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2. Основни подаци о Школи и информатору 
 

 

2.1. Основни подаци о Школи 

 

Назив: Висока  школа  струковних  студија  за образовање васпитача  и  тренера  из 

Суботице – Felsőfokú Szakirányú Óvoképző és edző szak Szabadka. 

Скраћени назив Школе је: ВШССОВИТ - FSzÓESz 

Оснивачка права има Аутономна Покрајина Војводина. 

Промена уписа оснивачких права извршена је у Трговинском суду у Суботици 

29.11.2002. године. Орган пословођења уписан у Регистар у Трговинском суду, 

односно у Регистру привредних субјеката: Трговински суд у Суботици, број: FI. 

13/2008  од 22. фебруара 2008. године 

Школа има свој лого који се састоји од три (3) фигуре детета и лопте. У графичком 

приказу коришћене су плава и црвена боја. 

Адреса седишта: Суботица, Банијска 67 

Матични број: 08058482 

Порески идентификациони број (ПИБ): 100847552 

Адреса електронске поште:  visokaskola@vsovsu.rs 

Инфо: Седиште Школе је у Суботици, улица Банијска 67, где се налази управа 

Школе, студентска служба, рачуноводство школе, библиотека, учионице и кабинети, 

односно просторије наставника и сарадника, као и просторије студентског 

парламента 

Назив акта о оснивању: ЗАКОН О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА И 

О УКИДАЊУ И ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКИХ АКАДЕМИЈА И 

ВИШИХ ШКОЛА (Сл.гл.РС број 49/93) и РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ број 

022-05-204/93-04  од  21. 09. 1993. ГОДИНЕ; Закон о високом образовању 

(«Службени гласник РС», бр. 76/05). 

Промене у оснивачким правима: НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ,  пренос  оснивачких права на  СКУПШТИНУ   АУТОНОМНЕ   

ПОКРАЈИНЕ    ВОЈВОДИНЕ Законом о утврђивању одређених надлежности 

аутономне покрајине (Сл. гл. РС бр.6/2002.); Законом о високом образовању 

(«Службени гласник РС», бр. 76/05). 

Власничка структура високошколске установе: Државна. 

Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање 

делатности  издатог од стране Министарства надлежног за образовање: 
Покрајински секретаријат за образовање и културу, број:  106-022-00073/2006-01 од  

04. августа 2006. године. 

Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо 

образовање: Дозвола за рад издата од стране Покрајинског секретаријата за образовање 

АПВ из Новог Сада:  број: 106-022-00305/2007-03 од  15. новембра 2008. г. и  Решење  о  

допуни  дозволе  за  рад  број  106-022-690/2010 - 01  од  01. марта  2011. г.; Нова дозвола 

за рад издата од стране Покрајинског секретаријата за науку, технолошки развој и 

високо образовање АПВ из Новог Сада:  број: 114-022-543/2012-01 од  06. новембра 
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2012.године; Решење о допуни дозволе за рад број 114-022-279/2014-03 од 08. 04. 2014.г.,   

Решење о допуни дозволе за рад број 106-022-347/2014-01 од 09. 05. 2014.г.,  Дозвола за 

рад број 114-022-578/2014-01 од 07. 07. 2014.г.  и  Решење о допуни дозволе за рад број 

114-022-424/2015-03 од 30. 06. 2015.г. 

 

Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за  

високо образовање: Покрајински секретаријат за образовање APV br. 106-022-

00305/2007-03 od 15. новембра 2008.г. 

Делатности високошколске установе: 
а) Научна, односно уметничка поља:   

1. Друштвено-хуманистичке науке 

2. Медицинске науке 

3. Уметност 
 

б) Научне, односно уметничке области:  

1.Педагошке науке 

2.Физичко васпитање и спорт 

3.Медицинске науке 

 

в) Уже научне, односно уметничке области:   

1. Образовање струковних васпитача предшколске деце 

2. Образовање специјалиста струковних васпитача 

3. Образовање тренера 

4. Образовање струковних нутрициониста дијететичара 

5. Образовање струковних медицинских сестара 

 

Акредитација високошколске установе:  

ВИСОКА  ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ,  Суботица, Банијска 67, акредитована 2006. године, 

ПСЗО АПВ број 106-022-00073/2006-01 0Д 04. 08. 2006. године  и  поновно 

акредитована - Уверење о акредитацији високошколске установе, КАПК  број 612-

00-00152/2012-04 од 08. 06. 2012. године.   

 

Акредитација студијских програма:  
 

              1.  Студије првог степена, основне струковне студије: 

 

1.1. Студијски програм за образовање СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА, три школске 

године, шест семестара, 66 студената по студијској години, поље друштвено-

хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2007. ГОДИНЕ 

(КАПК број 612-00-1099/2006-04 0д 30. 04. 2007.г.)  и поновно АКРЕДИТОВАН  

2012. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-00152/2012-04 од 08. 06. 2012. г.) и поново 

АКРЕДИТОВАН 2017. ГОДИНЕ (КАПК број 612-00-0370/2016-06 од 24.11.2017. 

године);  

1.2. Студијски програм за образовање ТРЕНЕРА, три школске године, шест 

семестара, 60 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких 
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наука; област физичког васпитања и спорта; АКРЕДИТОВАН 2010. ГОДИНЕ 
(КАПК, број 612-00-2206/2009-04од 17.09.2010. год.).  
1.3. Студијски програм за образовање СТРУКОВНИХ НУТРИЦИОНИСТА 

ДИЈЕТЕТИЧАРА, три школске године, шест семестара, 24 студента по студијској 

години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН 

2013. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-257/2012-04 од 27.12.2013. год.).  

1.4. Студијски програм за образовање СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА, 

три школске године, шест семестара, 56 студента по студијској години, поље 

медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН  2015. ГОДИНЕ 
(КАПК, број 612-00-01035/2014-04 од 19.06.2015. год.). 
 

2. Студије другог степена, специјалистичке струковне студије: 

 

1. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ 

ВАСПИТАЧА за рад са децом са посебним потребама, једна школска година, два 

семестра, 15 студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; 

област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-

1099/2007-04 од 27. 03. 2009. год. и поновно АКРЕДИТОВАН  2014. ГОДИНЕ 

(КАПК број 612-00-001067/2013-04 од 23. 05. 2014. г. ;). 

2. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ 

ВАСПИТАЧА за физичко васпитање, једна школска година, два семестра, 15  

студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област 

педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-1099/2007-

04 од 27. 03. 2009. год. и поновно АКРЕДИТОВАН  2014. ГОДИНЕ (КАПК број 612-

00-001066/2013-04 од 23. 05. 2014. г. ). 

3. Студијски програм за образовање СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИХ 

ВАСПИТАЧА  за ликовно васпитање, једна школска година, два семестра, 15  

студената на студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област 

педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ  (КАПК, број 612-00-1099/2007-

04 од 27. 03. 2009. год. и поновно АКРЕДИТОВАН  2014. ГОДИНЕ (КАПК број 612-

00-001065/2013-04 од 23. 05. 2014. г.). 

Органи на које се информатор односи: Орган управљања (Савет), орган 

пословођења (директор), стручни органи (Наставно-стручно веће и други), Комисија 

за праћење и обезбеђивање  квалитета, Студентски парламент, ненаставна подршка 

– Секретаријат. 

 

Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи 

информатор: Др Надежда Родић, професор струковних студија и директор Школе 

за  све делове информатора и радње. Др Наташа Чампраг Сабо, предавач и 

помоћник директора Школе за наставу, за  све делове информатора и радње које се 

односе на наставни процес и активну наставу, др Јасмина Кнежевић, помоћник 

директора за организацију и управљање и Нада Лукић, дипломирани правник, 

Секретар Школе, за  садржај информатора по датом Упутству, за тачност основних 

података о Школи у информатору, за тачност приказа организационе структуре; за 

тачан опис функција руководилаца у Школи; за тачан препис описа правила у вези 

са јавношћу рада; за тачност списка најчешће тражених информација од јавног 

значаја; за тачност преписа описа надлежности, овлашћења и обавеза; за тачност 
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преписа описа поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза; за тачност 

навођења прописа; за тачност преписа описа  услуга које Школа пружа 

заинтересованим лицима и поступака ради пружања услуга; за тачност прегледа 

података о пруженим услугама; за тачност података о средствима рада; за тачност 

података о чувању носача информација; за тачност навођења врста информација у 

поседу; врста информација којима државни орган омогућава приступ и за 

информације о подношењу захтева за приступ информацијама. Јела Андоновић, 

дипломирани економиста, шеф рачуноводства Школе за податке о приходима и 

расходима;  податке о јавним набавкама;  податке о државној помоћи;   податке о 

исплаћеним платама, зарадама и другим примањима;  податке о средствима рада;  

податке о чувању носача информација; податке о врстама информација у поседу;  

податке о врстама информација којима Школа омогућава приступ и  информације о 

подношењу захтева за приступ информацијама. Ружа Марковић, дипломирани 

економиста, стручни  сарадник  за  за јавне набавке, пројектне и  рачуноводствено-

финансијске  послове за податке о јавним набавкама, врстама информација у поседу; 

врстама информација којима Школа омогућава приступ и за информације о 

подношењу захтева  за приступ информацијама. Небојша Јаковљевић, 

дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, стручни  сарадник  за  

информационе системе и одржавање рачунарске  технике за објављивање 

информатора и олакшан приступ информатору као јединственом документу и за 

приступ свим информацијама које информатор треба да садржи, све у складу са 

Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(Службени гласник Републике Србије број 68/2010). 

Датум првог објављивања информатора: 14. јун 2013. годи 

Датум последње измене или допуне или датум када је извршена последња 

провера је 29. 01. 2018. године. 

 

Напомена о месту где се може остварити увид у информатор и набавити 

штампана копија информатора: Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67, II спрат, број канцеларије: 6, 9 или 11.  

Интернет адреса са које се може преузети електронска копија информатора: 

http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/o-ustanovi/informator 

Tачан линк који води до информатора:  http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/o-

ustanovi/informator 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у 

Суботици, Банијска 67, је самостална  високошколска установа која остварује 

основне струковне и специјалистичке струковне студије, односно обавља образовну 

делатност у области високог образовања, којом се остварују права грађана у складу 

са Уставом Републике Србије, Законом о високом образовању и Статутом. Школа је 

правно лице са статусом високошколске установе у области педагошких наука  и  

физичког  васпитања  и  спорта, поље друштвено-хуманистичких наука,  у области 

медицинских наука, поље медицинских наука,  са правима и обавезама које 

проистичу из Устава,  Закона и Статута. Школи је поверено вршење јавних 

овлашћења у вези са обављањем своје основне делатности, у складу са законом.   

Школа послује средствима у државној својини. 
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Школу заступа и представља директор. Директор може у оквиру својих овлашћења 

да овласти друго лице да заступа Школу у одређеним правним пословима, односно 

да га замењује у пословима из делокруга његовог рада у случају спречености или у 

његовом одсуству. Пуномоћје се издаје у писменом облику, које се може у свако 

доба опозвати. 

Школа обавља делатност високог образовања у свом седишту, у складу са законом, 

оснивачким актом, дозволом за рад и Статутом. Делатност високог образовања 

остварује се кроз струковне студије на основу одобреног, односно акредитованог 

студијског програма и подразумева следеће: 

- организовање и остваривање основних струковних студија првог степена, 

односно додипломских студија за иницијално образовање струковних васпитача 

предшколске деце, у трајању од три године, са 180 ЕСПБ (скраћено: струк. васп. 3 

г.) 

-  организовање и остваривање основних струковних студија првог степена, 

односно додипломских студија за иницијално образовање тренера, у трајању од три 

године, са 180 ЕСПБ (скраћено: трен. 3 г.); 

- организовање и остваривање допунског образовања за васпитаче са 

завршеним двогодишњим  образовањем, а на основу програма диференцијалних 

испита у односу на стечено претходно образовање на вишим школама за образовање 

васпитача, педагошким академијама и другим  сродним високошколским установама 

-  организовање и остваривање основних струковних студија првог 

степена, односно додипломских студија за иницијално образовање струковних 

нутрициониста дијететичара, у трајању од три године, са 180 ЕСПБ (скраћено: 

Струк. нутр. дијет., 3 г.); 

- организовање и остваривање основних струковних студија првог 

степена, односно додипломских студија за иницијално образовање струковних 

ликовних уметника, у трајању од три године, са 180 ЕСПБ (скраћено: Струк. 

лик. умет., 3 г.); 

- организовање и остваривање основних струковних студија првог 

степена, односно додипломских студија за иницијално образовање струковних 

медицинских сестара, у трајању од три године, са 180 ЕСПБ (скраћено: Струк. 

мед. сестр., 3 г.); 

- организовање и остваривање специјалистичких струковних студија за 

стицање стручног назива Специјалиста струковни васпитач,  у трајању од једне 

године са 60 ЕСПБ (скраћено: спец.струк. вас. 1. г.) 

- организовање и остваривање континуираног стручног усавршвања 

васпитача у предшколским установама, 

- стручно-истраживачки рад из домена предшколског васпитања и 

образовања, 

- издавачка делатност у области уџбеника и стручне литературе и дидактичих 

средстава за извођење васпитно-образовног рада. 

- организовање и остваривање допунског образовања за тренере са завршеним 

двогодишњим  образовањем, а на основу програма диференцијалних испита у 

односу на стечено претходно образовање на вишим школама за образовање тренера 

и другим  сродним високошколским установама;       
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- организовање и остваривање специјалистичких струковних студија за 

стицање стручног назива  Специјалиста тренер, у трајању од једне године са 60 ЕСПБ 

(скраћено: спец. тренер 1. г.); 

- организовање и остваривање континуираног стручног усавршaвања 

тренера; 

- стручно-истраживачки рад из домена физичког васпитања  и  спорта. 

Школа може организовати обављање и других послова којима се комерцијализирају 

резултати научног и стручно-истраживачког рада, под условом да се тим пословима 

не угрожава квалитет наставе, у складу са дозволом за рад и посебним општим актом 

Школе. Школа може организовати остваривање основних струковних и 

специјалистичких струковних студија на даљину, у складу са дозволом за рад и 

посебним општим актом Школе. 

Шифре  делатности  школе  су: 

8542 – високо образовање, 

8551 – спортско рекреативно образовање, 

8559 – остало образовање, 

     18 – штампање и умножавање аудио и видео записа, 

     18.1 – штампање и штампарске услуге, 

     18.11 – штампање новина, 

     18.14 – књиговезачке и сродне услуге. 

 

 

2. 2. Основни подаци о информатору 
 

Информатор о раду Високe школe струковних студија за образовање васпитача и 

тренера у Суботици сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07 и 

104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(«Службени гласник РС», број 68/2010), а којим је уређен начин израде и 

објављивања информатора о раду државних органа, органа територијалне 

аутономије, органа локалне самоуправе и организација којима је поверено 

вршење јавних овлашћења. Информатор о раду доступан је јавности у 

електронском облику на интернет адреси Високe школe струковних студија за 

образовање васпитача и тренера у Суботици: www.vsovsu. rs. //o nama _informator  

 

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се 

заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора - 

одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања. На основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, за овлашћено лице  школe за 

поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 

одређено је службено лице Др Надежда Родић в. д., директор Школе. Информатор је 

објављен 15.06.2013. године.  

Информатор о раду је јединствен документ који садржава додатке и који је израђен 

и објављен у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа (Службени гласник Републике Србије број 68/2010), а који се 

израђује на основу обавеза из Закона. Јединственост информатора има и своју 
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временску димензију. Информатор о раду је трајни документ, који се према потреби 

ажурира.  

За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање 

информатора и његово редовно ажурирање одговоран је директор Школе. 

Свако може да се поузда у тачност и потпуност информатора, са даном последњег 

ажурирања или другим датумом који је у информатору назначен.  

Коришћење података из информатора је слободно, а при копирању делова текста из 

информатора у документ који се објављује или представља другим лицима као свој, 

мора се навести извор информације.  

Школа поседује сопствену интернет страницу и поштује обавезу да објави 

информатор на интернет страници и то на начин прописан Упутством.  

Информатор је на веб-презентацији постављен тако да је назив «информатор о раду» 

уочљив на почетној страни, укључивањем информатора у основну понуду менија, 

као једну од основних рубрика поред „вести“, „о нама“, „документи“.  

У оквиру веб-презентације информатору је посвећена посебна веб-страна. То је 

страна са које се информатор може преузети у електронском облику и она 

представља „веб-адресу информатора“. Наслов ове веб-стране садржи пун назив 

информатора о раду Школе, а веб-адреса информатора је у оквиру .RS домена. 

Информатор је израђен на српском језику и ћириличном писму, а тежи се да  веб-

презентација има идентичну ћириличну и латиничну верзију.  

Такође, тежимо да се информатор означи двојезично (на српском и мађарском 

језику).  

Информатор о раду је електронски документ и штампање се своди на изузетне 

ситуације. Нема штампања информатора унапред, пре него што неко изрази потребу 

за тим. Школа може одбити захтев заинтересованог лица за добијањем штампане 

копије информатора, применом одредбе члана 10. Закона. Захтев за добијањем 

штампане копије информатора третира се као и захтев за приступ информацијама, 

при чему Школа може да се позове на то да је овај документ већ објављен и доступан 

на интернету и може да захтев одбије уз предочење тачне интернет адресе на којој 

се информатор може наћи.  

Школа ће заинтересованом лицу омогућити да прегледа електронску верзију у 

просторијама Школе или за ту потребу одштампати информатор (без надокнаде) на 

лицу места. Конкретна одлука шта треба учинити ће зависити од околности случаја 

и у суштини од тога шта је у конкретном моменту запосленом који омогућава 

остваривање увида лакше да учини.  

Законска обавеза давања примерка информатора испуњава се тако што запослени 

Школе без накнаде снима електронски примерак информатора на медиј 

заинтересованог лица (нпр. USB прикључак), снима информатор на медиј органа 

(нпр. компакт диск) уз накнаду нужних трошкова, према трошковнику који је 

прописала Школа, или штампањем информатора или делова информатора за које је 

лице заинтересовано уз накнаду нужних трошкова, такође према трошковнику 

Школе. И увид и копија се у сваком случају омогућавају, односно дају, на једном од 

језика или писама на којима је информатор израђен, а према избору самог 

заинтересованог лица. 
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Информатор о раду као електронски документ није заштићен од копирања, , опција 

копирања је омогућена и примерена је својој сврси да када се текст копира из 

информатора он мора бити видљив и читљив и на документу корисника.  

Такође је омогућено непосредно преузимање целог документа.  

У информатору нема текстова у виду слике (нпр. скенирани документи), осим  

илустрација, фотографија и графичких приказа који служе сврси информатора или 

га чине прегледнијим и лепшим, а истовремено не ометају сналажење у тексту и не 

отежавају знатно преузимање документа. Инфромативна функција информатора је 

примарна.  

Задужени запослени у Школи врше проверу тачности и потпуности података 

објављених у информатору најмање једном месечно и том приликом уносе све 

релевантне измене и допуне на основу података којима располажу. Уколико је неки 

податак у информатору застарео или је неки део информатора непотпун, али текст 

измене и допуне информатора још увек није припремљен, задужени запослени у 

Школи уносе напомену о томе.  

Правило је да се уносе промене у информатор чим се такве промене десе (на пример, 

промена унутрашње организације, доношење новог релевантног прописа, промена 

руководилаца, промена радног времена, доступност нових података о извршењу 

буџета итд.). 

Лица која су задужена за ажурирање информатора су дужна да се том послу посвете. 

Тежи се томе да начин остваривања свих провера буде уређен интерним 

процедурама саме Школе, како се не би догодило да нека релевантна промена не 

буде унета на време због тога што лица која су задужена да се старају о информатору 

немају потребне податке.   

У ситуацијама у којима лица која ажурирају информатор примете да је потребно 

извршити промену, али нису у могућности да то обаве одмах, у информатор уносе 

напомену о привременој непотпуности или неажурираности постојећег текста, која 

се уклања након извршене промене.  

 

  

 

3. Организациона структура 
 
Статутом  Школе, а у складу са Законом о високом образовању («Службени гласник 

РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,89/13,99/14,45/15 и 68/15), уређена је 

организација, начин  

рада, управљање и руковођење Школом, као и органи Школе.  

Школа обезбеђује јединствено и усклађено остваривање делатности кроз две 

организационе јединице: наставну и ваннаставну. 

Наставну организациону јединицу чине наставници и стручни сарадници, а 

ваннаставну остали запослени у школи на нормативно-правним, административним, 

финансијско-рачуноводственим, хигијенско-техничким и осталим помоћним 

пословима. 

Ваннаставна организациона јединица конституисана је у облику секретаријата 

школе, а којом руководи Секретар Школе. 
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У циљу унапређивања наставног и стручно-истраживачког рада у школи могу се 

образовати стручна већа, стручни активи или друга радна тела. 

 

Органи Школе су:  

1) орган управљања је Савет,  

2) орган пословођења је Директор,  

3) стручни органи су Наставно-стручно веће,  Стручи активи за области предмета, 

Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој студијског програма, 

Комисија  за  праћење и обезбеђење  квалитета;  

4) Студентски парламент.  

 

3.1. Савет Школе   

 

Савет има 17 чланова, од којих:  

- 11 бирају запослени на Школи,  

- 3 именује оснивач и  

- 3 бира Студентски парламент.  

Чланови Савета из реда запослених су:  

- три представника запослених наставника и сарадника на студијском програму за 

образовање струковних васпитача;  

- три представника запослених наставника и сарадника на студијском програму за 

образовање тренера; 

- три представника запослених наставника и сарадника на студијском програму за 

образовање струковних нутрициониста и струковних медицинских сестара;  

- два представника Секретаријата.  

 

 

3.1.1. Поступак избора 
 

Чланове Савета, представнике Школе, бирају запослени у школи, непосредним 

тајним гласањем. Листу кандидата чини најмање дванаест кандидата из редова 

запослених наставника и сарадника, четири са студијског програма за образовање 

струковних васпитача предшколске деце, четири са студијског програма за 

образовање тренера и  четири са студијског програма за образовање струковних 

нутрициониста и медицинских сестара, а бира се најмање девет, по три са сваког 

студијског програма за образовање струковних васпитача предшколске деце и 

студијског програма за образовање тренера и три са  студијских програма за 

образовање струковних нутрициониста и медицинских сестара. Листу кандидата 

утврђује Наставно-стручно веће Школе на предлог Стручних актива за области 

предмета.   Листу кандидата запослених ненаставних радника Школе чини најмање 

четири кандидата, а бира се два. Листу кандидата запослених ненаставних радника 

Школе споразумно утврђују репрезентативни синдикати у Школи или се листа 

утврђује на састанку запослених ненаставних радника коме мора присуствовати 

натполовична већина свих запослених ненаставних радника. У листи кандидати се 

наводе азбучним редом. 
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Кандидатура кандидата из члана 92. ст. 3 Статута сматра се утврђеном ако је за 

појединог кандидата гласало више од половине укупног броја чланова  Наставно-

стручног  већа  школе. Кандидатура кандидата из члана 92. ст. 4 Статута сматра се 

утврђеном ако је за појединог кандидата гласало више од половине укупног броја 

чланова репрезентативних синдиката Школе, односно запослених ненаставних 

радника. За чланове Савета из редова запослених у Школи не може бити кандидован 

и изабран директор Школе, председних синдиката, нити запослени са посебним 

овлашћењем и одговорностима. 

Мандат чланова Савета траје три године, осим чланова Савета из реда студената, 

чији мандат траје једну годину. Нико не може бити биран за члана Савета више од 

два пута узастопно.  

Одлуку о расписивању избора за чланове Савета школе из реда запослених у Школи 

доноси Савет школе најкасније месец дана пре истека мандата актуелним члановима 

Савета. Одлука из члана 96. ст. 1 Статута се објављује на огласној табли Школе и 

доставља се Наставном већу Школе и преседницима репрезентативних синдиката. 

Одлуком из члана 96. Статута одређују се: 

1) време и место одржавања избора и гласачко место, 

2) број делегата који се бира по утврђеним деловима процеса рада у 

Школи, 

3) преседника и чланове Изборне комисије, 

4) председника и чланове Комисије за припрему бирачких спискова и 

гласачког материјала (листићи, кутије и др.). 

  

Изборна комисија из члана 97. ст. 1 т. 3) Статута обавља и послове бирачког одбора 

на гласачком месту. Изборна комисија  састоји се од председника и два члана. 

Изборна комисија се брине о законитости спровођења избора, непосредно руководи 

гласањем, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује и проглашава резултате 

гласања. Гласање се врши гласачким листићима на којима су исписана имена свих 

кандидата запослених у настави по азбучном реду, те гласачким листићима на којима 

су исписана имена свих кандидата запослених ван наставе, такође по азбучном реду. 

Приликом гласања, гласач на гласачком листићу означава кандидате за које гласа 

заокруживањем редног броја испред имена кандидата, а тако попуњене гласачке 

листиће ставља у гласачку кутију. Ако је гласач гласао за већи број кандидата од 

броја који се бира, приликом утврђивања резултата гласања узеће се у обзир само 

онај број кандидата колико се чланова бира, рачунајући по редоследу који је наведен 

на гласачком листићу. Приликом утврђивања резултата гласања неће се узети у 

обзир имена лица која је гласач сам дописао, а која нису наведена као кандидати на 

гласачком листићу. Непопуњени или прецртани гласачки листић је неважећи. 

У Савет школе из реда запослених у Школи изабрани су они кандидати који су 

добили највећи број гласова. Ако су два или више кандидата добили исти број 

гласова, сматраће се да је изабран онај кандидат који је између њих први по реду 

наведен на односном гласачком листићу. Ако је на изборима за чланове Савета 

школе гласало мање од половине укупног броја запослених у Школи, избори ће се 

поновити. По завршеном гласању изборна комисија утврђује резултате гласања. 

Изборна комисија саставља записник о свом раду. У записник се уноси: број бирача 

према бирачком списку, колико је бирача гласало, колико је гласова добио сваки 
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кандидат и колико је гласачких листића проглашено за неважеће. Извештај о 

резултатима избора доставља се новоизабраном Савету и објављује се на огласној 

табли Школе. Прву седницу навоизабраног Савета сазива председник досадашњег 

Савета. На седници из члана 106. ст. 1 Статута врши се избор председника и 

заменика председника Савета, јавним гласањем. Председник Савета бира се из реда 

запоселних у Школи, а изабран је онај кандидат који добије натполовичну већину 

гласова укупног броја чланова Савета.         

Ако се у току трајања мандата број чланова из реда запослених у Школи смањи за 

више од 1/3, Савет ће  расписати допунске изборе. Допунски избори спроводе се на 

начин и по поступку који је предвиђен за редовне изборе. Мандат чланова Савета 

који су изабрани на допунским изборима траје до истека времена на које су бирани 

чланови Савета изабрани на редовним изборима. Представнике оснивача у Савет 

школе именује и разрешава Влада Аутономне Покрајине Војводине. 

По члану 109. Статута чланове Савета школе из реда студената бира и разрешава 

студентски праламент Школе, јавним гласањем на седници парламента. Одлука о 

избору доставља се Савету школе најкасније месец дана пре дана истека мандата 

раније изабраним представницима студената у Савету школе и објављује се на 

огласној табли Школе. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Начин рада и надлежност Савета 
 

По члану 110. Статута Савет ради и одлучује на седницама, које се сазивају по 

потреби. Седницу Савета припрема, сазива, и њоме руководи председник Савета, а 

у његовој одсутности заменик председника. Седници Савета присуствује и учествује 

у раду, без права одлучивања, директор Школе, представници репрезентативних 

синдиката и друга стручна лица по позиву, у својству известилаца по појединим 

тачкама дневног реда. Начин рада и одлучивања Савета ближе се уређује 

Пословником о раду Савета школе. Председник Савета је дужан сазвати седницу 

Савета на предлог: директора Школе, једне трећине чланова Савета, једне трећине 

запослених у Школи, оснивача и студентског парламента. 

По члану 111. Статута Савет: 

1) доноси Статут и друге опште акте, осим оних чије је доношење у 

надлежности другог органа у Школи, у складу са законом, на предлог 

Наставно-стручног већа, 

2) расписује конкурс, бира и разрешава директора Школе, или именује вршиоца 

дужности директора Школе, 

3) доноси финансијски план, на предлог стручног актива за развојно планирање, 

4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог директора 

Школе, 

5) усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог стручног актива 

за развојно планирање, 
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6) даје сагласност на одлуку о управљању имовином Школе, на предлог 

директора Школе, 

7) даје сагласност на расподелу финансијских средстава, на предлог директора 

Школе, 

8) доноси одлуку о висини школарине за студенте чије се школовање не 

финасира из буџета, на предлог Наставно-стручног већа, 

9) подноси оснивачу извештај о пословању Школе најмање једанпут годишње, 

на предлог директора Школе, 

10) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе, на предлог 

директора Школе, 

11) доноси програм рада Школе за односну школску годину, на предлог 

Наставно-стручног већа, 

12) усваја извештај о реализацији годишњег програма рада Школе, на предлог 

наставно-стручног већа, 

13) доноси развојни план Школе, на предлог стручног актива за развојно 

планирање, 

14) усваја извештај о реализацији развојног плана Школе, на предлог стручног 

актива за развојно планирање, 

15) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора, на 

предлог директора Школе, 

16) одлучује о проширеној делатности Школе, у складу са законом, на предлог 

Наставно-стручног већа, 

17) разматра исходе образовања и предузима мере за побољшање услова рада 

студената и запослених у Школи, на предлог Наставно-стручног већа, 

18) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора Школе, 

19) одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе, 

20) образује комисије из своје надлежности, а које не образује директор Школе 

или неки стручни орган Школе, 

21) доноси  стратегију  обезбеђења  квалитета,  објављује  је  и  промовише,  на  

предлог  директора  Школе, 

22) формира  Комисију  за  обезбеђење  квалитета,  на  предлог  директора  Школе, 

23) формира стручни актив за развојно планирање, 

24) врши и друге послове утврђене Законом, актом о оснивању, овим Статутом и 

другим општим актима Школе. 

По члану 112. Статута о питањима из члана 111. Статута Савет одлучује већином 

гласова укупног броја чланова Савета. Савет одговара оснивачу Школе и 

запосленима за обављене послове из своје надлежности, за законитост, благовремено 

доношење и спровођење одлука. Чланови Савета за свој рад одговарају и својој 

изборној бази, односно органима који су их изабрали. 

 

По члану 113. Статута Савет може да почне са радом ако седници присуствује већина 

од укупног броја чланова. Савет може одлучити да одређена седница Савета не буде 

јавна, већ затвореног типа, када се разматрају питања која су Статутом или другим 

општим актом утврђени као пословна или професионална тајна. 

У складу са чланом 114. Статута о раду Савета води се записник у који се уносе: 

место и време одржавања седница, имена присутних и одсутних чланова, усвојени 
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дневни ред седнице, кратак резиме расправе по појединим питањима,  одлуке и 

закључци донети на седници. Записник потписује председник Савета и записничар. 

Записничар се бира из реда чланова Савета.  

 

 

3.1.3.   Опозив и разрешење 
 

По члану 115. Статута члан Савета може бити опозван и пре истека мандата, ако 

своју функцију не врши или је врши на незадовољавајући начин. Одлуку о опозиву 

доноси орган који је односног члана изабрао, односно именовао у Савет. У случају 

да члан Савета неоправдано изостане са више од три седнице, Савет ће о томе 

известити орган који је односног члана изабрао, односно именовао у Савет, а у циљу 

предузимања потребних мера, а по члану 116. Статута о захтеву за опозив чланова 

Савета из реда запослених у Школи, запослени у Школи изјашњавају се тајним 

гласањем помоћу гласачких листића на којима су, испред имена и презимена 

односног члана Савета, исписане речи "за опозив" и "против опозива". 

О опозиву се гласа тако да гласач заокружује на гласачком листићу реч која одговара 

његовом определењу. Члан Савета је опозван ако је за опозив гласала већина од 

укупног броја запослених у Школи. Гласање о опозиву спроводи се по поступку 

прописаном за избор Чланова Савета из реда запослених у Школи, у складу са 

одредбама Статута. 

Избори за чланове Савета из реда запослених у Школи одржани су 25. октобра 2016. 

године, а Решењем Владе АПВ бр.022-787/2016. од 29 . децембра 2016. године 

именовани су чланови Савета као представника оснивача (Службени лист АПВ бр.71 

од 29. децембра 2016. године). Прва конститутивна седница Савета Школе након 

одржаних избора за чланове Савета из реда запослених у Школи 25. октобра 2016. 

године и именовања чланова Савета као представника оснивача (Решење Владе АПВ 

бр.022-787/2017. од 29.децембра 2016. године), одржана је дана 17. јануара 2017. 

године. 

У Савет Школе су изабрани (члан 102. Статута): 

 

1. Др Јасмина Кнежевић, проф.струк.студија  (ознака листе  СП ОССВ) 

2. Др Сандра Вујков,   проф.струк.студија       (ознака листе  СП ОССТ) 

3. Небојша Ђошић, асистент                              (ознака листе  СП ОССТ) 

4. Др Наташа Чампраг Сабо                               (ознака листе СП ОССМС) 

5. Милена Гавриловић,асистент                        (ознака листе СП ОССМС) 

6. Зоран Милић, асистент                                   (ознака листе СП ОССТ) 

7. Др Бранислав Филиповић,предавач              (ознака листе СП ОСС) 

8. Милана Вукин, рефернт за студ. питања      (ознака листе секретаријат)                                                                              

9. Љиљана Котур, спремачица                           (ознака листе секретаријат) 

 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА  

1. Александар Мирковић, дипломирани географ из Суботице, 
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2. Ливија Гомбош, дипломирани економиста из Суботице и  

 

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА  

1. Миња Рапић, бр. индекса, НД-45/2016 

2. Ида Исљами,бр. индекса, МС-78/2016 

3. Татјана Савић, бр. индекса, НД-42/2016 

 

 

Конституисање Савета Школе и избор председника и заменика председника  Савета 

извршено је 17.01.2017. године, а мандат траје до 17.01.2020. године, осим 

представника студента који су изабрани  31.10.2016. године и чији мандат траје до 

31.10.2017. године.  

Гласањем 11 чланова Савета  ''за'',  за председника Савета је изабран Др Бранислав 

Филиповић, предавач. 

Гласањем 11  чланова Савета ''за'', за   заменика председника Савета  је  изабрана Др 

Јасмина Кнежевић, професор струковних студија.   

 

 

 

 

 

 

3.2. Директор Школе  
 

Директор је руководилац Школе и орган пословођења.  Директор се бира на основу 

интерног конкурса, из реда професора струковних студија, који су у радном  односу 

са пуним радним временом на Школи, на период од три године, са  могућношћу 

једног поновног избора. Мандат директора почиње од дана ступања на дужност 

директора. Поступак за избор директора Школе покреће Савет школе расписивањем 

интерног конкурса. Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца 

пре истека мандата директора. 

 

По члану 120. и члану 121. Статута  конкурс за избор директора Школе садржи: 

назив и адресу Школе, посебне услове за избор директора, документацију коју 

кандидат подноси уз пријаву, рок за подношење пријава, рок у коме ће кандидати 

бити обавештени о резултатима конкурса. Конкурс за избор директора Школе 

објављује се на огласној табли Школе. Рок за подношење пријава на конкурс за избор 

директора Школе је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс 

кандидати за директора Школе подносе: 

- одлуку или оверену фотокопију одлуке о избору у звање наставника Школе 

на неодређено време и о заснованом радном односу са пуним радним 

временом у Школи, 

- уверење да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против 

достојанства личности и морала, за кривично дело против полне слободе, 

фалсификовања јавне исправе коју издаје Школа или примања мита у 
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обављању послова у Школи или да није правоснажном пресудом осуђен на 

казну затвора за друго кривично дело, 

- уверење о држављанству. 

 

У складу са чланом 122., 123. и 124. Статута  право учешћа на конкурсу за избор 

директора Школе нема лице које је прекршило кодекс професионалне етике. 

Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима 

кандидат доказује да испуњава услове за директора Школе. Изузетно, кандидат може 

потребна документа поднети и накнадно, након истека рока, под условом да 

испуњава услове за директора и да је пријаву поднео у предвиђеном року, али да због 

објективних разлога није могао доставити комплетну документацију. 

Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року од 15 дана од дана 

објављивања конкурса. Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је 

предата препорученом пошиљком, када се као дан пријема рачуна дан када је пошта 

примила пошиљку. Када последњи дан рока пада у недељу или дане државног 

празника, рок се помера за следећи  радни  дан. 

 

По члану 125. и 126. Статута конкурсни поступак за избор директора спроводи 

конкурсна комисија. Комисију из члана 125. ст. 1 Статута именује Савет школе, која 

има председника и два члана. За свој рад комисија је одговорна Савету школе. 

Конкурсна комисија по истеку рока за пријављивање кандидата прикупља и 

разматра конкурсни материјал, утврђује благовременост и потпуност пријава 

кандидата, утврђује листу кандидата који испуњавају услове за избор директора и 

припрема извештај за седницу Савета школе, најкасније у року од осам дана од дана 

истека рока за подношење пријава. 

  

У складу са чланом 127., 128. и 129. Статута Савет доноси одлуку о избору директора 

Школе јавним гласањем. Одлука је донета ако се за предложеног кандидата изјасни 

већина од укупног броја чланова Савета. Уколико у првом кругу гласања ни један 

кандидат не добије потребну већину, два кандидата са највећим бројем гласова улазе 

у други круг. Уколико ни после другог круга гласања ни један кандидат не добије 

потребну већину, поступак избора се понавља. Учесник конкурса незадовољан 

одлуком о избору директора Школе има право на судску заштиту у управном спору. 

Ако Савет школе не донесе одлуку о избору директора, на истој седници доноси 

одлуку о именовању вршиоца дужности директора и одлуку о расписивању новог 

конкурса за избор директора. Директор школе је одговоран за законитост рада и за 

успешно обављање делатности Школе. Поред послова утврђених законом,  директор 

обавља и следеће послове: 

1) планира и организује остваривање студијског  програма, 

2) стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада, 

3) стара се о остваривању развојног плана Школе, 

4) предлаже план стручног усавршавања запослених, 

5) стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и 

органа управљања о свим питањима од интереса за рад Школе и њених 

органа, 

6) припрема, сазива и руководи седницама Наставно-стручног већа, 
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7) усмерава и усклађује рад стручних органа, 

8) редовно подноси извештаје о свом раду Савету школе, а најмање два пута у 

току школске године, 

9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

Школи, 

10) потписује дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за пословање 

Школе, 

11) доноси општа акта, уколико она нису у надлежности Савета Школе или 

другог органа Школе, 

12) стара се о наменском коришћењу школског простора, закључује уговоре о 

закупу, на основу одлуке Савета школе, 

13) припрема елеборат за остваривање проширене делатности Школе, у складу са 

законом и дозволом за рад, 

14) стара се о спровођењу поступка јавног надметања и поступка прикупљања 

писмених понуда и о документацији неопходној за њено спровођење, као и о 

поступку јавних набавки, 

15) заступа и представља Школу, 

16) предузима све правне радње у име и за рачун Школе, 

17) обавља и друге послове и одговара за њихово извршавање, у складу са 

законом и општим актима Школе. 

Директор школе за свој рад одговара Савету школе и оснивачу Школе. 

По одредбама члана 130., 131. и 132. Статута Школе  Дужност директора Школе 

престаје: истеком мандата, на лични захтев, стицањем услова за престанак радног 

односа и разрешењем. Одлуку о престанку дужности директора доноси Савет школе. 

Савет школе може да разреши директора пре истека мандата: 

1) ако је Школа, односно директор одговоран за прекршај из закона о високом 

образовању, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, 

2) ако је надлежни орган утврдио да Школа не остварује акредитовани студијски 

програм наведен у дозволи за рад или остварује програм који није наведен у 

дозволи за рад, 

3) ако је надлежни орган утврдио да директор не предузима мере за остваривање 

циљева образовања, одређених студијским програмом 

4) ако директор не поступи по налогу, односно по мери надлежног органа за 

отклањање утврђених недостатака и неправилности у раду Школе, 

5) ако надлежни орган утврди да директор Школе располаже средствима 

Школе, школским простором, опремом и имовином на незаконит начин, 

6) ако директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, 

неблаговременим и нетачним обавештењем или сазивањем седница супротно 

пословнику омета рад Савета и запослених, 

7) ако директор не предузме одговарајуће мере према наставнику или сараднику 

који не извршава своје редовне радне обавезе, 

8) ако се у Школи воде евиденције и издају јавне исправе супротно закону, 

9) ако се у Школи не обезбеди чување евиденција и друге документације у 

складу са законом, 

10) ако директор прими у радни однос наставника или сарадника који не 

испуњава прописане услове или га прими без конкурса, 
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11) ако на радна места ван наставе прими или распореди запосленог који не 

испуњава услове за рад на односном радном месту или по поступку који није 

у складу са законом, 

12) ако упише на студијски програм кандидата који се није пријавио на конкурс 

или супротно условима из конкурса или преко броја утврђеног конкурсом, у 

складу са законом, 

13) ако Школа не спроводи мере заштите и безбедности студената и запослених, 

14) ако се у току мандата утврди да директор не испуњава услове прописане 

законом и овим Статутом. 

 

Директор Школе коме је престала дужност због истека мандата или на лични захтев 

распоређује се решењем директора или вршиоца дужности директора на радно место 

које одговара степену и врсти његовог образовања, односно звању. Ако нема 

слободног радног места у Школи или другој високошколској установи,  директор 

коме је престала дужност остаје нераспоређен и остварује право на плату у висини 

коју је остварио за месец који претходи месецу у коме му је престала дужност, а 

најдуже шест месеци. Директору Школе коме је дужност престала разрешењем 

распоређује се на одговарајуће радно место, а ако се не може распоредити на 

одговарајуће радно место, престаје му радни однос, уз исплату отпремнине, у складу 

са законом. 

По члану 133. Статута вршиоца дужности директора именује Савет школе до збора 

директора, ако директору Школе престане дужност, а није расписан конкурс или 

Савет Школе није донео одлуку о избору. За вршиоца дужности директора Школе 

може бити именован наставник Школе који испуњава услове за директора Школе 

прописане законом и овим статутом, а најдуже шест месеци. Вршиоцу дужности 

директора Школе мирује радни однос на радном месту са кога је постављен, за време 

док обавља дужност директора Школе. Права, обавезе и одговорности директора 

Школе односе се и на вршиоца дужности директора Школе. 

У складу са чланом 134. Статута Школа може да има помоћника директора. 

Решењем директора на послове помоћника директора може се распоредити 

наставник Школе, за сваку Школску годину. Помоћник директора организује, 

руководи и одговоран је за рад Школе са педагошког аспекта, координира рад 

стручних органа Школе, замењује директора Школе у његовом одсуству, уколико он 

писменим овлашћењем не одреди друго лице, те врши и остале послове предвиђене 

овим Статутом и општим актима Школе. Помоћник директора дужан је да обавља и 

послове наставника у складу са Законом и решењем директора Школе. 

 

Директор Школе: др Надежда Родић, професор струковних студија, телефон: 

024/547-870, е-пошта: nadezdarodic@vsovsu.rs   

Одлуком Савета Школе број   520-01/2017. од 13. 04. 2017. године изабрана је за 

директора Школе, на период до три године,  Др Надежда Родић  у својству 

органа пословођења  уписана је у Регистар у Привредном суду, односно у 

Регистру привредних субјеката, регистарски уложак број 5-63: Привредни суд 

у Суботици, број: FI. 40/2017.  од 27. јануара 2017. године. 
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Помоћник директора за организацију и управљање: Др Јасмина Кнежевић, 

професор струковних студија, телефон. 024 547-870, е- пошта 

jmknezevic@gmail.com 

Решењем директора бр.107-02/17 од 01.02.2017.године  др Јасмина 

Кнежевић,професор струковних студија распоређена је на послове помоћника 

директора за организацију и управљање. 

Помоћник директора за наставу: Др Наташа Чампраг Сабо, предавач, телефон: 

024/547-870, е-пошта: .natasasabocamprag@gmail.com 

Решењем директора  број 199-01/17 од 21. 02. 2017. године Др Наташа Чампраг 

Сабо, предавач, распоређена је  на послове помоћника директора за наставу.   

 

 

 

3.3. Стручни органи  

 

Статутом Школе утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг рада, број 

чланова, начин избора и начин одлучивања. Стручни органи на Школи су: Наставно-

стручно веће,  Стручни активи за области предмета, Стручни актив за развојно 

планирање, Стручни актив за развој студијског програма, Комисија  за  праћење и 

обезбеђење  квалитета;  

Надлежност стручних органа је дефинисана Статутом Школе.  

Статут је објављен на сајту Школе http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/o-

ustanovi/opsta-akta 

    

 

 

 

3.3.1. Наставно-стручно веће 

 

У складу са чланом 137., 138. и 139.  Наставно-стручно веће је стручни орган Школе 

који чине наставници и сарадници Школе. У раду Наставно-стручног већа учествују 

представници студената. Представнике студената у Наставно-стручно веће бира и 

разрешава студентски парламент Школе, јавним гласањем, почетком сваке школске 

године, водећи рачуна да подједнако буде заступљена свака студијска година и свака 

студијска група, те да студенти чине 20% укупног броја чланова Наставно-стручног 

већа. Наставно-стручно веће ради у седницама. Наставно-стручно веће може 

одлучивати ако седници присуствује више од половине његових чланова. Одлуке се 

доносе већином гласова укупног броја чланова јавним гласањем, осим у случају када 

је законом и Статутом друкчије  одређено. Када заказаној седници не присуствује 

потребан број чланова, директор Школе је дужан да у року од три дана закаже нову 

седницу са истим дневним редом. Начин рада и одлучивања наставно-стручног већа 

ближе се уређује Пословником о раду наставно-стручног већа Школе. Седнице 

наставно-стручног већа припрема, сазива и њима руководи директор Школе. 

Седнице наставно-стручног већа сазивају се и одржавају по потреби. На седници 

наставно-стручног већа води се записник у који се уносе: место и време одржавања 

седнице, имена присутних и одсутних чланова, усвојени дневни ред седнице, кратак 

mailto:jmknezevic@gmail.com
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резиме расправе по појединим тачкама дневног реда, односно појединим питањима, 

одлуке и закључци донети на седници. Записник потписује директор школе и 

записничар. Записничар се бира из реда чланова Наставно-стручног већа. По члану 

140. Статута Наставно-стручно веће: 

1) доноси кодекс професионалне етике, у складу са законом и правилима струке, 

2) усваја студијски програм и прибавља акт о акредитацији студијског програма, 

3) одлучује о избору у звања наставника и сарадника, у складу са општим актом 

Школе и препорукама Националног савета за високо образовање, 

4) усваја студијски програм допунског образовања, специјалистичких 

струковних студија и програм стручног усавршавања, 

5) усваја програм развојно-истраживачког, односно уметничког рада којим се 

унапређује настава, 

6) усваја програм испита за проверу склоности и способности и програм 

пријемног испита за упис студената у прву годину студијског програма, 

7) образује комисију за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 

студијског програма, 

8) доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма, 

у складу са законом, дозволом за рад и овим Статутом, 

9) образује комисије за проверу знања српског, односно мађарског језика 

страних држављана, кандидата за упис у прву годину студијског програма, 

10) предлаже чланове комисија за припрему и израду реферата и предлога за 

избор у звања наставника и сарадника, у складу са законом, овим Статутом и 

општим актом Школе, 

11) одобрава теме за израду завршних радова, 

12) разматра годишњи извештај о извршењу, односно остваривању студијског 

програма и анализира остваривање циљева и исхода образовања, 

13) утврђује предлог годишњег програма рада Школе и предлаже на усвајање 

Савету школе, 

14) доноси одлуку о признавању испита положених на другим високошколским 

установама или о полагању допунских испита, 

15) одлучује о захтевима студената за прелаз у Школу са других високошколских 

установа, 

16) спроводи поступак и одлучује о признавању страних високошколских 

исправа и вредновању страних студијских програма, у складу са законом, 

овим Статутом и посебним општим актом Школе, 

17) одобрава писање уxбеника, приручника, скрипти, практикума и збирки 

текстова заинтересованим наставницима и сарадницима, 

18) одлучује о прихватању рецензија, 

19) одобрава штампање уxбеника, приручника и скрипти, 

20) планира и организује различите облике ваннаставних активности студената, 

21) разматра извештаје директора и других стручних органа Школе, 

22) доноси одлуке о похваљивању и награђивању студената, 

23) предлаже директору наставнике којима се може одобрити плаћено одсуство 

ради стручног, научног, односно уметничког усавршавања, у складу са 

законом и овим Статутом, 
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24) даје претходно одобрење наставнику или сараднику који намерава да 

закључи уговор којим се радно ангажује на другој високошколској установи, 

ради спречавања сукоба интереса, 

25) даје мишљење  и предлоге о питањима из делокруга рада стручних органа 

Школе, 

26) усваја план и програм стручних екскурзија студената и одлучује о његовој 

реализацији, 

27) образује комисије из делокруга свог рада: за полагање испита, за одбрану 

завршних радова, за полагање стручних испита и друге по потреби. 

28) доноси  стандарде  и  прописује  поступке  за  обезбеђење  квалитета  

студијског  програма, наставе, истраживања, ресурса,  ненаставне  подршке  

и  процеса  управљања, на  предлог  Комисије  за  обезбеђење  квалитета, 

29) брине  о  квалитету  наставног  процеса,  прати  квалитет  наставе  и  предузима  

потребне  мере  у  случају  када  се  утврди  да  квалитет  наставе  није  на  

одговарајућем  нивоу,  на  предлог  Комисије  за  обезбеђење  квалитета, 

30) обезбеђује редовно, целовито  и  систематско остваривање  стандарда  за  

самовредновање  и  оцењивање  квалитета  рада  Школе,  у  складу  са  

Законом, подзаконским  актима,  стратегијом  обезбеђења  квалитета  и  актом  

о  стандардима  и  поступцима  за  обезбеђење  квалитета у  Школи, на  

предлог  Комисије  за  праћење и обезбеђење  квалитета. 

       

    

 

 

 

 3.3.2. Стручни активи за области предмета 
 

По члану 142. до 145. Статута стручне активе за области предмета чине наставници 

и сарадници који изводе наставу из групе сродних предмета. Стручни активи за 

области предмета утврђују се Статутом, а њихов састав утврђује Наставно-стручно 

веће школе. Стручни актив за област предмета ради у седницама. Радом стручног 

актива за области предмета руководи председник, који се бира из реда чланова 

актива, јавним гласањем, а мандат му траје једну годину. У раду стручног актива за 

област предмета учествују и представници студената изабрани на начин и по 

поступку утврђеном у члану 137. ст. 3 Статута Школе. За рад стручног актива за 

област предмета и спровођење одлука одговоран је председник. О раду стручног 

актива за област предмета води се записник, кога потписују председник актива и 

записничар, а који се доставља директору Школе, односно Наставном већу. 

Записничар се одређује из редова чланова актива. Начин рада и одлучивања стручног 

актива за област предмета ближе се уређује пословником о раду актива.  

У Школи постоје стручни активи за области предмета и то: 

1) Стручни актив за опште предмете, 

2) Стручни актив за предмете из педагошко-психолошке и општестручне 

области, 

3) Стручни актив за предмете из методичке области и области  педагошко-

психолошко-методичке праксе. 
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За свој рад и спровођење одлука стручни активи за области предмета одговарају 

наставном већу.  Стручни актив: 

1) доноси план и програм рада актива, 

2) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе, 

3) припрема основе годишњег програма рада Школе и предлог распореда 

остваривања наставе, 

4) предлаже измене или допуне студијског програма, 

5) утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне Школске опреме и 

наставних средстава, 

6) прати и анализира остваривање студијског програма, 

7) прати уxбеничку и другу приручну литературу, 

8) прати развој и предлаже креативно коришћење нових образовних и 

информационих технологија, 

9) обавља и друге послове у вези са организацијом и извођењем наставе које му 

повери или затражи директор Школе или Наставно-стручно веће. 

 

 

3.3.3. Стручни актив за развојно планирање 
 

На основу члана 146. Статута Стручни актив за развојно планирање образује Савет 

школе, на предлог директора Школе, а чине га представници наставника, сарадника, 

запослених на пословима ван наставе, студената, оснивача и локалне самоуправе. 

Стручни актив за развојно планирање има седам чланова и то три из реда запослених 

наставника и сарадника, једног из реда запослених на пословима ван наставе, једног 

представника студената, једног представника оснивача и једног представника 

локалне самоуправе. Мандат чланова актива траје три године, а мандат председника 

актива траје једну годину, уз могућност да буде изабран поново до краја мандата 

стручног актива за развојно планирање. Савет Школе доноси Правилник о 

образовању и раду стручног актива за развојно планирање, због особености процеса 

развојног планирања и укупне важности. У складу са чланом 147. Статута Стручни 

актив за развојно планирање:  

1) осмишљава, организује и реализује разговор о развоју Школе, 

2) анализира снаге и слабости Школе, утврђује потребе и приоритете развоја 

Школе, 

3) израђује развојни план Школе на основу прикупљених података и урађених 

анализа, те припрема предлог годишњих финансијских, 

4) саставља предлог пројеката везаних са развојним планом Школе, 

5) израђује акциони план за реализацију приоритета, развојних циљева и 

задатака за односну годину, на почетку сваке школске године, 

6) прати реализацију развојног плана и подноси полугодишњи извештај о 

реализацији развојног плана, са предлогом мера наставном већу и Савету 

Школе, 

7) предлаже мере и поступке за превазилажење евентуалних застоја у раду 

актива и реализацији школског развојног плана и пројекта, 

8) популарише развојно планирање и организује промоције развојног плана и 

пројеката Школе, 



Информатор о раду Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 

Датум последњег ажурирања: 25. 02. 2018.  

 24 

9) сарађује са другим стручним органима Школе у припреми и изради годишњег 

програма рада Школе, а ради обезбеђивања усклађености годишњег програма 

рада Школе и развојног плана Школе, 

10) сарађује са стручним активом за развој студијског програма, а ради 

обезбеђивања усклађености са развојним планом, 

11) вреднује рад актива у целини и допринос сваког појединог члана, најмање 

једанпут годишње, 

 

У складу са члан 148. Статута  председник актива се бави координацијом рада 

актива, обезбеђивањем сарадње са другим стручним органима, извештавањем о раду 

актива и реализацији развојног плана. Председник актива и актив за свој рад 

одговарају Савету Школе. 

 

 

 

3.3.4. Стручни актив за развој студијског програма 
 

По члану 149. и 150. Статута Стручни актив за развој студијског програма образује 

наставно-стручно веће,  а чине га представници наставника и сарадника Школе. 

Стручни актив за развој студијског програма има пет чланова, укључујући и 

председника актива. Мандат чланова актива за развој студијског  програма траје три 

године. У раду актива за развој студијског програма учествује и представник 

студената, кога бира студентски парламент на период у трајању од годину дана. 

Начин рада, доношења и спровођења одлука и закључака ближе се уређују 

Пословником о раду стручног актива за развој студијског програма. Стручни актив 

за развој студијског програма: 

1) припрема основе и предлог студијског програма, 

2) припрема основе и предлог реформи студијског програма, 

3) покреће питања од интереса за реализацију наставе и која се односе на 

осигурање квалитета наставе, 

4) врши анализу ефикасности студирања и унапређивање ЕСПБ бодова, у 

складу са законом и другим прописима, 

5) предлаже основе кодекса професионалне етике и етичка начела у образовању, 

6) сарађује са другим стручним органима Школе, 

7) предлаже поступке и мере везане за праћење, обезбеђивање, унапређивање и 

развој квалитета студијског програма, наставе и услова рада у Школи. 

 

 

3.3.5. Комисија  за  праћење и обезбеђивање  квалитета   

 

У складу са чланом  151. Статута Комисија  за  праћење и обезбеђивање  квалитета  

има  пет  чланова  из  реда  наставника,  сарадника,  ненаставног  особља  и  студената. 

Комисију  из  ст.1  овог  члана  формира  Савет  Школе,  на  предлог  директора  

Школе. Начин  рада  Комисије  ближе  се  уређује  Пословником  о  раду  Комисије  

за  праћење и обезбеђивање  квалитета. Комисија  за  праћење и обезбеђивање  

квалитета  је  надлежна  да:  
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1) утврђује  предлог  стандарда  и  поступака  за  обезбеђење  квалитета  рада  

Школе  и  упућује  на  усвајање  Савету  Школе,                      

2) прати  и  проверава  остваривање  утврђених  стандарда  и  поступака  за  

обезбеђивање  квалитета  рада  Школе,  те  предлаже  неопходне  мере  за  

побољшање  квалитета рада  појединаца  и  органа,  за  целовито  и  

систематско  спровођење  стратегије,  стандарда  и  поступака  за  обезбеђење  

квалитета,  у  складу  са  Законом  и  подзаконским  актима. 

 

 

3.4. Студентски парламент Школе 

 

У складу са Законом и чланом 152. и  153. Статута Студентски парламент је орган 

Школе. Студентски парламент чини 18 представника прве, друге и треће године 

студија и то:  

1. шест представника прве године студија и то два из реда студената на 

студијском програму за образовање струковних васпитача предшколске 

деце,  од којих најмање један мора бити из студијске групе на мађарском 

језику, два из реда студената на студијском програму за образовање 

тренера и два из реда студената на студијском програму за образовање 

специјалиста струковних васпитача,  

2. шест представника друге године студија и то три из реда студената на 

студијском програму за образовање струковних васпитача предшколске 

деце, од којих најмање један мора бити из студијске групе на мађарском 

језику,  и  три из реда студената на студијском програму за образовање 

тренера,  

3. те шест представника треће година студија и то три из реда студената на 

студијском програму за образовање струковних васпитача предшколске 

деце, од којих најмање један мора бити из студијске групе на мађарском 

језику, и  три из реда студената на студијском програму за образовање 

тренера.  

Мандат чланова студентског парламента траје до 31.10.2018. године. Избор чланова 

студентског парламента одржава се сваке године у априлу месецу, тајним и 

непосредним гласањем. Начин и поступак избора чланова студентског парламента, 

начин рада, доношења одлука и закључака, ближе се уређује Правилником о 

организовању и раду студентског парламента. У складу са чланом 154. Статута 

Студентски парламент: 

1) доноси план и програм рада, 

2) бира и разрешава председника и заменика председника студентског 

парламента, 

3) бира и разрешава представнике студената у органима Школе, у складу са 

законом и овим Статутом, 

4) заузима ставове о питањима од интереса за реализацију наставе, о питањима 

која се односе на осигурање квалитета наставе, на реформу студијског 

програма и анализу ефикасности студирања, 

5) заузима ставове по питању утврђивања етичких начела у односима између 

наставника и сарадника, других запослених у Школи и студената, 
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6) утврђује оцену квалитета студијског програма, наставе и услова рада у 

поступку самовредновања Школе и поступку обезбеђивања квалитета и 

провере квалитета Школе, 

7) даје мишљење о резултатима педагошког рада наставника и сарадника 

приликом избора у звања наставника и сарадника, 

8) даје инструкције представницима студената, везано за питања из т. 4) до 7) 

овог члана, потребе за рад и поступање на седницама Савета Школе и 

стручних органа Школе, 

9) обавља и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим општим 

актима Школе. 

 

3.5. Организација Школе  

 

Делатност Школе остварује се у оквиру следећих организационих јединица:  

  3.5.1. Наставна јединица 

  3.5.2. Ненаставна јединица  - Секретаријат  

 

3.5.1. Наставна јединица 

 

У делокруг наставне јединице спадају послови: организовања и извођења наставе на 

основним  и специјалистичким струковним студијама, као и образовање током 

читавог живота и усавршавање, према утврђеном  плану извођења  наставе и 

студијским програмима; унапређивање наставе и метода образовања, као и  увођење 

и примена савремених облика образовања; организовање и извођење вежби  

студената, према утврђеном програму, обављање испита и других облика провере  

знања студената, обављање консултација са студентима, помоћ студентима при 

изради  семинарских, завршних и других радова и учествовање у комисијама за 

одбрану тих  радова; припреме (израде) уџбеника и друге уџбеничке литературе и 

развијање  издавачке делатности; научно и стручно усавршавање наставника и 

сарадника; други  наставно-научни послови у складу са Законом, Сатутом и општим 

актима Школе.  

 

 

3.5.2. Ненаставна јединица  - Секретаријат  

 

Ненаставна јединица  - Секретаријат  или одељење заједничких служби обавља 

административно-стручне, техничке и помоћне послове.  

Секретаријат или одељење заједничких служби чине:  

  -Правна  служба,  

  -Студентска  служба, 

  -Рачуноводствено-финансијска служба,  

  -Библиотека, 

  -Информатичко-коресподентна служба,  

  -Маркетиншка служба, 

  -Помоћно-технички  послови.    
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У оквиру ове организационе јединице заједничких послова обављају се следећи 

стручни, административни и технички послови: правни, кадровски и општи, 

финансијски и рачуноводствени, послови везани за студентска и наставна питања, 

иформационо-комуникационе подршке, послови везани за међународну сарадњу и 

односе с јавношћу, библиотечки и издавачки послови, послови текућег одржавања, 

други послови.  

Радом Секретаријата или одељења заједничких служби руководи Секретар Школе.  

Секретар Школе: организује извршење свих управних послова школе, руководи 

радом и стара се о уредном извршавању послова и задатака из делокруга заједничких 

служби, координира рад свих служби или одсека, заступа школу у имовинско-

правним и другим пословима пред надлежним органима и, у вези са тим, потписује 

одговарајућа акта, издаје налоге за обављање послова из делокруга Секретаријата, 

извршава одлуке органа управљања Школе када су му поверене, а обавља и друге 

послове који спадају у надлежност Секретаријата и који су одређени Статутом и 

другим општим актима Школе.  

Секретар Школе је Нада  Лукић, дипломирани правник, телефон 024/547-870;      е-

пошта: sekretar@vsovsu.rs 

  

Правна  служба 

 

У оквиру правнe  службе обављају се послови на реализацији задатака у вези са 

израдом свих правних аката Школе, као и применом закона, Статута и осталих 

општих аката Школе ради пословања Школе у складу са законима, кадровски 

послови, стручни послови везани за рад стручних органа, органа управљања и органа 

пословођења, архивски послови и послови канцеларијског пословања.  

Шеф правне службе је Секретар Школе: Нада Лукић, дипломирани правник, телефон 

024/547-870; е-пошта: sekretar@vsovsu.rs 

   

Студентска  служба 

 

У оквиру Студентске  службе обављају се послови на реализацији задатака у вези са 

уписом студената и овером семестра, наставом, испитима и студентским питањима 

на основним  и на специјалистичким струковним студијама. 

Шеф Студентске  службе је: Иванка Рађен, професор разредне наставе, тел: 024/547-

870 или 024/547-860, а референт за студентска питања је Јелена Ђукић, струковни 

васпитач, васпитач, тел: 024/547-870 или 024/547-860. 

studentska@vsovsu.rs 

 

Рачуноводствено-финансијска служба 

 

У оквиру Рачуноводства води се финансијско-материјално пословање и обављају се 

послови везани за обезбеђивање ажурног и законитог вођења пословних књига и 

информација неопходних за управљање финансијским и материјалним пословањем 

Школе. Обављају се послови припреме финансијских планова и извештаја о 

реализацији планова, састављање периодичних обрачуна и завршних рачуна, 

обрачун исплата зарада и других примања и други послови. 
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Шеф рачуноводства је Јела Андоновић, дипломирани економиста, тел: 024/547-870 

или 024/547-860; е-пошта: racunovodstvo@vsovsu.rs 

 

Стручни  сарадник  за јавне набавке, пројектне и  рачуноводствено-финансијске  

послове  је Ружа Марковић, дипломирани економиста, тел: 024/547-870 или 024/547-

860; е-пошта: javnenabavke@vsovsu.rs 

 

Библиотека 

 

У оквиру Школе постоји библиотека. Књижни фонд је солидан за потребе студената 

уписаних на поједине студијске програме. 

Библиотеком руководи библиотекар, а у истој је запослен и виши књижничар. 

Рад библиотеке уређује се посебним правилником. 

Библиотечки фонд  чине: монографије, уџбеници, енциклопедије, докторске 

дисертације, магистарске тезе, дипломски радови, друга уџбеничка литература, 

часописи и друге публикације. Студентима је на располагању библиотека и 

читаоница по 12 часова у току радног дана. 

Студенти могу да користе уџбенике и стручну литературу ван библиотеке, а 

дисертације и магистарске тезе, дипломске радове, као и часописе само у читаоници. 

Студенти могу да претражују библиотечки фонд преко интернета. 

http://vsovsu.rs/novi/index.php/skolske-sluzbe/biblioteka 

Библиотекар је: Дома Човић, професор разредне наставе, тел: 024/547-870 или 

024/547-860, biblioteka@vsovsu.rs. 

 

Информатичко-коресподентна служба 

 

Небојша Јаковљевић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 

стручни  сарадник  за  информационе системе и одржавање рачунарске  технике 

задужен је за објављивање информатора и олакшан приступ информатору као 

јединственом документу и за приступ свим информацијама које информатор треба 

да садржи, све у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа (Службени гласник Републике Србије број 68/2010) и за одржавање 

и унапређивање система ИТ,  тел. 024/547-870 или 024/547-860.лок.25. 

obavestenja@vsovsu.rs 

 

3.5.3. Наставно и ненаставно особље (ненаставна подршка) 

 

Особље Школе је наставно и ненаставно.  

Наставно особље на Школи чине лица која остварују наставни, научни и 

истраживачки рад.  

Наставно особље су: наставници и сарадници у настави.  

Ненаставно особље  Школе чине лица која остварују стручне, административне, 

помоћне и техничке послове.  

 

Подаци о наставницима и сарадницима по звањима, могу се видети на  

следећем линку http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/nastavnici-saradnici 

mailto:obavestenja@vsovsu.rs
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2.1. Графички приказ организационе структуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Опис функција старешина (руководилаца) 

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ  

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА 

НАСТАВУ 

САВЕТ ШКОЛЕ 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  

Наставници и сарадници  

СЕКРЕТАРИЈАТ 

  -Правна  служба,  

  -Студентска  служба, 

  -Рачуноводствено-

финансијска служба,  

  -Библиотека, 

  -Информатичко-

коресподентна служба,  

  -Маркетиншко служба, 

  -Помоћно-технички  послови.    
 

СТРУЧНИ ОРГАНИ  

1. Наставно-стручно веће,   

2. Стручни активи за 

области предмета,  

3. Стручни актив за 

развојно планирање,  

4. Стручни актив за развој 

студијског програма,  

5. Комисија  за  праћење и 

обезбеђење  квалитета 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ 
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              Школу заступа и представља директор Школе Др Надежда Родић, професор 

струковних студија.  

Директор је руководилац и орган пословођења.  

Функција директора је утврђена Законом о високом образовању («Службени гласник 

РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12), а надлежност Статутом Школе, као и 

Законом о раду («Службени гласник РС», бр. 24/05 и 61/05) и другим позитивним 

прописима републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.  

Помоћник директора за организацију и управљање је др Јасмина Кнежевић, 

професор струковних студија и помоћник директора за наставу је др Наташа 

Чампраг Сабо,предавач. 

Секретар Школе је Нада Лукић, дипломирани правник. 

Шеф рачуноводства је Јела Андоновић, дипломирани економиста. 

Шеф студентске службе је Иванка Рађен, професор разредне наставе. 

Стручно лице за информационе системе и одржавање рачунарске  технике је 

Небојша Јаковљевић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. 

Подаци о надлежности директора и других руководилаца у Школи и које одлуке 

доносе, као и надлежност Органа управљања уређени су  Статутом Школе и 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.  

Надлежности других органа Школе утврђене су Статутом Школе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Опис правила у вези са јавношћу рада 
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Рад Школе ја јаван.  

Јавност рада Школе уређена је Статутом Школе. 

Школа извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава јавног 

информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет 

страници, на огласним таблама и сл.  

Одлуком о пословној тајни је утврђено шта се сматра пословном тајном и када се 

подаци не могу саопштавати.  

Рад седница органа Школе је јаван. Заинтересована лица могу поднети захтев за 

присуство седници председавајућем најкасније три дана пре одржавања седнице.  

Председавајући ће одбити захтев ако је одлучено да се седница или део седнице 

одржи без присуства јавности или из других оправданих разлога.  

 

Подаци од значаја за јавност рада Школе:   

-  Адреса - Суботица, улица Банијска бр. 67, интернет адреса http://www.vsovsu.rs 

-   ПИБ - 100847552 

-   матични број – 08058482 

- Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је директор Школе, 

односно лице које овласти.  

-   Службеник за односе с јавношћу је Нада Лукић, дипломирани правник.  

- У просторијама Школе је дозвољено аудио и видео снимање уз претходно 

одобрење директора и договор са лицем задуженим за односе с јавношћу.  

- Не издају се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за 

новинаре.  

- Наставна активност на Школи одвија се по распореду наставе и испита у две смене. 

Распоред наставе, испита и консултација наставника и сарадника са студентима 

објављује се на огласној табли и електронским путем на следећим линковима:  

- http://vsovsu.rs/novi/index.php/studenti/raspored-casova 

- http://vsovsu.rs/novi/index.php/studenti/ispitni-rokovi и  

- http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/nastavnici-saradnici 

- Радно време Секретаријата је од 7 до 15 часова.  

- За рад са студентима у одговарајућим службама је утврђено посебно радно време, 

па тако библиотека и читаоница раде сваког радног дана од 7 до 17 часова (10 

часова), где постоји могућност коришћења рачунара и интернета. 

 

 

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

 

 

На захтев за приступ информацијама од јавног значаја, Школа ће ставити на увид 

све информације и омогућити увид у записнике са седница органауправљања и 

стручних органа, осим ако су седнице тих органа биле затворене за јавност. 

 

Школа неће тражиоцу омогућити приступ информацијама ако би се тиме повредило 

право на приватност,право на углед или које друго право лица на које се тражена 
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информација лично односи, осим случајева предвиђених чланом 14. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Школа неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја ако се тиме угрожава живот, здравље и сигурност лица и у другим 

случајевима предвиђеним чланом 9. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја. 

   

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП     

ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 

Тражилац  подноси писмени захтев Школи за остваривање права на приступ 

информацији од јавног значаја.Захтев мора да садржи што прецизнији опис 

информације која се тражи.Тражилац не мора навести разлоге за захтев.Ако захтев 

не садржи потребне податке, односно ако захтев није уредан,овлашћено лице Школе 

је дужно да без надокнаде подучи тражиоца како да те недостатке  отклони, односно 

да тражиоцу достави упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року 

од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву 

не може поступати, Школа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Увид у докуменат који садржи трађену информацију је бесплатан. 

Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца 

да плати накнаду нужних трошкова израде те копије. 
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6. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим 

примањима 

 
Обрачун зарада за запослене Школе врши се у складу са Уредбом и нормативима и 

стандардима услова рада универезитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета («Службени гласник РС», бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 

38/2007 и 110/2007), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама («Службени гласниик РС», бр 44/2001, 15/2002,..., 

79/2009), посебним колективним уговором за високо образовање и Правилником о 

раду Школе.  

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                                      

ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ 

 
 

Подаци о редовним зарадама у Школи дати су табеларно у нето износу, по 

одређеним категоријама запослених за месец у коме је информатор ажуриран. 

 

 
Р.бр. Радно место Број 

запослених 

Просечно исплаћена 

нето зарада 
1. ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА 

10   88.626,48 

2. ПРЕДАВАЧ 14   61.801,84 

3. AСИСТЕНТ  5   51.355,98 

4. САРАДНИК У НАСТАВИ  2   59.647,89 

5. НАСТ.СТРАНОГ ЈЕЗИКА 3   51.307,32 

6. НАСТАВНИК ВЕШТИНА  2   46.864,21 

7. Остали ВСС  7   64.348,68 

8. Остали ВШ  2   51.073,12  

9. Остали ССС --       ---- 

10. Остали КВ  3   37.056,98   

11. Остали НС  3   27.578,40 

 Укупно  51    
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7. Подаци о приходима и расходима 
 

      Табеларни приказ остварених прихода и трошкова у 2017. години 
                                             ( У хиљадама динара) 

СТРУКТУРА 

ПРИХОДА 

ПРИХОД

И ИЗ 

БУЏЕТАР

ИДИПП 

ПРИХОДИ  

ОД 

ОПШТИНЕ 

ПРИХОД 

СОПСТВЕНА 

СРЕДСТВА 
УКУПНО 

ПЛАНИРАН

О 

ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
Приходи од 

продаје добара и 
услуга или закупа  

од стране 

тржишних 
организација 

0 0 300 300 386 

Споредне продаје 

добара и услуга 

које врше 

државне 

нетржишне 
јединице 

(школарина, 

испити, и сл.) 

0 0 
24093 

 
24093 25.000 

Мешовити и 
неодређени 

приходи 
0 090 90 90 390 

 

Капитални 
трансфери од 

других нивоа 

власти (доградња  
обданишта и 

рконструкција и 

одржавање 
зграде)Решење 

КИ 

 

    7500 

Меморандумске 

ставке за 

рефундацију 
расхода 

0 2303 79390 2303 15901711710 

Приходи из 

буџета 
53014 520 795210 53014 

 

57.465 

 

УКУПНО 
153014014

9, 
2303264 24483 

   

79779800800

770,7 

92.331 

СТРУКТУРА 

РАСХОДА 

РАСХОД

И 

ИЗ 

БУЏЕТА

РИДИПП 

РАСХОДИ 

 ОД 

ОПШТИНЕ 

 

СОПСТВЕНА 

СРЕДСТВА 
УКУПНО 

ПЛАНИРАН

О 

ЗА2018. 

ГОДИНУ 

Плате, додаци и  

накнаде 

запослених 

37956 

 
0 

12490 

 

50446 

 
56016 

Допринос за 
пензијско и 

инвалидско 

осигурање 

5761 

 
0 297 6058 6.723 

Допринос за 

 здравствено 

осигурање 
2473 0 114 2587 2.885 

Допринос за 

незапосленост 
360 0 17 377 420 

Накнаде у натури 0 2000   15 
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Исплата накнада 

за време 
одсуствовања с 

посла  

на терет фондова 

5620 466 20885620 2554    170020020 

Отпремнине и 

помоћи 
0 0 727 727 800 

Помоћ у 
медицинском 

лечењу 

запосленог или  
чланова уже 

породице и друге 

помоћи  
запосленом 

0 0 155 155 250 

Накнаде трошкова 

за запослене 
0 0 2,066 2,066 2300 

Награде 

запосленма и 

остали посебни 
расходи 

0 0 300 300 450 

Трошкови 

платног промета и 
банкарских услуга 

83 0 31 114 214 

Енергетске услуге 1330 0 382 1712 2.900 

Комуналне услуге 163 0 180 343 570 

Услуге 
комуникација 

80 0 381 461 600 

Трошкови 
осигурања 

83 0 104 187 350 

Закуп имовине и 

опреме 
233  150 383 988 

Остали трошкови      20 

Трошкови 

службених 

путовања у земљи 

22000 

 017 
172000 90 107 600 

Трошкови 

службених 
путовања у 

иностранство 

    500 

Трошкови 

путовања ученика 
0 170   200 

Остали трошкови 

транспорта 
0 0   100 

Административне 

услуге 
  2 2  

Компјутерске 

услуге 
0 0 500 500 600 

Услуге 

образовања и 
усавр.заполсен. 

0 0 141 141 250 

Услуге 

информисања 
54 0 313 367 560 

Стручне услуге 3329290 0 566 895 1000 

Репрезентација 
036162168

38 
380 160 160 400 

Услуге за 

домаћинство и 

угоститељство 
    250 

Остале опште 
услуге 

16360 0 308 324 600 
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Услуге 

образовања, 
културе и спорта 

  642 642 600 

Остале 

специјализоване 

услуге 
0 0 366 366 1000 

Медицинске 
услуге 

  5 5 30 

Услуге очувања 
животне околине, 

науке и геодетске 

услуге 

     

Текуће поправке и 

одржавање зграда 

и објеката 
2805  2805 611 6000 

Текуће поправке и 

одржавање 

опреме 
1310131 0  131 300 

Административни 

материјал 
0 0 7 225 300 

Материјали за 
образовање и 

усавршавање 

запослених 

330 0  3 350 

Материјал за 

пољопривреду 
     

Материјали за 

саобраћај 
0 0 44 44 150 

Материјали за 
образовање, 

културу и спорт 
6 0 169 175 350 

Медицински и 

лабораторијски 
материјал 

  64 64 50 

Материјали за 

одржавање 
хигијене и  

угоститељство 

0 0 130 130 300 

Материјали за 

посебне намене 
42 04242042 414 456 400 

Отплата камата 

осталим домаћим 
кредиторима 

  3 3  

Казне за кашњење 0 0 3 3 25 

Негативне курсне 

разлике 
0 0 3 3 15 

Остали порези 0 0   20 

Обавезне таксе 0 0 81 81 80 

Административна 
опрема 

 0   600 

Медицинска и 

лабораторијска 

опрема 
  4 4 100 

Нематеријална 

имовина 
41 0 5 46 250 

Опрема за 
образовање, 

културу и спорт  
916  470 1386 600 

Опрема за јавну 

безбедност 
     

Опрема за 

производњу,мото
рна,непокретна и 

    50 
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немоторна  

опрема 

УКУПНО 52758 46690466466 24334 77558 92331 

 

            

                                        

              Резултат у годишњем финансијском извештају исказује се сагласно 

готовинској основи извештавања, што значи да су приходи и примања исказани 

у наплаћеним износима, а расходи и издаци у извршеним износима. Неплаћене  

обавезе и ненаплаћена потраживања у 2017. години представљаће 

потенцијални расход, односно приход. Трансакције се евидентирају у тренутку 

када се готовинска средства приме, односно исплате.                               

      

              Остварени финансијски резултат у 2017. години:    

 

 

Ред. број                Н а з и в                                   2017.                                      

_____________________________________________________________________ 

1.    Укупан приход                                    79.800.790,88                     

        

 

 

2.   Укупан расход                                      76.110.107,54                    

      Набавка опреме у 2015.                          1.448.336,31                       

                                                                    _____________                   

                                                                      77.558.443,85                     

                                                                       

_____________________________________________________________________ 

                                                                                              

Коначан вишак примања, суфицит након извршене корекције износи 

2.242.347,03             

                   

 

 ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПО КАТЕГОРИЈАМА: 

_________________________________________  

 

1.Расходи за запослене (класа 41) 

(бруто зараде,доприноси)................................................................59.467.951,66 

 од тога: 

  - Додаци и накнаде запослених, порођајнп боловање, превоз на посао и са 

посла, помоћ запосленим, боловање до 30 дана.............................5.801.382,77 

 

 2.Коришћење услуга и роба (класа 42) 

( трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге, остале опште 

услуге, текуће поправке и одржавање,остали мтеријали за посебне 

намене).................................................................................2.389.209,16  

 од тога: 
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 - стални тошкови (енергетске услуге,комуналне услуге, осигуранје, услуге 

водовода и канализације, накнаде за коришћење грађ. земљишта, централно 

грејање, електрична 

енергија)...............................................................................................3.200.411,09  

 - трошкови службених путовања и смештаја......................................108.479,50  

 - услуге образовања и усавршавања запослених, остале специјализоване 

услуге, услуге 

образовања...............................................................................1.104.636,64  

 - трошкови одржавања зграда,објеката и  

опреме..................................................................................................2.937.2987,79 

 - канцеларијски материјал, материјал за превозна средства,хигијенски 

производи,материјал за посебне намене...........................................1.193.346,53 

   

 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

_________________________________________ 

1.Опрема за образовање (класа 5)......................................................1.448.336,31 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КАТЕГОРИЈАМА: 

_______________________________________ 

1. Приходи од продаје добара и услуга 

(приход који се остварује додатним активностима, школарине, 

испити)..................................................................................................24.092.985,12 

2.Остали неодређени приходи................................................................... 90.377,77 

3. Меморандумске ставке од рефундације...........................................2.303.370,33 

4. Приходи од давања у закуп, остали неодр. приходи.........................300.450,00 

5. Приходи од буџета............................................................................53.013.607,66 
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8. Подаци о средствима рада 
 

 

ПРЕГЛЕД  ОСНОВНИХ  СРЕДСТАВА 

 
Редни 
број 

Врста основног средства количина 

1. Грађевиски објекти (школска зграда) 1 

2. Паркинг простор 1 

3. Стамбени простор 1 

4. Улична ограда 1 

5. Фискултурна сала 1 

6. Фискултурни полигон 1 

7. Спортски реквизити од дрвета , метала и 
др.(лопте,мреже,...) 

36 

8. Школски наештај од дрвета: 

а) ормари, полице 

б) столови, катедре 

ц) столице 

д) столице (кожа)  

 

204 

57 

464 

3 

9. Школски намештај од метала 

а) ормари 

б) столице 

 

24 

67 

10. Школска учила – електронска 

а) рачунари 

б) штапачи 

ц) скенер 

д) видео-бим 

е) фотокопир 

ф) лап-топ 

г) читач  штампач 

х) пројектор 

и) опрема за озвучење са пројектором 

ј) дигитална камера ОПТИКАМ 

 

42 

14 

2 

3 

1 

26 

1 

3 

1 

1 
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л) факс 

к) камера 

м) монитори 

2 

1 

26 

11. Остала опрема електронска 

а) веш машина, бушилица, мешалице, штедњак, усисивач, 
хидропак, упс....... 

б) Рол ап са графиком                                                                                

               14 

 

 

2 

12. Транспортна средства 3 

13. Опрема ПТТ уређаји комуникацију 12 

14. Школска учила, механичке хармонике, музички 
инструменти  

15 

15. Остала опрема Школе: 

а) клима уређаји 

б) водомат 

ц) ТВ 

д) кућни биоскоп 

е) фотоапарат 

ф) мини бар 

г) ватрогасни апарати, бојлер 

х) клупа фитнес 

и) пречишћач воде 

 

16 

1 

4 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

16. Медицинска опрема 

а) ЕКГ Кардио 

б) Лутка за вежбање (здравствена нега) 

ц) Тринокуларни микроскоп 

д) Скелет човека 

е) Рука за ив тренинг 

ф) Остала медицинска опрема 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

10 
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9. Подаци о јавним набавкама 
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У првом кварталу 2017. године спроведене су набавке на које се закон не односи, 

закључено је 15 уговора у укупној вредности 738 хиљада без ПДВ-а односно 840 

хиљада динара са ПДВ-ом, по члану 39. ст.2. 

 

У  2018. години спроведене су 2  јавне набавке мале вредности и то набавка рачунара 

и набавка радова замена прозора у укупном износу од 3.214 хиљада динара без ПДВ-

а, односно 3.856 хиљада динара са ПДВ-ом. Средства за  обе набавке обезбеђена су  

из буџета Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку 

делатност. Током године закључено је 71 уговор за набавке на које се Закон не 

односи у укупној вредности 2.733 хиљада без ПДВ-а, односно 3.166 хиљада динара 

са ПДВ-ом.. 

 

Финансијски план и План набавки за 2018. годину усвојен је 28.12.2017. године. 

План набавки на које се Закон не примењује донет је и  заведен 19.12.2017. године, 

број 1812-01/17. 

 

 

Током јануара 2018. године спроведена је  јавна набавака мале вредност за добра: 

електрична струја и 6 набавки на које се Закон не примењује. 


