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На основу члана 17. став 1. тачкa 22. Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (зав. број 

2546/1 од 15. 11. 2018. године) и предлога Наставно - стручног већа Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у 

Београду од 14. марта 2019. године, Савет Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, на седници 

одржаној 14. марта 2019. године, донео је   

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ  

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ 

 

УВОД 

Стратегијом интернационализације Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Стратегија) 

прокламована је посвећеност интернационализацији делатности и међународној сарадњи за један од најперспективнијих праваца 

будућег развоја. Стратегијом је предвиђено да ће она ће бити пропраћена усвајањем одговарајућег Акционог плана 

интернационализације, којим ће се детаљније утврдити кораци и начини достизања циљева који су утврђени Стратегијом. Сходно 

томе, овим Акционим планом за спровођење Стратегије интернационализације за период од 2019. до 2024. године се детаљније 

одређују активности и конкретни кораци који ће бити предузети у оквиру Високе школе електротехнике и рачунарства струковних 

студија у Београду (даље: Школа) у сврху достизања циљева утврђених Стратегијом, одређују се носиоци тих активности, утврђују 

индикатори напретка и очекивани резултати сваке утврђене активности. Овим Акционим планом се одређује и начин финансирања 

активности које су у њему садржане, као и механизам за праћење реализације Акционог плана. 

http://www.viser.edu.rs/
mailto:upis@viser.edu.rs


ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОД КУЋЕ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

1.1. Унапређење 

садржаја предмета 

студијских програма 

у складу са светским 

трендовима и 

развојем 

• Унапређење 

студијских 

програма у складу 

са светским 

стандардима 

усклађеним са 

потребама 

тржишта рада у 

Србији 

• Праћење развоја и 

иновација у 

области предмета, 

као и пратећих 

софтерских алата, 

опреме и примена 

• Укључивање 

нових резултата 

области у наставу 

предмета и 

коришћену 

литературу 

• Иновирани 

садржаји предмета 

• Иновирани 

материјали за 

предмете 

• Написана нова 

издања 

приручника за 

лабораторијске 

вежбе, збирки и 

уџбеника 

• Иновиране 

референце 

предмета 

• Број иновираних 

садржаја предмета 

• Број нових лекција 

• Број нових 

публикација 

• Број нових 

референци 

предмета 

2019. - 2024. • Руководиоци 

студијских 

програма 

• Предметни 

наставници 

• Предметни 

сарадници 

1.2. Унапређење 

језичких вештина 

студената, наставног 

и ненаставног 

особља 

• Повећање броја 

часова енглеског 

језика у склопу 

редовних студија 

или обезбеђивање 

курсева енглеском 

језика за студенте 

• Креирање и 

спровођење 

• Унапређене 

језичке вештине 

студената, 

наставног и 

ненаставног 

особља 

• Повећано учешће 

на међународним 

пројектима, 

• Повећан број 

предмета који се 

нуде на енглеском 

језику 

• Повећан број 

студената који су 

током студија 

остварили 

мобилност 

2019. - 2024. • Наставно-стручно 

веће и директор 

Школе 

• Студенти, 

наставно и 

ненаставно особље 

Школе 

• Центри за стране 

језике 



ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОД КУЋЕ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

курсева енглеског 

језика за наставно 

особље у циљу 

повећања 

капацитета за 

спровођење 

наставе на 

енглеском језику 

• Креирање и 

спровођење 

курсева енглеског 

језика за 

ненаставно особље 

конференцијама, 

часописима, 

обукама 

• Повећан број 

наставног и 

ненаставног 

особља који су 

узели учешће у 

међународним 

пројектима 

уопште, као и 

пројектима 

мобилности 

• Повећан број 

публикација на 

страном језику 

1.3. Повећање броја 

предмета чија се 

настава изводи на 

енглеском језику 

• Сакупљање 

информација о 

томе који 

предмети на 

основним 

студијама би 

могли бити 

понуђени на 

енглеском језику 

• Сакупљање 

информација о 

томе који 

предмети на 

мастер струковним 

студијама би 

могли бити додати 

на листу предмета 

• Креирана листа 

предмета чије се 

настава може 

изводити на 

српском и 

енглеском језику 

на основним 

студијама 

• Проширена листа 

предмета чије се 

настава може 

изводити на 

српском и 

енглеском језику 

на мастер 

студијама 

• Иновиран Каталог 

• Повећан број 

предмета који се 

нуде на енглеском 

језику на 

основним 

студијама 

• Повећан број 

предмета који се 

нуде на енглеском 

језику на мастер 

студијама 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу  

• Служба за 

информационе 

технологије и 

подршку 

• Наставно-стручно 

веће Школе 



ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОД КУЋЕ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

мастер студија 

чија се настава 

меоже изводити и 

на енглеском 

језику  

• Додавање ознаке о 

извођењу наставе 

предмета на 

страном језику у 

Каталог предмета 

на сајту Школе 

предмета 

1.4. Увођење 

студијског програма 

на енглеском језику 

• Идентификовање 

услова да се 

студијски програм 

акредитује на 

енглеском језику 

• Обезбеђивање 

услова да се 

студијски програм 

акредитује на 

енглеском језику 

• Припрема 

документације за 

акредитациону 

комисију 

• Акредитовани 

студијски програм 

на енглеском 

језику 

• Уведен први 

акредитовани 

студијски програм 

на енглеском 

језику 

2019.-2024. • Наставно-стручно 

веће, Савет и 

директор Школе 

• Радна група за 

акредитацију 

• Руководилац, 

секретар, 

наставници и 

сарадници 

студијског 

програма који се 

акредитује 

• КАПК 

1.5. Увођење 

заједничког мастер 

програма у сарадњи 

са страним 

• Идентификовање 

услова за 

заједнички мастер 

програм са 

• Израда и усвајање 

Правилника за 

креирање 

заједничких 

• Уведен први 

акредитовани 

заједнички мастер 

студијски програм 

2019.-2024. • Наставно-стручно 

веће, Савет и 

директор Школе 

• Радна група за 



ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОД КУЋЕ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

партнером (Joint 

and/or double master 

degree) 

страним 

партнером 

• Обезбеђивање 

административно-

правних оквира за 

увођење 

заједничких 

мастер програма 

са страним 

партнерима 

• Идентификовање 

одговарајућег 

страног партнера 

за заједнички 

програм 

мастер студијских 

програма 

• Успостављена 

сарадња и 

припремљени  

материјали за 

акредитацију 

мастер програма у 

сарадњи са 

страним 

партнером 

• Акредитован 

заједнички мастер 

програма 

са страним 

партнером 

акредитацију 

• Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Руководилац, 

секретар, 

наставници и 

сарадници мастер 

студијског 

програма који се 

акредитује 

• КАПК 

1.6. Увођење страног 

менторства на 

мастер студијама 

• Идентификовање 

услова за увођење 

страног 

менторства на 

мастер студијама 

• Обезбеђивање 

административно-

правних оквира за 

увођење страног 

менторства на 

мастер студијама 

• Идентификовање 

одговарајућих 

страних партнера 

за увођење страног 

• Израда и усвајање 

Правилника за 

увођење страног 

менторства на 

мастер студијама 

• Успостављена 

сарадња и 

креирана мрежа 

потенцијалних 

партнера за 

извођење страног 

менторства на 

мастер студијама 

• Број мастер радова 

са заједничким 

менторством 

• Број партнера за 

извођење страног 

менторства на 

мастер студијама 

• Повећан број 

међународне 

мобилности 

2019.-2024. • Наставно-стручно 

веће, Савет и 

директор Школе 

• Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Руководилац, 

секретар, 

наставници и 

сарадници мастер 

студијског 

програма 



ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОД КУЋЕ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

менторства на 

мастер студијама 

1.7. Унапређење 

међународне 

сарадње у 

истраживачко-

развојној, издавачкој 

или експерстко-

консултантској 

делатности (споредне 

делатности) 

• Вршење 

функционалног, 

организационог, 

структурног  и 

нормативног 

унапређења у 

циљу стварања 

услова за 

интезивирање 

споредних 

делатности 

• Идентификовање 

области деловања 

у којима би се 

могла успоставити 

међународна 

сарадња у 

споредним 

делатностима 

• Генерисање 

предлога пројеката 

међународне 

сарадње у 

споредним 

делатностима 

• Проналажење 

конкретних 

прилика, пројеката 

• Створена 

функционална 

организациона 

структура, која 

омогућава 

обављање 

споредих 

делатности на 

задовољавајућем 

нивоу интензитета 

• Успостављен 

одговарајући 

нормативни оквир 

за обављање 

споредних 

делатности на 

задовољавајућем 

нивоу интензитета 

• Потписани 

споразуми и 

уговори о 

заједничкој 

међународној 

реализацији 

пројеката у 

споредним 

делатностима 

• Реализовани 

• Број закључених 

споразума и 

уговора о 

заједничкој 

међународној 

реализацији 

пројеката у 

споредним 

делатностима 

• Број текућих и 

реализованих 

међународних 

пројеката у 

споредним 

делатностима 

• Позитивни 

резултати 

постигнути 

реализацијом 

међународних 

пројеката у 

споредним 

делатностима 

2019.-2024. • Савет Школе 

• Директор Школе 

• Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Руководиоци свих 

организационих 

јединица Школе 

• Наставници, 

сарадници и 

запослени у 

стручним 

службама 



ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОД КУЋЕ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

и партнера за 

реализацију 

међународне 

сарадње у 

споредним 

делатностима  

• Успостављање 

међународне 

сарадње у циљу 

реализације 

пројеката у 

споредним 

делатностима и 

реализација тих 

пројеката 

• Праћење резултата 

постигнутих 

реализацијом 

међународних 

пројеката у 

споредним 

делатностима 

међународни 

пројекти у 

споредним 

делатностима 

• Поднети 

извештаји о 

резултатима 

постигнутим 

реализацијом 

међународних 

пројеката у 

споредним 

делатностима 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

2.1. Правно-

административна 

припрема за 

пројекте мобилности 

• Извршити детаљну 

анализу правила 

пројеката 

међународне 

мобилности, 

посебно у оквиру 

Еразмус+ 

програма, и 

проверити 

могућности и 

потребна 

унапређења Школе 

ради учешћа 

• Анализирати и 

унапредити 

правилнике Школе 

везане за 

међународну 

мобилност 

(Правилник о 

међународној 

мобилности, 

Језичка политика, 

Правила и услови 

за селекцију 

кандидата 

међународне 

мобилности) са 

циљем бољег и 

ефикаснијег рада 

• Унапређени 

правилници везани 

за међународну 

мобилност Школе 

(Правилник о 

међународној 

мобилности, 

Језичка политика, 

Правила и услови 

за селекцију 

кандидата 

међународне 

мобилности) 

• Број анализираних 

правила и 

програма 

међународне 

моблиности и 

усклађеност 

општих аката 

Школе са тим 

правилнима 

2019.  • Правна служба 

• Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Наставно-стручно 

веће Школе  

• Савет Школе 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

2.2. Јачање 

организационе 

јединице за 

међународну 

сарадњу 

• Формирање 

одговарајуће уже 

организационе 

јединице у оквиру 

Службе за 

маркетинг и 

међународну 

сарадњу 

(Канцеларија за 

међународну 

сарадњу или 

слично) 

• Прецизно 

дефинисање 

структуре послова 

везаних  за 

међународну 

мобилност – 

Координатор за 

међународну 

мобилност и 

Академски ЕСПБ 

координатор, као и 

чланова тима из 

реда студената 

• Одржавање 

редовних 

састанака са 

релевантним 

службама ради 

• Повећан број 

чланова 

организационе 

јединице за 

међународну 

мобилности 

• Дефинисани 

послови 

појединачних 

чланова 

организационе 

јединице за 

међународну 

мобилност 

• Повећана 

ефикасност 

организационе 

јединице за 

међународну 

мобилност, а тиме 

и Службе за 

међународну 

сарадњу 

• Број састанака 

организационе 

јединице за 

међународну 

мобилност 

2019.-2024. • Директор Школе 

• Служба за 

маркетинг и 

међународну 

сарадњу 

• Правна служба 

• Служба за 

студентска и 

наставна питања 

• Служба 

рачуноводства 

• Студентски 

парламент 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

унапредђења рада 

• Повећање броја 

чланова тима 

2.3. Унапређење 

сервиса за стране и 

домаће студенте 

учеснике 

мобилности 

• Унапређење свих 

врста сервиса који 

се односе на 

стране студенте 

учеснике 

међународне 

мобилности 

(информације о 

пријави и 

административним 

процедурама, 

визном режиму, 

осигурању и 

здравственим 

услугама, исхрани 

у студентском 

дому, смештају и 

сл.) 

• Језичка подршка 

страним 

студентима за 

стицање основних 

знања српског 

језика и домаћим 

студентима за 

унпређење страног 

језика 

• Побољшани, 

допуњени и 

усклађени сви 

релевантни подаци 

намењени 

студентима 

учесницима 

међународне 

мобилности 

• Објављени 

релевантни подаци 

на сајту Школе 

• Креиране радне 

групе студената за 

подршку долазним 

студентима и 

остварена сарадња 

са постојећим 

београдским 

групама за 

подршку 

• Унапређен садржај 

и квалитет 

релевантних 

сервиса за 

студенате 

учеснике 

међународне 

мобилности 

2019. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу  

• Правна служба 

• Служба за 

студентска и 

наставна питања 

• Директор Школе 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

• Креирање система 

за подршку 

страним 

студунтима од 

стране њиховим 

вршњака (buddy 

network) 

• Повезивање са 

постојећим 

групама студената 

за подршку 

долазним 

студентима у 

Београду 

2.4. Подизање нивоа 

повезаности са 

страним 

високошколским 

установама на пољу 

међународне 

мобилности 

• Идентификовање 

потенцијалних 

партнера за 

програме 

међународне 

мобилности, 

посебно међу 

земљама 

југоисточне 

Европе (које имају 

сличан језик) и 

земаља у Европи 

(посебно које нуде 

предмете на 

енглеском језику)  

• Контактирање 

• Креирана база 

потенцијалних 

партнера за 

програме 

међународне 

мобилности 

• Број 

потенцијалних 

партнера за 

програме 

међународне 

мобилности 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

партнера и 

креирање базе за 

потенцијалну 

сарадњу кроз 

програме 

мобилности 

2.5. Учешће на 

пројектима 

међународне 

мобилности 

• Идентификовање 

студијских 

програма  који би 

узели учешће у 

међународној 

мобилности 

• Повећање броја 

предмета мастер 

струковних 

студија који су 

укључени у 

програме 

међународне 

мобилности 

• Припремање 

пријаве за пројекте 

програме 

мобилности 

• Пријвљивање 

• Направљена листа 

потенцијалних 

учесника 

мобилности у виду 

листе студијских 

програма основних 

студија 

• Направљена 

проширена листа 

предмета мастер 

струковних 

студија који су део 

програма 

међународне 

мобилности 

• Пријваљени 

пројекти 

међународне 

мобилности 

• Одобрени пројекти 

међународне 

мобилности 

• Број 

заинтересованих 

студијских 

програма основних 

струковних 

студија за 

програме одлазне 

мобилности 

• Број предмета 

струковних 

студија који су део 

програма 

међународне 

мобилности 

• Број пројеката 

међународне 

мобилности 

Школе 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Координатори и 

тимови 

појединачних  

пројеката 

• Правна служба 

• Служба 

рачуноводства 

• Руководиоци 

студијских 

програма 

• Наставно-стручно 

веће 

• Директор и 

помоћници 

директора Школе 

2.6. Промоција • Информисање • Одржан састанак • Повећана 2019.-2024. • Служба за 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

Школе као 

кандидата 

међународне 

мобилности 

студената о 

актуeлностима на 

пољу међународне 

мобилности кроз 

студентске 

организације 

• Побољшање 

садржаја 

посвећеним 

међународној 

мобилности на 

сајту Школе 

• Промоција 

дешавања на пољу 

мобилности путем 

друштвених мрежа 

Школе 

• Учешће на 

међународним 

сајмовима 

високошкослих 

установа 

• Саветовање за 

запослене 

• Креирање алумни 

базе учесника 

међународне 

мобилности, као и 

генерално 

студената Школе 

са представницима 

Студентског 

парламента ради 

информисања 

студената о 

новостима у 

области 

мобилности 

• Побољшани 

постојећи 

садржаји на сајту 

Школе посвећени 

мобилности и 

додат сегмент 

Често постављана 

питања 

• Реализовано 

учешће на 

међународним 

сајмовима 

високошкослих 

установа 

• Одржано 

саветовање за 

запослене 

• Креирана алумни 

база студената са 

међународним 

искуством 

видљивост 

правила и 

заинтересованости 

Школе на пољу 

међународне 

мобилности код 

студената, 

запослених, шире 

јавности, 

потенцијалних 

партнера 

 

маркетинг и 

међународну 

сарадњу 

• Служба за 

информационе 

технологије и 

подршку 



ЦИЉ 2. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

са међународним 

искуством 

2.7. Креирање база 

података за 

међународну 

мобилност 

• Развој базе 

података са 

подацима о 

пројектима 

мобилности, 

евиденцијом и 

подацима о 

одлазним 

студентима, 

долазним 

студентима и 

запосленима 

• Евалуација учешћа 

на међународној 

мобилности 

• Креирана база 

података за 

информације о 

пројектима 

мобилности, као и 

информације о 

реализованим 

међународним 

разменама 

студената и 

запослених 

• Унети подаци о 

међународној 

мобилности 

• Креирани 

упитници за 

евалуацију учешћа 

• Омогућено 

поуздано и 

једноставно 

извештавање и 

приступ 

квантитативним и 

квалитативним 

подацима о 

реализовању 

мобилности од 

значаја за 

континуирану 

самоевалуацију и 

развој 

2019.-2024. • Служба за 

маркетинг и 

међународну 

сарадњу 

• Служба за 

информационе 

технологије и 

подршку 

• Служба за 

студентска и 

наставна питања 



ЦИЉ 
3. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И 

ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

3.1. Повезивање у 

релевантне европске 

и светске програме 

међународних 

пројеката и 

релевантна 

удружења 

• Идентификовање 

релевантних 

удружења и 

програма за 

међународне 

пројекте 

• Проверавање 

административних 

и финанскијских 

првила ових 

удружења и 

програма 

• Учлањење и 

унапређење Школе 

ради приступању 

релевантним 

удружењим и 

програмима 

• Креирана база 

податка 

релевантних 

удружења и 

програма за 

међународну 

сарадњу, њихових 

услова и правила 

• Чланство у 

релевантним 

еврпским и 

светским 

програмима 

међународних 

пројеката 

• Повећана 

разноврсност 

пројаката у којима 

Школа учествује 

• Повећан број 

пројеката 

 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Правна служба 

• Служба 

рачуноводства 

• Наставно-стручно 

Веће 

• Директор Школе 

3.2. Повећање базе 

потенцијалних 

партнера 

међународних 

пројеката међу 

страним 

високошколским 

установама, 

привредом и другим 

партнерским 

установама 

• Идентификовање 

потенцијалних 

партнера посебно 

међу земљама 

југоисточне 

Европе (које имају 

сличан језик) и 

земаља у Европи  

• Контактирање 

партнера и 

креирање базе за 

• Креирана база 

потенцијалних 

партнера међу 

страним 

високошколским 

установама, 

привредом и 

другим 

партнерским 

установама 

• Број 

потенцијалних 

партнера 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 



ЦИЉ 
3. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И 

ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

потенцијалну 

сарадњу 

3.3. Повећање броја 

међународних 

пројеката 

• Настављање 

активног учешћа у 

тренутним и 

узимање учешћа у 

будућим Еразмус+ 

пројектима у 

оквиру акције 

Изградња 

капацитета у 

високом 

образовању 

• Укључење у 

Еразмус+ пројекте 

Стратешких 

партнерстава ради 

добрих примера, 

пројекте Савези 

секторских 

вештина ради 

значаја за 

струковне студије 

и пројекте из групе 

Савези знања ради 

боље сарадње са 

привредом 

• Идентификовање и 

укључење у друге 

• Припремљене 

пријаве и узето 

учешће у 

међународним 

Еразмус+ 

пројектима и 

међународним 

пројектима других 

програма 

• Број међународних 

пројеката 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Координатори и 

тимови 

појединачних 

међународних 

пројеката 

• Правна служба 

• Служба 

рачуноводства 

• Наставно-стручно 

веће 

• Директор и 

помоћници 

директора Школе 



ЦИЉ 
3. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И 

ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

типове 

међународних 

пројеката кроз 

различите 

програме  

3.4. Правно-

административно 

унапређење 

реализовања 

пројеката 

• Доношење 

Правилника о 

реализацији 

међународних 

пројеката 

• Дефинисање 

институционалних 

процедура пријаве 

и спровођења 

међународних 

пројеката у оквиру 

Еразмус+ и других 

програма  

• Ефикаснија 

реализација 

пројеката 

• Повећан број 

пројеката 

2019. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Правна служба 

• Директор и 

помоћници 

директора 

• Наставно-стручно 

веће 

• Савет Школе 

3.5. Платформа за 

праћење реализације 

међународних 

пројеката 

• Креирање 

софтвера за 

управљање и 

праћење пројеката 

на нивоу Школе 

• Олакшана 

имплементација 

пројеката, 

комуникација са 

партнерским 

институцијама, 

припрема 

документације за 

извештавање итд. 

• Ефикасна 

платформа 

2019.-2024. • Организациона 

јединица за 

међународну 

сарадњу 

• Служба за 

информационе 

технологије и 

подршку 

• Координатори и 

тимови 

појединачних 

међународних 



ЦИЉ 
3. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И 

ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

пројеката 

• Директор Школе 

3.6. Повећање 

видљивости учешћа 

Школе на 

међународним 

пројектима 

• Побољшање 

садржаја 

посвећеним 

међународни 

пројектима на 

сајту Школе 

• Промоција 

дешавања на пољу 

међународних 

пројеката путем 

друштвених мрежа 

Школе 

• Креирање 

промотивних 

материјала о 

међународној 

активности Школе 

• Побољшани 

постојећи 

садржаји на сајту и 

друштвеним 

мрежама Школе 

посвећени 

међународним 

пројектима 

• Реализовано 

учешће на 

међународним 

сајмовима 

високошкослих 

установа 

• Креирани 

промотивни 

материјали о 

реализованим и 

актуелним 

пројектима 

• Опсег реализације 

промотивних 

активности (број 

посета интернет 

страницама, 

гледаности видеа о 

међународној 

сарадњи, број 

дељења 

информација о 

међународним 

пројектима на 

друштвеним 

мрежама и сл.) 

2019.-2024. • Служба за 

маркетинг и 

међународу 

сарадњу 

• Координатори и 

тимови 

појединачних 

међународних 

пројеката 



ЦИЉ 4. ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

4.1. Вршење 

функционалног, 

организационог и 

структурног 

унапређења Школе 

• Анализа 

целокупног 

постојећег 

функционалног, 

организационог и 

структурног 

уређења Школе и 

његове 

прилагођености 

међународним 

активностима 

Школе 

• Предлагање мера 

за унапређење 

постојећег 

функционалног, 

организационог и 

структурног 

уређења Школе и 

његово 

прилагођавање 

међународним 

активностима 

Школе 

• Припрема 

предлога и 

усвајање измена 

постојећих 

општих аката и 

процедура 

• Успостављено 

функционално, 

организационо и 

структурно 

уређење Школе 

прилагођено 

поузданом, 

предвидивом, 

ефикасном и 

правилном 

спровођењу 

међународних 

активности Школе 

• Број 

анализираних 

општих аката, 

процеса и 

процедура 

• Број измењених и 

донетих општих 

аката, процеса и 

процедура 

• Број 

реализованих 

међународних 

активности 

• Постигнут 

задовољавајући 

степен 

целисходности, 

поузданости, 

предвидивости, 

ефикасности и 

правилности 

спровођења 

међународних 

активности 

Школе 

 

2019.-2024. • Руководиоци 

свих постојећих 

организационих 

јединица и 

служби, сталних 

комисија и 

радних група 

Школе 

• Координатори и 

тимови 

појединачних 

међународних 

пројеката 

• Директор и 

помоћници 

директора Школе 

• Наставно-стручно 

веће Школе 

• Савет Школе 



ЦИЉ 4. ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

Школе, припрема 

предлога и 

доношење нових 

општих аката и 

процедура Школе 

• Константно 

праћење и 

предлагање мера 

за даље 

унапређење 

функционалног, 

организационог и 

структурног 

уређења Школе и 

његове 

прилагођености 

међународним 

активностима 

Школе 

4.2. Успостављање 

одговарајућег 

нормативног оквира 

у домену међународне 

сарадње 

• Анализа 

постојећег 

нормативног 

оквира који 

регулише домен 

међународне 

сарадње Школе 

• Припрема 

предлога и мера 

за унапређење 

или стварање 

• Усвојена правила 

којима је 

дефинисан 

нормативни оквир 

за међународну 

сарадњу, почевши 

од покретања 

иницијативе и 

приступања 

одређеном облику 

међународне 

• Број 

анализираних 

општих аката, 

процеса и 

процедура у 

домену 

међународне 

сарадње 

• Број измењених и 

донетих општих 

аката, процеса и 

2019.-2024. • Руководиоци 

свих постојећих 

организационих 

јединица и 

служби, сталних 

комисија и 

радних група 

Школе 

• Координатори 

појединачних 

међународних 



ЦИЉ 4. ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

одговарајућег 

нормативног 

оквира који 

регулише домен 

међународне 

сарадње Школе 

• Доношење 

општих аката који 

чине нормативни 

оквир у домену 

међународне 

сарадње Школе 

• Константно 

праћење и 

предлагање мера 

за даље 

унапређење 

нормативног 

оквира који 

регулише домен 

међународне 

сарадње Школе  

сарадње, преко 

реализације до 

надзора и контроле 

над реализацијом 

одређеног облика 

међународне 

сарадње 

процедура у 

домену 

међународне 

сарадње 

• Број 

реализованих 

међународних 

активности 

• Постигнут 

задовољавајући 

степен 

целисходности, 

поузданости, 

ефикасности и 

правилности 

спровођења 

међународних 

активности 

Школе 

пројеката 

• Директор и 

помоћници 

директора Школе 

• Наставно-стручно 

веће Школе 

• Савет Школе 

4.3. Стално 

унапређење језичких 

компетенција 

запослених и 

студената 

• Анализа 

могућности за 

стицање нових и 

унапређење 

постојећих знања 

запослених и 

студената, у 

погледу светских 

• Стечена нова и 

унапређена 

постојећа знања 

запослених и 

студената у погледу 

светских језика 

• Повећан број 

запослених и 

• Број одржаних 

курсева и других 

облика 

преношења знања 

у циљу учења 

светских језика 

• Број запослених и 

студената који су 

2019.-2024. • Директор и 

помоћници 

директора Школе 

• Руководиоци 

свих постојећих 

организационих 

јединица и 

служби Школе 



ЦИЉ 4. ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

језика, односно 

језика који су у 

широкој употеби 

на глобалном 

нивоу 

• Стварање 

подстицајног 

окружења и 

услова за стицање 

нових и 

унапређење 

постојећих знања 

запослених и 

студената, у 

погледу светских 

језика 

студената са 

стеченим знањем 

светских језика 

 

похађали курсеве 

и друге облике 

преношења знаеа 

у циљу учења 

светских језика 

• Број запослених и 

студената који су 

стекли нова и 

унапредили 

постојећа знања у 

погледу светских 

језика 

• Наставно-стручно 

веће Школе 

• Запослени у 

Школи 

• Студенти 

4.4. Обезбеђивање 

поузданих и 

довољних 

финасијских 

средстава 

• Редовно 

спровођење 

анализе 

постојећих и 

потенцијалних 

извора за 

финансирање 

активности 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Редовно 

планирање 

• Обезбеђено 

поуздано, довољно 

и уредно 

финансирање 

активности 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Спречени 

негативни 

финансијски 

ефекти активности 

интернационали-

• Износ расхода 

учињених за 

финансирање  

активности 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Износ прихода 

стечених кроз  

активности 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

2019.-2024. • Директор и 

помоћници 

директора Школе 

• Савет Школе 

• Субјект одређен 

за праћење 

процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

• Служба 

рачуноводства 

• Организациона 

јединица за 



ЦИЉ 4. ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

финансијских 

средстава 

потребних за  

финансирање 

активности 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње у оквиру 

средстава Школе 

• Редовно праћење 

и анализа 

трошења 

планираних 

финансијских 

средстава 

планираних за  

финансирање 

активности 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Редовно праћење 

и анализа 

финансијских 

резултата 

постигнутих 

реализацијом 

пројеката 

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Обезбеђена 

стабилна и 

позитивна 

финансијска 

ситуација Школе 

сарадње међународну 

сарадњу 



ЦИЉ 4. ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

НАЗИВ АКЦИЈЕ КОРАЦИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

НАПРЕТКА 
ТРАЈАЊЕ АКЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКЦИЈЕ 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

4.5. Успостављање 

механизма за 

праћење процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне сарадње 

• Спровођење 

анализе у циљу 

изналажења 

одговарајућег 

начина за 

праћење процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Одређивање 

субјекта 

задуженог за 

праћење процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње и 

дефинисање 

његових 

надлежности и 

обавеза 

• Анализа 

извештаја  

субјекта 

задуженог за 

• Одређен субјекта 

надлежан за 

праћење процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње са 

дефиним 

надлежностима и 

обавезама 

• Благовремено 

уочавање и 

отклањање 

препрека, проблема 

и неусаглашености 

у процесима 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Одвијање процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње у складу са 

планским 

• Број извештаја 

поднетих од 

стране субјекта 

надлежан за 

праћење процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 

• Прихватљив или 

непостојећи 

степен одступања 

при спровођењу 

процеса  интер-

национализације 

и развоја 

међународне 

сарадње у односу 

на планске 

документе 

• Број предложених 

и спроведених 

мера и препорука 

за унапређење 

процеса 

интернационали-

2019.-2024. • Директор Школе 

• Савет Школе 

• Субјект одређен 

за праћење 

процеса 

интернационали-

зације и развоја 

међународне 

сарадње 




