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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 28.01.2020. године, са почетком у 15.00 часова у
Суботици у зборници
Седници су присуствовали чланови Савета: Драган Вукасовић, Ненад Козомара, Јудит
Фелвинц, др Веселин Бунчић, др Наташа Чампраг Сабо Илдико Ђокић, спец., др Светислав
Рајшић, др Шумоња Сања, Ружа Марковић, (9 чланова Савета).
Остали присутни: др Славица Костић, в.д. директора и Нада Лукић, секретар Високе школе
Одсутни чланови Савета: Бојана Пејић, Јелена Вујовић, Јованка Девић, Александар Мирковић,
Милица Анђелић, Весна Венчељовски, др Светлана Стојков, др Бранислав Филиповић,(8 чланова
Савета).
За седницу је предвиђен и на истој једногласно усвојен следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

Дневни ред седнице:
1. Разматрање и усвајање записника са седнице Савета одржане дана 11.10.2019. године
2. Разматрање и давање сагласности на Одлуку о промени назива Школе
3. Усвајање Извештаја комисије о отпису и расходовању нефинансијске имовине од
20.01.2020. и пописа финансијских пласмана, потраживања и обавеза
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Финансијског плана и Плана јавних
набавки за 2020. годину Високе школе струковних студија за образовање васпитача и
тренера у Суботици
5. Информација о раду Школе од 01.10.2019. године
6. Разно
Под првом тачком дневног реда, разматрање и усвајање записника са претходне
седнице Савета одржане 11.10.2019. године, на записник није било примедби и записник је
једногласно усвојен.
Друга тачка дневног реда, односила се на разматрање и усвајање предлога Одлуке о
промени назива Школе, известилац је била Нада Лукић, секретар Школе која је образложила
околности и потребу да се да сагласност на одлуку Наставно-стручног већа донету дана 21.01.
2019. године којом је предложен назив „Висока струковна школа за педагошке, спортске и
здравствене студије“. Она је изнела да је досадашњи назив дугачак и да се из њега не види да
реализујемо и програме медицинске струке.Након давања сагласности на предложени назив

одлука се на даље поступање и процедуру упућује оснивачу. Посебних питања није било.
друга тачке дневног реда, једногласно је усвојена.
Трећа тачка дневног реда, Усвајање Извештаја комисије о отпису и расходовању
нефинансијске имовине од 20.01.2020. и пописа финансијских пласмана, потраживања и
обавеза, известилац је била Ружа Марковић, службеник за јавне набавке и члан Савета.
Она је рекла да у Извештају је дат предлог ствари за отпис из разлога што се ради о старим
стварима или се ради о неким стварима којих више нема и по усвајању извештаја од стране
Савета те свари ће бити отписане. Посебних питања није било и трећа тачка дневног реда
је једногласно усвојена.
Четврта тачка дневног реда, Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању
финансијског плана и Плана јавних набавки за 2020. годину Високе школе струковних
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, известилац је била Ружа Марковић,
службеник за јавне набавке и члан Савета. Она је рекла да финансијски план је рађен на
бази плана из предходних година као и потребама установе.Др Наташа Чампраг Сабо је
рекла да је видела у плану ставку, трошкови за превоз студената, па је питала о чему се
ради, на шта је Ружа Марковић одговорила да је врло мало средстава предвиђено за ту
врсту трошкова и то се реализује само уколико се јави потреба за тим.Др Веселин Бунчић
је рекао да је видео да је планом предвиђен и део средстава за издаваштво.Др Славица
Костић је додала да је ове године предвиђено одржавање виртуелне конференције
„ Хоризонти2020“ о чему је одлуку донело Наставно-стручно веће, као и висина котизације
која је предвиђена за учеснике конференције.Конференција је виртуелна јер је др
Славољуб Хилченко, председник организационог одбора конференције, проценио да је
кратко време и да се касно почело са припремама за праву тзв. „уживо „ конференцију.
Такође је навела да се приступило изради пројекта за израду нове ограде и реконструкције
амфитеатра.Ова тачка дневног реда једногласно је усвојена.
Пета тачка дневног реда, односила се на Информацију о раду Школе од 01.10. 2019.
године у оквиру које је др Веселин Бунчић у кратким цртама изнео шта је до сада урађено.
Предходни менаџмент је започео реконструкцију котла која је омогућила боље грејање
установе, затим је променом менаџмента предузет низ радњи како би се смањили непотребни
трошкови пословања Школе као што су раскид свих уговора са разним маркетиншким
агенцијама, адвокатима и економским саветницима.Трошкови су смањени за два милиона
динара . Такође правовременом изменом општег акта Школе спречена је исплата отпремнине
бившем директору др Надежди Родић одласком у пензију у износу од око 700,000,00 динара,
што би да је учењено по речима буџетског инспектора било третирано као кривично дело и
одмах би поднео кривичну пријаву против одговорног лица.Такође је навео да су задњих
месеци враћена министарству финансија непотрошена буџетска средства у великом износу од
сопствених прихода што је последица одласка запослених из установе по разним основима а
нису се примали нови кадрови.Такође је рекао да је поднета нова акредитација за студијски
програм струковни нутрициониста дијететичар, одржаће се после паузе поново конференција
додуше ове године виртуелна, „Хоризонти 2020“ и да сада треба све предузети да упишемо
студенте у школској 2020/2021. години.Такође је рекао да ће ускоро бити састанак свих
градоначелника у Градској кући и то треба искористити за промоцију Школе у градовима
одакле су дошли и да треба покренути прекограничну сарадњу пре свега са Мађарском у виду
одређених пројеката. Др Светислав Рајшић је подржао идеју о сарадњи са Мађарском у вези
привлачења што већег броја студената као и учешће у пројектима.

