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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 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. 

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. 

https://d.docs.live.net/5c2b56f8a7486615/Informator%20VSOVSU/visokaskola@vsovsu.rs
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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 15.11.2008. г. и Решење о допуни 

дозволе за рад број 106-022-690/2010 - 01 од 01.03.2011. 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   06.11.2012.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 и 

Решење о дозволи за рад број 142-022-28/2018- 02 од 01.03.2018. године и Решење о 

допуни дозволе за рад број 142-022-372/2021-02 од 16.06.2021. године и Решење о допуни 

дозволе за рад 142-022-566/2021-02 од 18.08.2021. године.. 

Делатности високошколске установе: 

а) Научна, односно уметничка поља: 

1. Друштвено-хуманистичке науке 

2. Медицинске науке 

б) Научне, односно уметничке области: 

1. Педагошко-андрагошке науке 

2. Физичко васпитање и спорт 

3. Медицинске науке 

4. Економске науке 

в) Уже научне, стручне односно уметничке области: 

1. Педагогија (струковни васпитач деце предшколског узраста) 

2. Физичко васпитање и спорт (струковни тренер у спорту) 

3. Превентивне медицинске науке (струковни нутрициониста-дијететичар) 

4. Здравствена нега (струковна медицинска сестра) 

5. Пословна инфроматика (струковни пословни информатичар) 

 

 

Акредитација високошколске установе: 

ВИСОКА  ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧАИ 

ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ, Суботица, Банијска 67 је: 

• први пут акредитована 2006. године - ПСЗО АПВ број 106-022-00073/2006-01 од 

04.08.2006. године;  

• реакредитована први пут 2012. године - Уверење о акредитацији високошколске 

установе, КАПК број 612- 00-00152/2012-04 од 08.06.2012. године;  

• реакредитована други пут 2019. године - Уверење о акредитацији високошколске 

установе, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању број 612-00-0005/9/2019-03 од 21.05.2019. године 
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Акредитација студијских програма: 

Студије првог степена, основне струковне студије: 

• Студијски програм СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, 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); 

• Студијски програм СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ, три школске године, шест 

семестара, 50 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких 

наука; област физичког васпитања и спорта; АКРЕДИТОВАН 2010. ГОДИНЕ 

(КАПК, број 612-00-2206/2009-04од 17.09.2010. г. и поновно АКРЕДИТОВАН  2015. 

ГОДИНЕ (КАПК, број 612-00-02277/2012-04 од 03.04.2015. г.), и поново 

АКРЕДИТОВАН 2022. ГОДИНЕ (НАТ, број 612-00-00341/9/2021-03 од 17.03.2022. г.). 

• Студијски програм СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР, 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.) и поново АКРЕДИТОВАН 2021. 

ГОДИНЕ (НАТ, број 612-00-00001/6/2020-03 од 18.01.2021. године). 

• Студијски програм ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА), три школске године, шест семестара, 50 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.) и ПОНОВО 

АКРЕДИТОВАН под називом Здравствена нега 2022. ГОДИНЕ (НАТ, број 612-00-

00052/5/2021-03 од 24.02.2022. г.). 

• Студијски програм СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР, три школске 

године, шест семестара, 40 студента по студијској години, поље друштвено-

хуманистичких наука; област економских наука; АКРЕДИТОВАН 2021. ГОДИНЕ 

(НАТ, број 612-00-00028/5/2021-03 од 23.07.2021. г.). 

Студије другог степена, мастер струковне студије: 

 

• Студијски програм МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ, три школске године, шест 

семестара, 24 студента по студијској години, поље друштвено-хуманистичких 

наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2021. ГОДИНЕ (НАТ, број 612-

00-00188/6/2020-03 од 14.05.2021. г.). 
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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 Власта Липовац, професор струковних студија и директор Школе за 

све делове информатора и радње, др Наташа Чампраг Сабо, професор струковних 

студија, координатор за наставу, за све делове информатора и радње које се односе на 

наставни процес и активну наставу, Нада Лукић, дипломирани правник, секретар 

Високе школе, за садржај информатора по датом Упутству, за тачност основних 

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

тачан препис описа правила у вези са јавношћу рада;. Јела Андоновић,дипломирани 

економиста, руководилац за финансијско-рачуноводствене послове, за податке о 

приходима и расходима;; 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. Сања Шофранац, дипломирани економиста,руководилац за јавне 

набавке, 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, руководилац за информационо-комуникационе 

технологије, 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. године 

Датум последње измене или допуне или датум када је извршена последња провера је 

03.06.2022. 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, физичког васпитања и спорта, 

http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/o-ustanovi/informator
http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/o-%20ustanovi/informator
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медицинских наука и из области економских 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. 

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 (основне и мастер студије). 

 

Школа у оквиру своје делатности може реализовати кратке програме студија и програме 

образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је добила 

дозволу за рад. 

Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати стручног и 

истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе. 

Шифра делатности Школе 8542.  

Делатности Школе су: 

• високо струковно образовање – шифра 8542 

• спортско рекреативно образовање – шифра 8551 

• образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто 

(образовање током читавог живота )- шифра 8559 

• истраживачки рад - шифра 7220 

• стручно образовање и усавршавање 

• штампање и умножавање аудио и видео записа- шифра 18 

• штампање и штампарске услуге-шифра 181 

• књиговезачке и сродне услуге-шифра 1814 

• издавачка делатност у вези са истраживачким и наставним радом – шифра 5811, 

5814 и 5819 

• трговина на мало књигама и обрасцима – шифра 4761 и 4762 

• организовање конференција, симпозијума,стручних састанака и сл. 

• библиотечки и документациони послови, 

• финансијско-материјални, помоћно-технички и други послови у вези са 

остваривањем делатности, 

• пружање комерцијалних услуга које су повезане или сродне са обављањем 

основне и других споредних делатности Школе, које се наплаћују. 

 

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 
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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: 

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

др Власта Липовац.  

 

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 временску димензију. 

Информатор о раду је трајни документ, који се према потреби ажурира. Информатор је 

први пут објављен 15.06.2013. године. 

 

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). 

 

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

 

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. Информативна 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. 

 

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 
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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 јеорганизација, 

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

 

Школа има у свом саставу следеће организационе јединице: 

1. Наставна организациона јединица 

2. Секретаријат 

 

На предлог Наставно-стручног већа Школе, Савет Школе може да организује и друге 

организационе јединице. 

За унапређење и организацију рада на Високој школи образују се департмани као 

основне стручне јединице.  

 

Органи Школе су: 

1) орган управљања је Савет, 

2) орган пословођења је Директор, 

3) стручни орган је  Наставно-стручно веће,  

4) студентски парламент. 

3.1.Савет Школе 

 

Савет је орган управљања Школе. Савет Школе има 17 чланова. Савет се бира тајним 

гласањем. Мандат чланова Савета траје четири, а мандат чланова Савета из реда 

студената, изузетно, траје две године. Чланови Савета из реда студената бирају се по 

критеријуму успешности студирања (најмање 8 просечна оцена студирања) и нивоа 

активног учешћа у раду Студентског парламента. 

Структура Савета је следећа: 

• Представници Школе 45% - 8 чланова Савета 

• Представници оснивача 40% - 7 чланова Савета 

• Представници студената 15% - 2 члана Савета. 

У Савет Школе су изабрани из реда запослених: 

1) Др Славољуб Хилченко, професор струковних студија 
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2) Др Зоран Милић, предавач 

3) Илдико Ђокић, спец., предавач 

4) Др Бранислав Филиповић, професор струковних студија 

5) Др Светлана Стојков, професор струковних студија 

6) Др Наташа Чампраг Сабо, професор струковних студија 

7) Др Сања Шумоња, професор струковних студија 

8) Сања Шофранац, руководилац за јавне набавке 

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА: 

1) Јудит Фелвинц, мастер економиста, из Суботице; 

2) Александар Мирковић, дипломирани географ, из Суботице; 

3) Бојана Пеић, мастер дефектолог, из Суботице; 

4) Јелена Вујовић, дипломирани економиста, из Суботице; 

5) Јованка Девић, мастер ЕЦПД, из Суботице; 

6) Драган Вукасовић, доктор економских наука, из Суботице; 

7) Ненад Козомара, дипломирани правник, из Суботице. 

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА: 

1) Нађа Ковач 

2) Теодора Радуловић 

Председник Савета је Илдико Ђокић, спец., предавач. 

Заменик председника Савета је Ненад Козомора,дипл. правник. 

Мандат чланова Савета Школе траје четири године, односно до 30.04.2023. године, осим 

представника студената чији мандат траје две године. 

 

 3.2. Директор Школе 

Директор је орган пословођења Школе. 

Директор има права и обавезе прописане Законом, другим прописима и Статутом. 

Директор је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад одговара 

Савету. Директор најмање једном годишње подноси Савету извештај о пословању. 

Директор Школе је: др Власта Липовац, професор струковних студија,  

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

Одлуком Савета Школе број  496-04/22. од 19.05.2022. године изабрана је за директора 

Школе, на мандатни  период од три године. 

Решењем директора  број 465-01/22 од 10.05.2022. године, др Наташа Чампраг Сабо, 

професор струковних студија, именована је за координатора за наставу. 

mailto:direktor@vsovsu.rs
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3.3.Стручни органи 

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

начин избора и начин одлучивања. Стручни органи Школе су: Наставно-стручно веће и 

помоћна стручна тела. 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 

Стручни органи Школе су: Наставно-стручно веће и помоћна стручна тела. 

 

 

НАСТАВНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ 

Наставно-стручно веће највиши је стручни орган Школе. 

Директор је председник Наставно-стручног већа по функцији. 

Представници студената у Наставно-стручном већу су: 

1.) Бојана Терзић 

2.) Сања Станисављевић  

http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/o-%20ustanovi/opsta-akta
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ПОМОЋНА СТРУЧНА ТЕЛА 

Сталне комисије и комисије за поједина питања  

Школа има Комисију за праћење и обезбеђивање квалитета, као стручна и саветодавна 

тела директора, Наставно-стручног већа и Савета, чији се састав, организација и начин 

рада уређују општим актом, односно одлуком о њиховом образовању. 

Такође за поједина питања могу се образовати комисије привременог карактера. 

Комисија за праћење и обезбеђивање квалитета има пет чланова из реда наставника, 

сарадника, ненаставног особља и студената. Комисију формира Савет на предлог 

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

Комисије. 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ради заштите права и интереса студената у Школи се организује Студентски парламент. 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ - СЕКРЕТАРИЈАТ 

Стручне, админстративне, техничке и помоћне послове који укључују правне, кадровске 

и опште послове, финансијске и рачуноводствене послове, послове везане за студентска 

и наставна питања, послове информационе подршке, послове везане за односе с 

јавношћу, библиотечке и издавачке послове и друге послове у Школи обављају 

запослени  који испуњавају услове утврђене општим актом о систематизацији. 

Секретаријатом руководи секретар Високе школе. 
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3.4. Графички приказ организационе структуре 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ 

➢ наставно-стручно веће 
➢ комисија за праћење и 

обезбеђивање квалитета 
 

ДЕПАРТМАНИ 

➢ Педагошки департман 
➢ Департман за спорт 
➢ Департман за биомедицинске 

науке 
➢ Департман за пословну 

информатику 

ПОСЛОВИ У ОКВИРУ 

СЕКРЕТАРИЈАТА 

➢ правни послови 
➢ финанијско-рачуноводствени 

послови 
➢ послови информационе 

подршке 
➢ послови везани за студентска 

питања 
➢ библиотечки послови 
➢ административни послови 
➢ помоћно-технички послови 

 

САВЕТ ШКОЛЕ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

НАСТАВНА 

ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

Наставници и сарадници 

СЕКРЕТАР ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

Ненаставно особље Школе 

КОOРДИНАТОР ЗА НАСТАВУ 
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4. Опис правила у вези са јавношћу рада 

 

Рад Школе ја јаван. 

Јавност рада Школе уређена је Статутом Школе. 

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. 

➢ 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 

 

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 органа управљања 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 

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. 

 

  

http://www.vsovsu.rs/
http://vsovsu.rs/novi/index.php/studenti/raspored-casova
http://vsovsu.rs/novi/index.php/studenti/ispitni-rokovi
http://vsovsu.rs/novi/index.php/o-nama/nastavnici-saradnici
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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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5. 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) и Правилником о раду Школе.  

 

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ 

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

категоријама запослених за последњи месец у тренутку ажурирања информатора. 

Ред. 

број 
Радно место 

Број 

запослених 

Просечно 

исплаћена нето 

зарада 

1. ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 15 92.073,55 

2. ВИШИ ПРЕДАВАЧ 1 70.294,91 

3. ПРЕДАВАЧ 9 59.696,86 

4. НАСТAВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА 2 52.720,92 

5. НАСТАВНИК ВЕШТИНА 2 67.521,34 

6. АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ 2 44.264,24 

7. AСИСТЕНТ 4 69.739,90 

8. САРАДНИК У НАСТАВИ 3 66.382,74 

9. Остали ваннаставно ВСС 7 72.887,35 

10. Остали ваннаставно ВШ 2 58.111,88 

11. Остали ваннаставно ССС - - 

12. Остали ваннаставно КВ 3 33.448,15 

13. Остали ваннаставно НС 4 38.917,52 

 Укупно 54 68.115,76 
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6. Подаци о приходима и расходима 

 

Табеларни приказ остварених прихода и трошкова у 2021. години из Годишњег 

финансијског извештаја 

 

 

7. Подаци о средствима рада 

 

ПРЕГЛЕД  ОСНОВНИХ  СРЕДСТАВА 

 

  

https://www.vsovsu.rs/docs/dokstranice/ostalo/VSOVSU-GFI-2021.pdf
https://www.vsovsu.rs/docs/dokstranice/ostalo/VSOVSU-GFI-2021.pdf
https://www.vsovsu.rs/docs/dokstranice/ostalo/KnjigaInventara-april2022.pdf
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8. Јавне набавке 

 

У   II (другом) кварталу 2021. године покренута је набавка радова у отвореном поступку 

– реконструкција амфитеатра – II фаза, планирана Планом јавних набавки у 2021. 

години, под бројем  0001. Планирани износ је 4.500.000,00.  

У I (првом) и  II (другом) кварталу 2021. године спроведено је 46  набавки изузетих од 

примене ЗЈН (Сл.гласник 91/19), члан 27, став 1, тачка 1 , једна набавка изузета од 

примене ЗЈН (Сл.гласник 91/19), члан 12, став 1, тачка 2 и  5  набавка изузета од примене 

ЗЈН (Сл.гласник 91/19), члан 12, став 1, тачка 11. 

У II (другом) кварталу 2021. године покренута је набавка радова у отвореном поступку – 

реконструкција амфитеатра – II фаза, планирана Планом јавних набавки у 2021. години, 

под бројем 0001. Планирани износ је 4.500.000,00. У 2021-oj . године спроведено је 76  

набавки изузетих од примене ЗЈН (Сл.гласник 91/19), у складу са члановима Закона о 

јавним набавкама односно члан 11,члан 12 и члан 27.Укупно је урађено 33 набавке услуга 

и 21 набавка добара . 

У I (првом) кварталу 2022.године урађена је јавна набавка добра добра –Електрична 

енергија –отворени поступак.Набавка планирана у финансиском плану на позицији 4212 

Енергетске услуге .Планирани износ је 1 500 000,00. 

У првом и другом кварталу 2022 године урађено је  35 набавки .Набавке по члану закона 

12 став  1 тачка 1 једна набавка,по члану 12 став 1 тачка 2 једна набавка,члан 12 став 1 тачка 

11  пет набавки док су преостале урађене у складу са чланом 27.Закона о јавним 

набавкама и у складу са Правилником  о набавкама. 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

План се налази на сајту Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsovsu.rs/docs/dokstranice/FINANSIJSKI%20PLAN%20ZA%202022.pdf
http://www.vsovsu.rs/docs/dokstranice/FINANSIJSKI%20PLAN%20ZA%202022.pdf
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9. Приступ информацијама од јавног значаја 

 

Чување носача информација 

Информације настале у раду и у вези са радом Школе се чувају у папирној форми и 

налазе се у архиви Школе, Студентској служби Школе и библиотеци Школе. На 

Интернет презентацији Школе се објављују информације које су настале у раду или у 

вези са радом, активностима Школе, а чија садржина има или би могла имати значај за 

јавни интерес. Они на сајту остају док траје њихова примена или актуелност, а после тога 

се архивирају у бази података сајта Школе и по потреби се користе.  

Сајт Школе редовно одржава и ажурира ИТ администратор Небојша Јаковљевић 

(obavestenja@vsovsu.rs). Рачунари на којима се налазе информације у електронској 

форми се чувају уз примену одговарајућих мера заштите. У оквиру архиве подаци се 

чувају унутар просторија, у обезбеђеним орманима у регистраторима. У оквиру 

библиотеке и Студентске службе Школе, подаци се чувају у обезбеђеним просторијама, 

у регистраторима који се налазе у обезбеђеним орманима. Рачунари су заштићени од 

вируса, врши се сигурносно снимање података које одржава ИТ администратор, 

испуњени су услови за обезбеђено чување носача информација. 

 

Врсте информација у поседу 

Школа поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на 

активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза. Информације типа увида у 

завршне радове, записнике са седница, одлуке, жалбе, закључени уговори, дописи, 

примљена електронска пошта, документација о извршеним плаћањима, документа 

запослених, документација о спроведеним конкурсима, службене белешке, увид у томе 

ко је завршио студије на овој Школи.  

 

Подаци о врстама информација којима Школа омогућава приступ 

Информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, 

Школа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи 

тражену информацију или му издати копијудокумента, у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС" број: 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ), осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити 

података о личности („Службени гласник РС" број: 97/08, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – 

одлука УС и 107/2012) и Закону о тајности података („Службени гласник РС" број: 104/09), 

стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. Приступ се омогућава без ограничења, осим када је приступ 

информацијама ускраћен ако су информације објављене на веб презентацији Школа и 

то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање 

права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је 

већ објављена и доступна у земљи или на интернету". Такође, приступ информацијама 

биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима текућих рачуна запослених 

и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: „орган власти неће тражиоцу 

омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме 

mailto:obavestenja@vsovsu.rs
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повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се 

тражена информација лично односи".  

Школа ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења 

или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес 

и углед Школе. У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације 

биће образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.  

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Школе, може да поднесе свако 

физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу 

информација од јавног значаја. Захтев се подноси у писаној форми преко поште или 

предајом захтева у Секретаријат Школе, на адреси Банијска 67, Суботица. Школа је 

дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који 

се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет 

писмено. Захтев мора да садржи: назив и адресу Школе, податке о тражиоцу 

информације (име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што 

прецизнији опис информације која се тражи и начин достављања информације. Захтев 

може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице 

Школе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, 

односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони 

недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о 

допуни, а недостатци су такви да се по захтеву не може поступити Школа ће донети 

закључак о одбацивању захтева као неуредног. У прилогу је дат образац за подношење 

захтева. Школа ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу. У складу са 

чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Школа је 

дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева тражиоца 

обавести: о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 

информацију и изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена 

тражиоцу даном напуштања Секретаријата Школе.  

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 

значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту 

здравља становништва и животне средине, Школа ће поступити по захтеву најкасније у 

року од 48 сати од пријема захтева. Ако Школа није у могућности, из оправданих 

разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року 

од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одредити накнадни рок, који не 

може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом 

захтеву тражиоца информације од јавног значаја. Школа ће, заједно са обавештењем о 

томе да ће тражи оцу ставити на увид документ који садржи тражену инфомацију, 

односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на 

који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије 

документа.  

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама 

Школе. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у 

друго време од времена које му је одредила Школа. Лицу које није у стању да без 
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пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да 

то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Школа неће издати посебно решење, 

него ће о томе сачинити службену белешку. Ако Школа одбије да у целини или 

делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 

документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року од15 дана од пријема захтева 

донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у 

решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

Када Школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће 

захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по 

његовом знању, документ налази. Тражилац информација од јавног значаја може 

изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 

22. Закона о слободном приступу информацијима од јавног значаја. Накнада трошкова 

се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену инфорамцију, 

не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје се 

уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају 

упућивања, и трошкове упућивања. Висина накнаде нужних трошкова које плаћа 

тражилац информације за израду копије и упућивање копије документа на коме се 

налази информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде 

нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од 

јавног значаја („Службени гласник РС" бр. 8/06). 
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10. Образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја  

(у прилогу) 

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера 

Банијска 67 

24000 Суботица 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, захтевам*: 

• обавештење да ли поседује тражену информацију; 

• увид у документ који садржи тражену информацију; 

• копију документа који садржи тражену информацију; 

• достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

• поштом 

• електронском поштом 

• факсом 

• на други начин:*** 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

 

У ______________  

Дана ______20 _ .године  

 

Тражилац информације/ Име и презиме 

__________________________ 

 

адреса________________________ 

други подаци за контакт 

потпис 

 

 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите даостварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављањазахтевате 

 


