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З  А  П  И  С  Н  И  К 

са седнице  Савета  Високе  школе  струковних  студија  за  образовање  васпитача  и 

тренера  у  Суботици, одржане  дана  11.09.2019. године,  са  почетком  у  9.00  часова  у  

Суботици у зборници 

 

Седници  су  присуствовали  чланови  Савета: Јудит Фелвинц, Александар Мирковић, Јелена 

Вујовић, Јованка Девић, Драган Вукасовић, Ненад Козомара, др Веселин Бунчић, Илдико Ђокић, спец., 

др Светислав Рајшић, др Чампраг Сабо Наташа, др Шумоња Сања, Ружа Марковић, др Бранислав 

Филиповић (13 чланова Савета). 

Остали  присутни:  др Надежда Родић и Нада Лукић, секретар Школе,  

Одсутни чланови Савета: Бојана Пејић, Милица Анђелић, Весна Венчељовски, др Светлана Стојков 

(4 члана Савета). 

 

За  седницу  је  предвиђен  и на истој једногласно усвојен следећи   

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д 
 

 

1. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Савета 

2. Оставка/разрешење председника Савета и избор новог председника 

3. Доношење одлуке о именовању вршиоца дужности директора установе 

4. Извештај о броју уписаних студената у првом уписном року и информација о броју 

пријављених кандидата у другом конкурсном року 

5. Разно 

Под првом тачком Дневног реда, разматрање и усвајање записника са претходне седнице 

Савета одржане 30.04.2019. године, исти је једногласно усвојен. 

Под другом тачком Дневног реда, а која се односи на оставку/разрешење председника Савета 

и избор новог председника, присутнима се обратио др Бранислав Филиповић, образложивши 

своју оставку личним разлозима. Др Бранислав Филиповић, предложио је др Веселина 

Бунчића за новог председника Савета Школе, наводећи да именовани има доста искуства и 

знања потребних за квалитетно обављање ове функције. Предлог су подржали Ненад 

Козомара и др Светислав Рајшић, наводећи искуство др Веселина Бунчића као кључно у  

предлогу. Једногласном одлуком присутних чланова Савета Школе, др Веселин Бунчић,  

изабран је за председника Савета Школе у мандату од 4 године.  

Пре треће тачке Дневног реда, Нада Лукић, секретар Високе школе обратила се присутнима  у 

вези избора заменика председника Савета Школе др Светлане Стојков, а која је на прошлој 

седници изабрана за исту са осам гласова, а према Статуту Школе и Правилника о раду Савета 

Школе потребно је најмање девет чланова. Након ове примедбе секретара Високе школе 



приступило се поновно бирању за функцију заменика председника Савета Школе. Предлог др 

Веселина Бунчића је спољни члан-Ненад Козомара, сматрајући да је сарадња са спољним 

члановима врло битна. Други предлог, а предложен од стране др Наташе Чампраг Сабо, је др 

Светлана Стојков. Након другог круга бирања, Ненад Козомора са 11 гласова ЗА, бира се за 

заменика председника Савета Школе.  

У вези треће тачке Дневног реда, а која се односи на доношење одлуке о именовању вршиоца 

дужности директора установе, др Бранислав Филиповић информисао је присутне да смо од 

стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 

били замољени да не расписујемо конкурс јер је у току било формирања Академија, те је то 

разлог што конкурс није расписан у законском термину, већ смо се придржавали договора са 

ПС. 

Председник Савета, др Бранислав Филиповић предложио је др Славицу Костић за вршиоца 

дужности директора установе, наглашавајући да именована има изразито добар однос према 

наставној материји, студентима и запосленима, те да би то био квалитетан избор за 

менаџерску позицију у Високој школи. Др Светислав Рајшић подржао је предлог из два 

разлога, први је да поред др Надежде Родић и др Веселина Бунчића, др Славица Костић 

најдуже у школи и познаје функционисање система школе, а други разлог је то, што је сада 

потребно јединство, сматрајући да оно што ће се дешавати у школи-неће бити лако. Ненад 

Козомара сматра да ће Савет Школе у овом саставу наставити да ради свој посао по Закону и 

да ће дати свој пуни допринос и у делу што се тиче формирања Академија, уколико то 

наравно, буде реално и могуће. Такође сматра да ће Савет у свом саставу бити јединствен  у  

раду и да ће заједничком снагама решавати започето. Ненад Козомара захвалио се др Надежди 

Родић на досадашњем раду, сматрајући да је дала максимум обављајући исти. Седници је 

приступила др Сања Шумоња. 

Једногласном одлуком чланова Савета Школе, др Славица Костић, бира се за вршиоца 

дужности директора установе до годину дана, односно до избора новог директора. 

У вези четврте тачке Дневнога рада, а у вези извештаја о броју уписаних студената  у првом 

уписном року и информацији о броју пријавњених кандидата у другом конкурсном року, Нада 

Лукић, известила је присутне о броју уписаних студената у првом конкурсном року за 

школску 2019/2020. годину  на основним струковним студијама, а по студијским програмима: 

струковни васпитач предшколске деце (15 уписаних студената на терет буџета), тренер (18 

уписаних студената на терет буџета и 3 на терет самофинансирања), струковни нутрициониста 

дијететичар (6 уписаних студената на терет буџета) и струковна медицинска сестра (14 

студената уписаних на терет буџета и један на терет самофинансирања). Пријављених 

кандидата на други конкурсни рок за школску 2019/2020. годину  по смеровима имамо: 

струковни васпитач предшколске деце (5 пријављених кандидата), тренер (10 пријављених 

кандидата), струковни нутрициониста дијететичар (4 пријављена кандидата) и струковна 

медицинска сестра (6 пријављених кандидата). У процентуалном смислу, а у односу на уписну 

квоту за школску 2019/2020. годину, то је 40% попуњености квоте.  

Под  петом тачком Дневног реда, разно, Илдико Ђокић, спец. упознала је присутне да је 

остварила услов за исплату јубиларне награде за рад у установи, а која  није извршенаи на коју 

није добила никакав одговор. Др Надежда Родић истиче да је одговор дат и да ће исплата бити 

извршена. Ружа Марковић тражи од чланова Савета да донесу одлуку о издавању фискултурне 

сале,  уз наравно,  сагласност ПС, али се уважио предлог др Бранислав Филиповића, да то буде 

једна од тачака дневног реда за наредну седницу. 

 

Седница завршена  у  9,20 часова.         

             

        






