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З  А  П  И  С  Н  И  К 

 

са седнице Наставно-стручног већа Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача и тренера у Суботици, одржане дана 14.11.2019.  године, са почетком у 12 часова у 

просторији бр. 15. 

 

Седници  су  присуствовали следећи чланови  Наставно-стручног  већа: др Славица 

Костић, др Светлана Стојков, др Јасмина Кнежевић,  др Војо Ковачевић, др Наташа Чампраг Сабо, 

др Сања Шумоња, мр сци.мед. Лилјана Соколова, др Веселин Бунчић, Ева Вишњић, спец., Илдико 

Ђокић, спец., др Сандра Вујков, др Славољуб Хилченко, др  Емеше Мате и  Нора Љубановић- 

Еветовић, МА. 

Представници студената: - 

Остали присутни: дипл. прав. Нада Лукић, Иванка Рађен, шеф Студентске службе Школе  

Oдсутни: др Бранислав Филиповић, др сци. мед. Јадранка Ђурановић-Миличић,  др 

Светислав Рајшић, који је благовремено тражио слободне дане, МА Јасна Јовићевић, која је 

оправдано одсутна јер у Београду учествује на концерту у Галерији САНУ. 

 

За  седницу  је  предложен  и  на почетку исте,  једногласно усвојен  следећи   

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д 

 

1. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице од 1.10.2019.г. 

2. Разматрање и усвајање годишњег Извештаја о раду за школску 2018/2019.г. 

3. Усвајање предлога Одлуке о оснивању департмана  Школе 

4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни правилника о ужим научним, 

уметничким и стручним областима 

http://www.vsovsu.rs/


5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Правилника о условима и поступку 

уписа и правилима студирања 

6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о допуни Пословника о раду Наставно-стручног већа 

7. Давање сагласности на предлог Одлуке о акредитацији основног студијског програма струковни 

нутрициониста-дијететичар 

8. Информација о расписивању конкурса и формирање Комисије за израду извештаја и давање 

предлога за избор у звање 

9. Комисије за завршне радове (разматрање и усвајање договореног предлога) 

10. Информација о датом мишљењу и предлозима на Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о 

оснивању Академије васпитачких струковних студија у Кикинди (одлука Савета Школе) 

11. Информација у вези одржавања међународне конференције „Хоризонти“ 2020.г. (разматрање и 

усвајање договореног предлога 

12. Разматрање молби студената 

13. Разно 

ТОК ДИСКУСИЈЕ 

 

В.д. директора Школе, др Славица Костић,  поздравила је све присутне, изразила наду да 

ће чланови Наставно-стручног већа успешно сарађивати у раду истог, а затим је прочитала 

предложени Дневни ред. 

У оквиру прве тачке Дневног реда, која се односи на усвајање Записника са претходне 

седнице, која је одржана 1.10.2019. године, јавила се за реч др Сандра Вујков која је указала на 

пропуст на стр. 2, 3. тачка Дневног реда, где се у четвртом реду наводе чланови актива, а требало 

би да је написано чланови департмана. Њена исправка је усвојена, тј. Нада Лукић је исту унела у 

текст Записника уз објашњење да је то случајна грешка.Захтев за допуну записника др Славољуба 

Хилченка бр. 1373-01/19 од 13.11.2019. године, је такође прихваћен у целости. 

Др Наташа Чампраг-Сабо затражила је да се, након консултација са колегама на 

медицинским смеровима, назив БИОМЕДИЦИНСКИ ДЕПАРТМАН преиначи у ДЕПАРТМАН 

ЗА БИО-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ јер овај други термин боље одговара профилу образовања на 

тим смеровима. Овај предлог је једногласно прихваћен, па је Записник, са две горе наведене 

исправке, усвојен у целости једногласно. 

У вези друге тачке Дневног реда, која се односила на разматрање и усвајање годишњег 

Извештаја о раду за  школску 2018/2019. годину, расправљало је више чланова НС већа. Др Костић 

је истакла да је један од проблема, тј. разлога због којих Извештај није потпун, тај што је 

претходни директор отишао у пензију, а да није написао извештај о свом раду у претходној шк. 



години. Истакла је, такође, да је највећи део извештаја одрадила и саставила др Наташа  Чампраг-

Сабо, а др Јасмина Кнежевић нагласила је да недостају извештаји о раду Актива Школе, раду 

Студентског парламента и одржаном Курсу за оперативне тренере. Иванка Рађен је приметила да  

у Извештају нису подаци о раду Студентске службе веродостојно и тачно презентовани, тј. онако 

како их је она изворно Небојши Јаковљевићу доставила.  Др Чампраг-Сабо је рекла да се исти 

Извештај мора допунити, дати појединачна задужења одговорним лицима са роком за израду 

извештаја. Тек када свако одради свој део посла, комплетираће се Извештај у целости. 

Др Сандра Вујков истакла је да је један предмет, који она предаје, Кинезитерапија и 

корективна гимнастика, изостављен из годишњег извештаја, у Прилогу бр. 5, Прегледу 

оптерћења наставног особља у  шк. 2018/2019, на стр. 51. Исто тако, др Јасмина Кнежевић је 

додала да је и један њен предмет, Вештина комуникације са пацијентом, такође изостављен у 

том Прилогу на стр. 52. 

Све примедбе и сугестије чланова НС већа су усвојене, па је ова тачка Дневног реда 

једногласно усвојена, уз напомену да ће наведене грешке бити исправљене, а Извештај бити 

допуњен недостајућим, а важним елементима. 

Трећа тачка Дневног реда се односила на  усвајање предлога Одлуке о оснивању три 

департмана Школе. Известилац је била др Славица Костић, која је истакла да су Департман за 

спорт и  Департман за био-медицинске науке имали своје оснивачке седнице одмах након почетка 

ове школске године, изабрали своје председнике и већ одржали више седница због реакредитације 

програма. Педагошки департман је имао своју Конститутивну седницу 14.11.2019, пола сата пре 

почетка седнице НС већа, и изабрао свог председника. 

Висока школа  има следеће департмане: 

1. Студијски програм струковни васпитач предшколске деце – ПЕДАГОШКИ ДЕПАРТМАН 

(основне, специјалистичке, мастер студије), председник др Славољуб Хилченко; 

2. Програм за образовање тренера – ДЕПАРТМАН ЗА СПОРТ (основне, специјалистичке, мастер 

студије)  са председником др Веселином Бунчићем и 

3. Студијски програм струковни нутрициониста-дијететичар и студијски програм струковна 

медицинска сестра – ДЕПАРТМАН ЗА БИО-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ (основне, 

специјалистичке, мастер студије) са председником мр сци.мед. Лилјаном Соколовом. 

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.  



Др Соколова је истакла важност сарадње директора и председника департмана који би се 

требали састајати обавезно једном месечно, како би координирали радом Школе и благовремено 

решавали текуће проблеме (непотребно изостављено). 

Сви чланови НС већа једногласно су усвојили трећу тачку Дневног реда. 

   Четврта тачка Дневног реда се односила на разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и 

допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима. Известилац Нада Лукић 

нагласила је да треба извршити ревизију квалификација запосленог наставног кадра, тј. утврдити 

степен и врсту стручне спреме, да ли су адекватни за извођење наставног процеса. Департмани су 

добили у задатак да то одраде, па ће свој предлог упутити в.д. директору др Славици Костић и 

Нади Лукић. Сви чланови НС већа једногласно су усвојили овај предлог. 

 У оквиру пете тачке Дневног реда расправљало се о измени и допуни Правилника о 

условима и поступку уписа и правилима студирања. Предложене су две измене у члану 43. После 

ставова 1., 2. и 3., додаје се став 4. који гласи:  

 „Директор у сарадњи са стручним службама одлучује о молбама студената, а у складу 

са законом, Статутом и општим актима установе.“ 

 У члану 54., ставу 1. Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима 

студирања на Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице, 

који гласи: 

 „Диплома о стеченом високом образовању се уручује два пута годишње на свечаној 

промоцији 4. априла, на Дан студената и 17. новембра, на Међународни дан студената,“ се 

брише и ставља текст који гласи: 

 „Диплома о стеченом образовању се уручује на свечаној промоцији 27. јануара – на 

Дан Светог Саве.“ 

 Известилац за ову тачку Дневног реда била је др Славица Костић која је образложила да, 

имајући у виду број студената који се смањује из године у годину, па самим тим и број дипломаца, 

нема потребе да се дипломе о стеченом високом образовању уручују два пута годишње. Такође се 

сложила и са предлогом да се размисли о томе који би датум био одговарајући да се слави као Дан 

школе, пошто исти за сада немамо. Сви чланови НС већа једногласно су усвојили предложене 

измене. 

 У оквиру шесте тачке Дневног реда разматран је предлог Одлуке о допуни Пословника о 

раду НС већа. Након краће дискусије сви чланови НС већа сложили су се са предлогом да убудуће 

на седницама НС већа учествују  запослени наставници Школе који су радно ангажовани са 

најмање 50 % радног времена (наставници на допунском раду су изузети, тј. не учествују у раду 

НС већа). Тако је било и ранијих година, па је већина наставног кадра  била боље и благовременије 



упозната са континуитетом наставног процеса и активностима у школи. Предлог је у материјалу за 

седницу НС већа био конципиран на следећи начин: 

 У нашем Пословнику Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера 

у Суботици, (деловодни бр. 1136-01/18 од 9.7.2018. г.), у члану 4., у првом ставу, после речи 

„Школа“, додаје се текст „са најмање 50 % радног времена“. 

 Сви чланови НС већа једногласно су гласали ЗА ове измене, тј. сложили се са предложеним 

изменама у Пословнику. 

 Седма тачка Дневног реда односила се на предлог Одлуке о акредитацији основног 

студијског програма струковни нутрициониста-дијететичар. Др Чампраг-Сабо је упознала 

чланове НС већа са проблемима који су везани за овај процес, тј. да се он више не шаље у КАПК, 

обрасци су другачији, а треба, заправо, дати податке за Школу збирно, тј. за све смерове, а не само 

за струковног нутриционисту-дијететичара. Поједини предмети, који су заступљени на свим 

смеровима, мада су силабуси за њих потпуно исти, заступљени су са различитим фондом часова у 

настави, а имају и различити број ЕСП бодова, па те проблеме треба решити, тј. све проверити. 

Предлог још није коначно конципиран, у раду јој помаже и Небојша Јаковљевић, као и сви 

запослени из Департмана за био-медицинске науке. Коначна форма предлога биће електронски 

достављена в.д. директору, Нади Лукић и наставном кадру Школе. 

  Др Костић је пренела предлог Марије Милеуснић, професора немачког језика, да се на 

смеру за нутриционисте-дијететичаре уместо Енглески језик 1 и Енглески језик 2 предмет 

преименује у Страни језик 1 и 2, како би студенти и на овом смеру могли бирати између два 

страна језика, а не да сви морају учити енглески језик. 

 Сви чланови НС већа гласали су за овај предлог Одлуке о акредитацији основног 

студијског програма струковни нутрициониста-дијететичар једногласно (сви су били ЗА). 

 Известилац по питању 8. тачке Дневног реда била је правник Нада Лукић, која је 

информисала присутне о конкурсу расписаном за избор у звање предавача, а који је објављен у 

листу Послови,23.10.2019.  

 Предложена је Комисија за израду извештаја и давање предлога за избор у звање у 

следећем саставу: 

1. Мр Јованка Улић, професор струковних студија Високе школе за образовање 

васпитача у Новом Саду – председник, 

2. Др Милош Вујановић, сликар и редовни професор на Академији уметности у 

Новом Саду – члан, и 

3. Др Славица Костић, професор струковних студија Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача и тренера у Суботици - члан. 



 Др Бунчић је поставио питање да ли се за рад у оваквим комисијама добија хонорар од 

Школе, а др Костић је одговорила да је досадашња пракса била да, ако је то могуће, члан Комисије 

који је запослен у Школи напише реферат, а преостала два члана га само потписују, ако су 

сагласни са садржајем извештаја, тј. предлогом за избор у звање. 

 Сви чланови НС већа једногласно су се сложили и гласали ЗА предложену Комисију. 

 У оквиру 9. тачке Дневног реда седнице расправљало се о формирању Комисија за одбрану 

завршних радова, а конструктиван предлог дала је др Наташа Чампраг-Сабо. Она је предложила да 

сам ментор, када пријављује тему завршног рада Департману у исто време и предложи преостала 

два члана Комисије, председника и другог члана Комисије. 

 Овај предлог је прихваћен једногласно, па су сви чланови НС већа гласали ЗА. 

 По питању 10. тачке Дневног реда известилац је била др Костић која нам је прочитала 

мишљење и предлоге Школе, упућених на Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању 

Академије васпитачких струковних студија у Кикинди. Прочитана нам је одлука Савета Школе од 

11.10.2019. у којој се тражи повлачење тог предлога.  

 По питању ове тачке, нисмо гласали, само смо прихватили информацију да се са том 

одлуком не слажемо, тј. није нам у интересу за даље функционисање Школе. Боља опција би била 

да смо придружени установама које су нам географски ближе, као што је то новосадска и 

ВШССОВ из Сремске Митровице. Или Висока техничка школа струковних студија из Суботице, 

или остварити сарадњу са Педагошким факултетом на мађарском језику у Суботици. 

 После ове тачке Дневног реда  три професора су морала напустити седницу како би 

одржали часове по распореду.  

 Једанаеста тачка Дневног реда односила се на организовање међународне конференције 

„Хоризонти“ 2020. Др Костић је дала реч др Хилченку који нам је објаснио да због недостатка 

времена немамо могућности за организовање конференције како смо то до сада радили, тј. да 

имамо само опцију организовања виртуелне Међународне конференције „Хоризонти“ 2020. 

Исто тако није неопходно штампати Зборник радова у виду књиге, он се може учесницима дати и 

у електронској форми, као што би био објављен на сајту Школе. Др Ковачевић је предложио да се 

оформи Организациони одбор конференције на овој седници НС већа, али је др Хилченко био 

против тог предлога и затражио да се неколико професора добровољно јави, из сваког департмана, 

ради сарадње, рецензија и остваривање контаката са учесницима Конференције. Уређивачки одбор 

биће формиран након пријављивања представника из сваког департмана Школе. Било је и 

предлога да се због недостатка времена Конференција одржи у септембру, уместо у мају 2020. 

Истакнуто је да треба успоставити бољу сарадњу са предшколском установом Наша радост из 

Суботице јер би практични радови васпитача из те установе били саставни део будуће 



Конференције. Након краће дискусије, чланови НС већа гласали су за то  да др Славољуб 

Хилченко преузме обавезу организовања виртуелне Међународне конференције 

„Хоризонти“ 2020., уз стручну помоћ запослених, на следећи начин: 8 гласова ЗА, 1 глас 

ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАН.  

   У оквиру 12. тачке Дневног реда разматрали смо три молбе студената, а известилац је била 

Иванка Рађен, шеф Студентске службе. Она нас је упознала са садржајем молби и образложила 

зашто би требале бити позитивно решене, тј. да  нема законских сметњи и препрека да се поступи 

другачије. Сви чланови НС већа једногласно су гласали ЗА, тј. да се одобри:  

- Лајснер Мирославу, студенту треће године на смеру струковна медицинска 

сестра, омогућено је замрзавање године, тј. статуса студента у овој шк. години 

2019/2020; 

- Студенткињи Радуловић Слађани, која је сада на првој години смера струковни 

нутрициониста-дијететичар, признају положени испити са тренерског смера и  

- Студенткињи Радовановић Јованки, са васпитачког смера, уписане шк. 

2011/2012., прелаз на нови програм и признавање положених испита, као и упис на 

другу годину студија смера струковни васпитач предшколске деце. 

Под тачком 13., др Славица Костић нам је скренула пажњу на режим рада Школе током 

Новогодишњих празника, тј. да ће 30. и 31. децембра радити само део ненаставног особља, 

односно да наставе неће бити током та два дана, али да су наставници обавезни да са студентима 

договоре термине да се настава одради раније. Исто тако 3. и 6. јануар нису радни дани за 

наставно особље, па је први радни дан у следећој години 8. јануар за све запослене. 

Сви чланови НС већа сложили су се са предложеним и једногласно усвојили Одлуку о 

нерадним данима током предстојећих празника. 

У оквиру ове последње тачке Дневног реда, др Костић је затражила да се добровољно јави 

лице које ће представити нашу Школу на  Седмом сајму факултета и високих школа који се 

одржава у холу Средње медицинске школе „7. април“ у Новом Саду 19. новембра ове године. 

Нашу Школу представиће: др Дејан Живановић, МА Дијана Крстић и Ненад Јерковић. 

Седница се завршила у 13 часова и 30 минута. 

 

      Председавајући НС већа: 

                                                    

                                                      В Д директора др Славица Костић                               

                                                                                                                

Записник саставила: Ева Вишњић, спец. 


