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На основу члана 24. став 1. тч. 1. Статута Високе школе струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици (посл. број 700-01/18 од 04.05.2018.
године), Савет Школе на седници одржаној дана 11.10. 2019. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
Члан 1.
У члану 12. став 3.став тачке 1.и 2. и став 4. Статута Високе школе струковних
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици (посл. број 700-01/18 од
04.05.2018. године), брише се у целости текст :
„За унапређење и организацију рада на Високој школи образују се катедре као основне
стручне јединице. Катедре повезују студијске програме сродних профила. Једна
катедра може укључити различите нивое студија у оквиру сродних студијских
програма: основне струковне студије, специјалистичке и мастер студије.“
Висока школа може имати следеће катедре:
1. Катедра за хуманистичко-спортске студијске програме - укључује два студијска
програма: струковни васпитач предшколске деце и програм за образовање тренера (
основне, специјалистичке и мастер студије ових студијских програма ).
2. Катедра за медицинско-прехрамбене студијске програме - укључује два студијска
програма струковна медицинска сестра и струковни нутрициониста дијететичар,
(основне и мастер студије поменутих студијских програма ).
Циљ рада катедри је координисање наставног и научног рада у оквиру одређених
студијских програма на Високој школи и хомогенизација стручног рада. Сви
наставници и сарадници запослени на Високој школи са пуним или непуним радним
временом учествују пуноправно у раду катедри.
Чланови катедре су сви наставници и сарадници који реализују наставу на одређеним
студијским програмима у оквиру катедре.
Један наставник или сарадник може бити члан једне катедре. Уколико наставник
опдносно сарадник предаје предмете који по свом профилу припадају обема катедрама,
наставник односно сарадник припада и остварује свој пуни стручни допринос на оној
катедри на којој предаје три или више стручних предмета, и оној која по свом стручном
профилу одговара наставниковом избору у звање.
Катедра предлаже:
-

студијске програме,

-

чланове комисије која припрема реферате за избор наставника и сарадника и за
делимично ангажовање истакнутог научног, стручног, културног радника ради
остваривања дела наставе на Високој школи.

Катедра иницира покретање поступка за избор у звање и на радно место наставника на
Високој школи.
Катедра даје мишљење о:
-

програму научних истраживања на Високој школи и
научним радовима и научним пројектима, у којима учествују наставници и
сарадници катедре. Катедра обавља и друге послове утврђене овим Статутом, а у
складу са Законом. Катедром као организационом јединицом руководи шеф
катедре.

Шеф катедре има следеће надлежности:
-

руководи и координира радом катедре;
стара се о организацији рада на катедри;
стара се о условима рада наставника и студената у наставном процесу;
стара се о извршењу одлука органа Високе школе који се односе на катедру
свакодневно комуницира са партнерима и менаџментном Високе школе.

Шеф катедре сазива седнице катедре и председава им. Шеф катедре је дужан да сазове
седницу катедре и на захтев 1/3 чланова катедре, Наставно-стручог већа или директора.
Седнице се сазивају ради:
-

-

доношења предлога студијског програма као и програма научног и стручног рада;
планирања и усавршавања кадрова;
разматрања извршења плана научног и стручног рада;
анализе резултата рада;
разматрања и заузимања ставова о свим питањима важним за садржај рада катедре;
предлагања распореда ангажовања наставника и сарадника Високе школе за
извођење наставе за текућу школску годину, а у оквиру уже научне и стручноуметничке области за коју су наставници катедре бирани,
разматрања и других питања утврђених овим Статутом.
даје предлог чланова за Савет,

Шефа катедре из реда наставника (у звању предавача и професора струковних студија)
који чине састав катедре предлаже катедра.Катедра, већином гласова, на седници
катедре, предлаже шефа катедре, а коначну одлуку и избор шефа катедре доноси
директор Високе школе. Шеф катедре бира се на мандатни период у трајању од две
године. Исто лице може више пута бити бирано на ту функцију.“
и ставља се текст:
„Висока школа може имати следеће Департмане:
1. Студијски програм струковни васпитач предшколске деце - ПЕДАГОШКИ
ДЕПАРТМАН (основне, специјалистичке, мастер студије),
2. Програм за образовање тренера - ДЕПАРТМАН ЗА СПОРТ (основне,
специјалистичке, мастер студије) и

3. Студијски програм струковни нутрициониста-дијететичар и студијски
програм струковна медицинска сестра - БИОМЕДИЦИНСКИ ДЕПАРТМАН
(основне, специјалистичке, мастер студије).
Циљ рада Департмана је координисање наставног и научног рада у оквиру
одређених студијских програма у Школи и хомогенизација стручног рада. Сви
наставници и сарадници запослени у Школи са пуним или непуним радним
временом учествују пуноправно у раду Департмана. Чланови Департмана су сви
наставници и сарадници који реализују наставу на одређеним студијским
програмима у оквиру Департмана.
Један наставник или сарадник може бити члан једног Департмана. Уколико
наставник опдносно сарадник држи наставу на два или више студијских
програма у оквиру више Департмана, наставник односно сарадник припада и
остварује свој пуни стручни допринос на оном Департману односно програму на
коме предаје три или више стручних предмета, и који по свом стручном профилу
одговара наставниковом избору у звање.
Департман предлаже:
-

студијске програме,
чланове комисије која припрема реферате за избор наставника и сарадника и
за делимично ангажовање истакнутог научног, стручног, културног радника
ради остваривања дела наставе у Школи.

Департман иницира покретање поступка за избор у звање
наставника у Школи.

на радно место

Департман даје мишљење о:
-

програму научних истраживања у Школи и
научним радовима и научним пројектима, у којима учествују наставници и
сарадници актива. Департман обавља и друге послове утврђене овим
Статутом, а у складу са Законом. Департманом као организационом
јединицом руководи председник департмана.

Председник Департмана има следеће надлежности:
-

руководи и координира радом Департмана;
стара се о организацији рада Департмана;
стара се о условима рада наставника и студената у наставном процесу;
стара се о извршењу одлука органа Школе који се односе на рад Департмана;
свакодневно комуницира са партнерима и директором Школе.

Председник Департмана сазива седнице Департмана и председава им. Председник
Департмана је дужан да сазове седницу Департмана и на захтев 1/3 чланова
Департмана, Наставно- стручог већа или директора.
Седнице се сазивају ради:
-

доношења предлога студијског програма као и програма стручног и
истраживачког рада;
планирања и усавршавања кадрова;
разматрања извршења плана научног и стручног рада;

-

-

анализе резултата рада;
разматрања и заузимања ставова о свим питањима важним за садржај рада
Депармана;
предлагања распореда ангажовања наставника и сарадника Школе за
извођење наставе за текућу школску годину, а у оквиру уже научне и стручноуметничке области за коју су наставници Департмана бирани,
разматрања и других питања утврђених Статутом.
даје предлог чланова за Савет,“

Председника Департмана из реда наставника ( у звању предавача и професора
струковних студија) који чине састав Департмана, предлаже Департман већином
гласова, на седници Департмана. Коначну одлуку и избор председника
Департмана доноси директор Школе. Председник Департмана бира се на
мандатни период у трајању од две године. Исто лице може више пута бити бирано
за председника Департмана.
Члан 2.
У члану 17. став 2. и 3. текст који гласи :
„Представници Школе у Савету бирају се на следећи начин: свака Катедра јавним
гласањем бира по 4 (четири) кандидата, а Наставно-стручно веће тајним гласањем од
понуђених 8 (осам) бира 7 (седам) представника за Савет.
Једног члана Савета из реда запослених у Секретаријату бирају тајним гласањем
запослени у Секретаријату – тзв. ненаставни кадар. Седам чланова Савета представнике оснивача бира оснивач, Република Србија, односно Аутономна покрајина
Војводина, а два члана Савета из реда студената бира Студентски парламент Школе
тајним гласањем.
Из редова Катедри, Наставно – стручном већу предлаже се укупно 8 професора,
односно, предавача и приликом избора чланова Савета треба да постоји подједнака
шанса да сви студијски програми буду пропорционално заступљени. Катедра за
хуманистичко-спортске студијске програме предлаже 4 професора/предавача, исто као
и
Катедра
за
медицинско-прехрамбене
студијске
програме.
Избор
4
професора/предавача које предлажу свака од Катедри врши се јавно, на седницама
Катедре за хуманистичко-спортске студијске програме и Катедре за медицинскопрехрамбене студијске програме. Предложени чланови морају имати избор у звање на
најмање пет година. Свака Катедра своје предлоге чланова Савета доставља писмено
Наставно – стручном већу Школе“,
брише се и ставља текст:
„Представници Школе у Савету бирају се на следећи начин:
Сваки Департман, јавним гласањем, предлаже по 3 (три) кандидата у звању
професора струковних студија и предавача. Предложени чланови морају имати
избор у звање на најмање пет година.
Сваки Департман своје предлоге чланова Савета, доставља писмено Наставно –
стручном већу Школе.

Наставно-стручно веће, тајним гласањем, од понуђених 3 (три) кандидата са
сваког Департмана, бира по 2 кандидата за Савет (укупно од 9 кандидата бира се
6).
Два члана Савета из реда запослених у Секретаријату бирају тајним гласањем
запослени у Секретаријату – тзв. ненаставни кадар. Седам чланова Савета представнике оснивача бира оснивач, Република Србија, односно Аутономна
покрајина Војводина, а два члана Савета из реда студената бира Студентски
парламент Школе, тајним гласањем.“
Члан 3.
У члану 20.став. 4. уместо броја „7“ ставља се број „6“. У ставу 5. уместо речи „члан“
ставља се реч „чланови“.
У члану 22.став 1. уместо „предложених 8 кандидата“ треба да стоји „предложених 9
кандидата“ и уместо „изабрано 7“ треба да стоји „ изабрано 6“.
У члану 22. став 2. брише се текст „За члана Савета из реда ненаставног особља
бира се кандидат који добије већину гласова од укупног броја запослених у
Секретаријату, уколико је предложено онолико чланова колико се бира“ и ставља
се следећи текст:
„За чланове Савета из реда ненаставног особља бирју се кандидати који добију
већину гласова од укупног броја запослених у Секретаријату.
У члану 22. став 4. брише се у целости.
У члану 23. Статута после става 2. додаје се нови текст који гласи:
„Подпредседник Савета може да се предложи и изабере из редова оснивача
односно спољних чланова Савета именованих од стране Аутономне Покрајине
Војводине.“.
Члан 4.
У члану 24.став 1. тч.12. бришу се речи „и запослених“.
Члан 5.
У члану 26. став 1. Статута, после текста „не испуњава дужност члана Савета“,
додаје се текст „више од три пута у току школске године оправда односно не
оправда изостанак са седнице и уколико два пута не изјасни се на дневни ред
електронске седнице“.
У члану 33.став 5. тч. 1. брише се текст „евидентирање кандидата за директора на
Наставно-стручном већу “ и ставља се текст „ евидентирање кандидата за
директора од стране Комисије за избор директора“. Такође се мења тч. 2. тако што
се брише текст „утврђивање предлога кандидата на Наставно-стручном већу“ и
ставља се текст „ подношење писменог извештаја Наставно-стручном већу и
Савету Школе о кандидатима за директора који испуњавају услове за избор
директора“ .

У члану 35. став 1. брише се текст „ Евидентирање кандидата за директора врши се
на седници Наставно-стручног већа Школе“ и ставља се текст „ Евидентирање
кандидата за директора врши Комисија за избор директора“.
У ставу 2. брише се текст „који на јавном гласању добије већину гласова
присутних чланова Наставно-стручног већа Школе и који прихвати
кандидатуру“.
У ставу 3. брише се текст „Стручно-педагошка биографија и програм рада се
стављају на увид јавности - на огласну таблу Школе, најмање 14 дана пре седнице
Наставно-стручног већа“.
У ставу 4. брише се текст „пре гласања на Наставно-стручном већу“.
Став 5. који гласи „Листу евидентираних кандидата за директора утврђује
Наставно-стручно веће јавним гласањем, већином гласова присутних чланова,
под условом да седници присуствује већина од укупног броја чланова Већа“.
брише се у целости.
Члан 6.
Члан 36. који гласи
„Утврђивање предлога кандидата за директора врши Наставно-стручно веће Школе.
Наставно-стручно веће Школе утврђује предлог једног кандидата за директора и
доставља га Савету Школе.
Утврђивање предлога из става 2 овог члана обавља се тајним гласањем чланова
Наставно-стручног већа Школе.
Предлог кандидата је утврђен уколико се за њега изјасни већина од укупног броја
чланова Наставно-стручног већа Школе.
Уколико је евидентирано више кандидата за директора, а нико не добије потребну
већину из претходног става, гласање се понавља за два еидентирана кандидата са
највећим бројем гласова, гласање се понавља за оног кандидата који је добио више
гласова.
Уколико оба кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља.
Уколико ни после поновљеног гласања ни један кандидат не добије потребну већину
гласова, понавља се целокупан поступак евидентирања и предлагања кандидата“.
брише се и ставља се текст:
„Наставно-стручно веће може утврдити предлог једног кандидата за директора и
доставља га Савету Школе.
Утврђивање предлога обавља се тајним гласањем чланова Наставно-стручног
већа Школе.
Предлог кандидата је утврђен уколико се за њега изјасни већина од укупног броја
чланова Наставно-стручног већа Школе.

Кандидат који добије већину је предлог за директора који Наставно-стручно веће
упућује Савету Школе.“
Члан 7.
У члану 37. на крају реченице брише се тачка, ставља зарез и додаје текст „ као
препоруку“.
У члану 41. став 3. ,4. и 5. се бришу у целости.
После става 2. додаје се став 3. који гласи: „Школа може да има координатора за
наставу који обавља истовремено и послове наставника. Координатор за наставу
бира се, на предлог директора, из реда наставника у звању професора струковних
студија и предавача, на временски период од годину дана. Исто лице може више
пута бити бирано за координатора за наставу.“
У члану 66. став 1. тч. 4. брише се текст „има најмање пет година педагошког
искуства у високом образовању или пет година у звању предавача“ и ставља се
текст „има најмање пет година педагошког искуства у високом образовању или
пет година у звању предавача или вишег предавача“
Члан 8.
У члану 67. у ставу 2. брише се на крају реченице тачка и ставља зарез и додаје текст
„са могућношћу продужења“.
Остале одредбе Статута остају непромењене.
Члан 9.
Ове измене односно допуне ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Школе.

Председник Савета
др Веселин Бунчић, с.р.

