
 
САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ 
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 

 

Број: службено  

Датум: 16. октобар 2021. године 

 
ПЛАН РАДА САВЕТА  

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ  
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

  
 Оквирни план рада Савета у школској 2021/2022. години : 

 
 Савет ће радити потпуно поштујући препоруке Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о специфичним околностима одржавања седница у условима 
пандемије; 

 Седнице ће се одржавати електронским путем, сагласно одредбама Пословника о 
раду Савета; 

 Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди по предлогу студентског 
Парламента и Наставно-стручног већа; 

 Доношење општих аката усаглашених са Законом о високом образовању и Статутом 
ВШССОВ у Кикинди  – континуирано током године – по предлогу стручних органа; 

 Одлучивање по жалбама против првостепених одлука органа пословођења – по 
потреби; 

 Одлучивање по евентуалним приговорима против првостепених одлука стручних 
органа – по потреби; 

 Доношење Финансијског плана Школе за 2022.годину - до 31. јануара 2022.године; 

 Извештај о попису и предлози за расход средстава – до 31. јануара 2022.године; 

 Доношење Плана јавних набавки за 2022.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 2022/2023.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 тесно сарађује са стручним органима Школе – Наставно-стручно веће и 
Секретаријат. Већина активности Савета је одређена предлозима стручних органа и 
директора Школе. 
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