или и партнерству на свим 

пројектима Ерасмус програма. 

 

 

 

 

10. БИБЛИОТЕКА СА ЧИТАОНИЦОМ 

 

 

 

 Структура запослених и број извршилаца 

 

 Библиотекар (VII1 степен стручне спреме), 1 извршилац 

 

 У школској 2017/18 години обогаћен је библиотечки фонд новим насловима књига 

и часописа на српском и страним језицима. 

 

 

 



 

11. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 Научни часопис „Хуманистика“ 

 

 Обзиром да научна периодика и часописи у области културолошких наука и 

комуникологије на српском језику немају довољно подршке и услова за рад Школа је 

отпочела са издавањем свог научног часописа „Хуманистика“ који је објављен у шест 

бројева у категорији новопокренутог научног часописа.Часопис је у електронском систему 

ЦЕОН-а и користи савремене уређивачке платформе за обезбеђење квалитета Асистент. 

 Током извештајног периода у часопису је објављено 30 научних радова са 

рецензијама домаћих и страних аутора, међу којима су и наставници Школе. Часопис је 

основао и објавио и своје онлајн издање на интернет адресама www.humanistika.net на 

Српском језику као и www.humanitiesonline.net на Енглеском језику.  

 

 

 Издавачка делатност 

 

 Током овог периода Школа је настојала да иако са скромним средствима буде 

продуктиван члан научне заједнице и отпочела је сопствену издавачку активност, 

објавивши прве наслове чији аутори су наставници и сарадници Школе. Наведени наслови 

се користе као литература за савладавање наставне материје а све књиге су рецензиране од 

стране угледних академских радника. До сада су објављени следећи наслови: 

1. Маја С. Вукадиновић – „Доживљај уметничког дела у психологији 

стварлаштва“ 

2. Ениса Успенски – „Достојевски и Мајаковски“ 

  

 

 

 

12. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

 

У циљу промоције студијских програма Школа је узела учешће на сајмовима књига 

и образовних средстава у Београду, као и на сајмовима образовања у градовима Србије, а 

токо јануара, фебруара, марта и јуна организовала је презентације Школе у средњим 

http://www.humanistika.net/
http://www.humanitiesonline.net/


школама на територији Републике Србије, како би се потенцијални кандидати мотивисали 

за упис. 

 

 

 

 

 

13. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

 Конституисан је Студентски парламент. За председника је изабран студент 

основних академских студија Лука Рангелов. На седници Наставног већа која је одржана 

дана 31.05. 2018.године, усвојен је предлог Правилника о студентском парламенту, а на 

седници Савета која је одржана 31.5.2018. предложени правилник је усвојен. 

 Студентски парламент је радио према сопственом плану рада и активности. 

 

 

 

 

14. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

 

 Финансијски извештај за 2017.годину је у складу са прописаном динамиком, 

размотрен на Наставном већу и Савету Школе и усвојен. 

 

 

 Овај Извештај о раду усвојен је на седници Савета Високе школе за комуникације 

одржаној дана 28. 09. 2018. године у Београду. 

 

 

 

 


