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ПЛАН РАДА САВЕТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Сагласно одредбама Закона о високом образовању ( ''Сл.гласник Р Србије'' бр.88 од
29.09.2017.год.) Савет ВШССОВ у Кикинди радиће у оквиру надлежности прописаних законом, а
по Пословнику о раду Савета.
Нови Закон о високом образовању у члану 144. прописао је конституисање органа
управљања по истеку мандата тих органа конституисаних, односно изабраних по прописима који
су важили до ступања на снагу закона. То значи да би мандат чланова актуелног састава Савета
трајао до 16.12.2019. године.
Међутим, Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању ( ''Сл.гласник Р
Србије'' бр.73 од 29.09.2018.год.) измењен је члан 144. додавањем става 4.
Тумачење члана 144. став 4. Закона о високом образовању Министарства просвете,
науке и технолошког развоја бр.612-00-02328/1/2018-06 од 04.10.2018.године појаснило је
чињеницу да се процедура за избор чланова Савета ВШССОВ у Кикинди мора покренути до 30.
новембра 2018. године.
Оквирни план рада Савета у школској 2018/2019. години :














До 30.11.2018. - Покретање процедуре избора чланова новог састава Савета ВШССОВ у
Кикинди ( члан 16. и 17. Статута ВШССОВ у Кикинди );
- Спровођење избора 8 (осам) чланова Наставно-стручног већа,
- Спровођење избора 2 (два) члана из реда запослених у Секретаријату,
- Влада Аутономне Покрајине Војводине именује 8 (осам) чланова,
- Студентски парламент Школе је изабрао представнике у Савету 11.07.2018.год.
Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди;
Покренути и спровести поступак избора председника и заменика председника Савета;
Доношење општих аката усаглашених са Законом о високом образовању – континуирано
током године – по предлогу стручних органа;
Одлучивање по евентуалним жалбама против првостепених одлука органа пословођења
– по потреби;
Одлучивање по евентуалним приговорима против првостепених одлука стручних органа –
по потреби;
Доношење Финансијског плана Школе за 2019.годину - до 31.јануара 2019.године;
Извештај о попису и предлози за расход средстава – до 31.јануара 2019.године;
Доношење Плана јавних набавки за 2019.годину;
Усвајање периодичних извештаја о пословању и годишњег обрачуна;
Давање сагласности на одлуке о управљању имовином Школе;
Разматрање функционисања студијских програма – смерова, акредитација нових
студијских програма;











Давање сагласности на расподелу финансијских средстава;
Сагласност за учешће Школе у пројектима;
По потреби доносити ребаланс планова;
Доношење одлуке о висини школарине за све акредитоване студијске програме за
школску 2019/2020.годину;
Именовање студента генерације и одлука о новчаној награди;
Поступање по предлозима овлашћених предлагача;
Одлучивање по молбама запослених (издавачка делатност, стручно усавршавање...);
Анализа записника и налога просветног инспектора и надзор поступања органа
пословођења ради извршења аката инспекције;
Периодична анализа присутности, активности и учешћа у раду чланова Савета;

Савет Савет тесно сарађује са стручним органима Школе – наставно-стручно веће, веће
године студија и организационе јединице. Већина активности Савета је одређена предлозима
стручних органа и директора Школе.
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