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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 25.06.2020. године, са почетком у 12 часова у
просторији бр. 28.
Седници су присуствовали следећи чланови Наставно-стручног већа: др Веселин
Бунчић, др Славица Костић, др Славољуб Хилченко, др Мате Емеше, др Светлана Стојков, др
Сања Шумоња, др Војо Ковачевић, др Бранислав Филиповић, др Сандра Вујков, др Светислав
Рајшић, др Власта Липовац, др Зоран Милић, мр сци.мед. Лилјана Соколова, Ева Вишњић,
спец., мр Јасна Јовићевић, Илдико Ћокић, спец. и Нора Еветовић.
Представници студената: Остали присутни: дипл. прав. Нада Лукић, секретар Високе школе
Oдсутни: др сци.мед. Јадранка Ђурановић Миличић, др Јасмина Кнежевић, др Наташа
Сабо Чампраг
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 предходне седнице одржане дана
12.03.2020. године и електронских седница од 24.03.2020., 01.06.2020. и
17.06.2020. године
2. Давање сагласности за акредитацију Мастер струковни васпитач и струковни
Мастер тренер у спорту
3. Усвајање Извештаја и избор у звање по расписаном конкурсу за Медицинске
науке
4. Предлог комисија за избор у звање по расписаном конкурсу за кадровске
потребе Школе
5. Захтев др Емеше Мате
6. Разно

ТОК ДИСКУСИЈЕ
В.д. директора Школе, др Славица Костић поздравила је све присутне и напоменула да
се поведе рачуна око заказивања испита, како би студенти долазили у мањим групама, како би
се испоштовале мере и препоруке Министарства, затим је прочитала предложени дневни ред.
Прва тачка дневног реда, усвајање Записника са претходних седница, које су одржане
12.03.2020. године и електронских седница од 24.03.2020., 01.06.2020. су једногласно усвејени.
Записник са седнице од 17.06.2020. године уз сугестију др Светислава Рајшића да се поведе
рачуна приликом гласања на електронским седницама, како би сви били у могућности да виде
резултате гласања, јер седнице су јавне и гласање се обавља јавно, такође и начина на који се
води записник и у ком периоду се доставља члановима, усвојен са 16 гласова ЗА и 1
УЗДРЖАН.
Друга тачка дневног реда, односила се на давање сагласности за акредитацију Мастер
струковни васпитач и струковни Мастер тренер у спорту. Др Славица Костић обавестила је
присутне и захвалила се др Власти Липовац и др Веселину Бунчићу, који су већим делом
учествовали у изради програма, као и да је колега информатичар Небојша Јаковљевић све
време био у контакту са њима и пружао техничку подршку у изради програма. Рач је узео др
Веселин Бунчић и истакао да главни подстрек израде програма су била честа питања студената
који су завршили основне студије, за наставак даљег школовања, такође, како би били први у
Србији који би акредитовали Мастер тренер у спорту. Захвалио се колегама са департмана који
су дали свој доприноскао и др Липовац која је помогла у подели предмета. Др Власта Липовац
је истакла де је највише посла било око поделе предмета и да се није могао израдити у
потпуности програм како је замишљен, из разлога што недостаје наставног кадра. Након кратке
дискусије предлога и сугестија присутних, др Костић ставила је другу тачку дневног реда на
гласање која је једногласно и усвојена.
Трећа тачка дневног реда, усвајање Извештаја и избор у звање по расписаном конкурсу
за Медицинске науке, Др Славица Костић узела је образложила избор кандидата у звање
предавача за област Медицинске науке, ужа научна област Превентивне медицинске науке, са
пуним радним временом, као и потребу установе за расписивањем конкурса и изнела мишљење
комисије о пријављеном кандидату др Александру Еветовићу, који је уједно био и једини
кандидат. Др Костић је предочила да је реферат потписан од стране др Стантића и др Костић,
из разлога што је члан комисије др Рикић која је првобитно прихватила да буде у саставу
комисије, затим одустала, јер сматра да није довољно компетентна, али да је по закону сасвим
довољно да потпишу два члана. Мр Лилјана Соколова је изјавила да као и пре расписивања
конкурса, тако и при избору кандидата није консултован Департман за Био-медицинске науке и

да није сагласна са избором кандидата. Предлог о избору кандидата је стављен на гласање где
је

16 чланова већа гласало ЗА и 1 члан већа ПРОТИВ.

Констатовано је да је др.мед

Александар Еветовић већином гласова добио избор у звање предавача за област Медицинске
науке, ужа научна област Превентивне медицинске науке.
Након гласања реч је затражио др Филиповић, који је похвалио рад и каријеру др Еветовића и
да сматра да ће установа бити на добити његовим доласком.
Четврта тачка дневог реда, Предлог комисија за избор у звање по расписаном конкурсу
за кадровске потребе Школе, известилац секретар Школе Нада Лукић која је предочила
члановима већа да приликом израде програма за Мастер студије се увидело да постоји потреба
за новим кадром и као и да неким истиче избор у звање, а некима престаје радни однос услед
одласка у пензију, и да је расписан конкурс из три области, а то су Педагошке науке,
Технолошке науке као и област уметности. Прво је предложила комисију из области
технолошких наука, ужа научна област Прехрамбено инењерство у саставу: др Ранко Романић
председник комисије, Наташа Секулић МА и др Сања Шумоња као чланови комисије.
Мр Лилјана Соколова је дала предлог да се пре расписивања конкурса, консултују департмани
како би они дали своје мишљење, који кадрови су потребни и из којих области. Др Бранислав
Филиповић је подржао мр Соколову и изјавио да подржава такво мишљење. Затим је прочитала
предлог састава комисије из области Педагошких наука, ужа научна област Педагогија: др
Власта Липовац- председник, др Славица Костић и др Славољуб Хилченко чланови комисије и
из поља Уметности, област Музика и предлаже се комисија у саставу доц. Александар
Цветковић – председник, Доц. Сава Милетић и Ева Вишњић,спец, чланови комисије.
др Сања Шумоња је дала предлог да се убудуће размишља о пријему асистената који ће моћи
да покривају вежбе и из медицинских предмета. После краће дискусије в.д. директора др
Костић ставила је предлог на глање где је одлучено да се:
Комисија за припрему реферата и предлога за избор кандидата у звање предавача из поља
уметности, области Музика и извођачке делатности, ужа научна

област Вокално-

инструментална настава, буде једогласно изабрана у следећем саставу:
1. Мр Александар Цветковић, доцент на Факултету музичке уметности у Београдупредседник
2. Мр Сава Милетић, доцент на Факултету музичке уметности у Београду - члан
3. Ева Вишњић, спец. предавач на Високој школи струковних студија
васпитача и тренера у Суботици – члан

за образовање

Комисија за припрему реферата и предлога за избор кандидата у звање асистента из области
Технолошко инжењерство, ужа научна област Прехрамбено инжењерство, такође једногласно
изабрана у следећем саставу:

1. Др Ранко Романић, доцент на Технолошком факултету у Новом Саду - председник
2. Наташа Секулић,МА, предавач на Високој школи струковних студија за образовање
васпитача и тренера у Суботици - члан
3. Др Сања Шумоња, професор струковних студија на Високој школи струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици – члан
Комисија за припрему реферата и предлога за избор кандидата у звање предавача из области
Педагошких наука, ужа научна област Педагогија, изабрана је већином гласова и то 15 чланова
већа гласало је ЗА, 1 УЗДРЖАН, 1 ПРОТИВ. у следећем саставу:
1. Др Власта Липовац,професор струковних студија на Високој школи струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици - председник
2. Др Славица Костић, професор струковних студија на Високој школи струковних
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици - члан
3. Ева Вишњић,спец. предавач на Високој школи струковних студија

за образовање

васпитача и тренера у Суботици – члан

Пета тачка дневног реда, односила се на Захтев др Емеше Мате да се књига
„Златобој“ из едиције „Златопис“ која је саставни део пројекта чији је она носилац, да
сагласност за коришћење у настави као приручник. Др Костић је обавестила присутне
да су чланови комисије одрадили свој део посла и послали своја мишљења, која су
веома позитивна. Др Мате Емеше се захвалила колегама и предочила да ће наставити са
издавањем.
Шеста тачка дневног реда, Разно, в.д. директора др Славица Костић обавестила
је присутне су стизала писма и мејлови од анонимне групе студената, у којима је
писало да се др Славољуб Хилченко не опходи педагошки према њима. Обављен је
разговор са др Хилченком, који је негирао такве догађаје. Студенти су замољени да
пошаљу своје представнике како би се обавио разговор са њима и решили проблеми
мирним путем, али они се нису оглашавали и нису показали добру вољу у решавању
проблема, већ су претили и инспекцијом. Др Костић је изјавила да је у цео догађај
упућена и просветна инспекција. Затим је обавестила присутне да је у инспекцију
такође стигла пријава од „ Поштених радника Школе“ која је навела да у службена кола
за време Ванредног стања, коришћена у приватне сврхе. Др Костић је образложила да је
Јелена Ђукић пословни секретар, у то време када градски аутобус није функционисао
возила све запослене којима је био потребан превоз. Затим је написано да је за тај
период, када се користио службени ауто исплаћен путни трошак, што није било тачно.

Након излагања др Костић, реч је узео др Хилченко који одговорно тврди да је група
студената фиктивна група, јер са њима нема предавања у назад шест месеци и да је њих
десет из те генерације затражило тему за одбрану завршног рада.
Мр Лилјана Соколова је изнела да сматра да у саставу акредитационе комисије место
немају секретар и информатичар, јер они спадају у ненаставно особље и њима је то
саставни део посла, да наставника има јако мало, јер комисија је научно тело. Др
Власта Липовац је изнела супротно мишљење у односу на мр Соколов и истакла да је
до сад радила и на другим факултетима акредитације програма, где је увек члан
акредитационе комисије био секретар установе, као и информатичар. Др Бранислав
Филиповић поржао је мишљење мр Соколове и изјаснио се да и лично сматра да је
акредитрациона комисија научно тело.
Др Веселин Бунчић, затражио је сагласност да потпише уговор о пословно техничкој
сарадњи са Фудбалским савезом Србије, са чим в.д. директора и сложила.
Секретар Школе Нада Лукић је обавестила да је стигао допис из Покрајине у вези
промене назива Школе, да се до даљњег све обуставља. Уједно је обавестила присутне
о броју пријављених кандидата у прва два дана пријаве и истакла да је број
пријављених кандидата већи него прошле године.

Седница се завршила у 13 часова и 13 минута.

Председавајући Наставно-стручног већа:
в.д директора
др Славица Костић

