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ПРОКУПЉЕ

ЗАПИСНИК
СА II (друге) СЕДНИЦЕ САВЕТА
ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ, ОДРЖАНЕ ДАНА:
21.03.2019. године у 1200 часова
Др Драган Величковић, председник Савета Школе отворио је седницу и
прочитао дневни ред. Затим је дао предлог да се тачка 5. која гласи:
„Доношење Одлуке о именовању помоћника Директора Школе“ одложи за
наредну седницу јер мандат Директора Дејана Давидовића још увек траје.
Предлог је стављен на гласање и једногласно је усвојен.
Тачке 6. и 7. постају тачке 5. и 6.
После тога је прочитан дневни ред са изменом, који гласи:
Дневни ред:
1. Разматрање и усвајање Записника са I седнице Савета Школе;
2. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању ВППШсс у
Прокупљу за период: 2015/16, 2016/17 и 2017/18;
3. Доношење Одлуке о висини школарине у ВППШсс у Прокупљу за
школску 2019/20 годину;
4. Доношење Одлуке о разрешењу Директора др Дејана Давидовића;
5. Доношење Одлуке о давању овлашћења председнику Савета Школе
за потписивање докумената на име Директора Школе;
6. Текућа питања.

тачка 1. – У вези ове тачке, прочитане су Одлуке из Записника са I седнице
Савета Школе достављеног уз материјал за седницу.
Пошто није било других примедби на Записник, приступило се гласању и
констатовано је, након гласања, да је једногласно донета следећа
ОДЛУКА: УСВАЈА СЕ Записник са I седнице Савета Школе, одржане
08.03.2019. године (прилог: записник).
тачка 2. – др Ивица Станчић је честитао Председнику Савета Школе и
Директору и пожелео им успешан рад. Захвалио се и члановима Комисије, који
су радили на изради Извештаја о самовредновању, на добро обављеном послу.
Затим је констатовао да се Извештају о самовредновању и стварима битним за
будућност Школе мало посвећује пажња. Објаснио је да Извештај о
самовредновању најчешће претходи акредитацији Школе, односно да Комисија
за акредитацију прво прегледа Извештај и на основу њега створи први утисак
о установи која се акредитује. Циљ извештаја о самовредновању је, између
осталог, и уочавање пропуста и подизање квалитета наставе, студијских
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програма, итд. Такође је изнео да треба посветити пажњу изради Акционог
плана и да се одреди правац који би био најбољи за Школу.
Др Милић Војиновић је констатовао да нам је Извештајем о самовредновању
дата прилика са сами себе оцењујемо. Студенти оцене професоре, наставу и
друго а врло мали број колега се интересује за оцене које су добили. Требало
би о оценама са шефовима студијских програма дискутовати и радити на
побољшању оцена.
Др Јелица Живић је сходно констатацији др Милића Војиновића предложила
састанке наставника са шефовима студијских програма барем једном месечно.
Славица Шуковић, секретар Школе је изнела да се овде ради о стручним
питањима која би требало да се разматрају и решавају на Наставно-стручном
већу, а не на Савету Школе. Затим је дала предлог да се формира нова
Комисија за контролу квалитета наставе и да се Извештај о самовредновању
објави на сајту Школе, јер може врло брзо да дође до контроле од стране
Комисије за акредитацију у вези акредитације мастер струковних студија.
Др Слађана Голубовић се не сећа да је на Наставно-стручном већу овако,
као што је урадио др Ивица Станчић, презентован Извештај о самовредновању,
а било би добро да јесте. Сматра да је Извештај о самовредновању добар и да
је посао добро одрађен.
Др Драган Оровић је рекао да је добро да размишљамо исто или слично, да
ће се на колегијуму отворити дискусија о Извештају о самовредновању, као и
да ће се видети шта и када предузети да би се постигли бољи резултати у вези
уписа студената.
Др Драган Величковић, председник савета Школе се сложио са
констатацијама колега и захтевао да чује мишљење студената.
Студент Милош Стојановић је замолио др Ивицу Станчића да појасни део
Извештаја о самовредновању везан за студенте.
Др Ивица Станчић је објаснио да се део Извештаја о самовредновању ради
на основу анкета студената. Истакао је да мали број студената учествује у
анкетирању, а већина даје четворке и петице као оцене, што говори да нису
довољно свесно ушли у проблематику. Очекује од студената предлоге и
сугестије за оцену квалитета наставе. Изнео је и то да неке институције раде
анкете после сваког испитног рока, што би и могли да уведемо.
Студент Милош Стојановић је рекао да студенту у анкетама пишу своје
предлоге али да не добијају никакве повратне информације у вези тога, па
стичу утисак да их нико не разматра.
Др Милић Војиновић је рекао да је он читао предлоге, да су предлози
углавном добри, али и да између осталих стоји и предлог да се студенти жале
да имају много праксе, што није реалан захтев.
Студент Милош Стојановић је одговорио да смо ми школа струковних
студија, да студенти хоће да стекну стручна знања и да свакако прихватају
праксу, али да је боље и продуктивније организована.
Др Ивица Станчић сматра да би требало формирати нову Комисију за
контролу квалитета, да сакупља анкете, ради анализе и формира
документацију о томе.
Др Драган Величковић је предложио да у члану 1. уместо реченице:
„Извештај о самовредновању“, стоји реченица: „Извештај о самовредновању и
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада“. Такође,
предложио је измену да у члану 2. уместо реченице: „Извештаја о
самовредновању“, стоји реченица: „Извештаја о самовредновању и оцењивању
квалитета студијских програма, наставе и услова рада“.
Затим је Одлука са датим изменама стављена на гласање. После гласања,
констатовано је да је једногласно донета следећа Одлука:

На основу члана 63. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 39. Статута
Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу, Савет Школе на седници одржаној дана 21.03.2019. године
донео је следећу
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета
студијских програма, наставе и услова рада Високе пољопривредно
прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу за претходне три
школске године: 2015/16, 2016/17 и 2017/18. год.
II
Саставни део ове одлуке је текст Извештаја о самовредновању и
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада
Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу за претходне три школске године: 2015/16, 2016/17 и
2017/18. год.
III
Одлуку објавити на сајту школе.
тачка 3. – др Драган Величковић, председник Савета је рекао да је предлог о
висини школарине за 2019/20. годину изгласан на Наставно-стручном већу, а
затим је предложио допуну Одлуке са речима: „студенте који плаћају
школарину“. После гласања, констатовано је да је једногласно донета следећа
Одлука:
На основу члана 63. и 71. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 39. и
108. Статута Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних
студија у Прокупљу, Савет Школе, на седници одржаној 21.03.2019.
године донео је следећу
ОДЛУКУ
о висини школарине
за студенте који плаћају школарину
за школску 2019/20. годину
I
ОДРЕЂУЈЕ се висина школаринe за школску 2019/20. годину, за
студенте који плаћају школарину. Школарину уплаћују приликом
уписа године, која по студијским програмима износи:
 Студијски програми основних струковних студија:
1. Прехрамбена технологија
2. Ратарство и повртарство
3. Воћарство и виноградарство

4. Заштита биља
5. Сточарство и
6. Струковна ветерина ................................. 40.000,00 динара
 Студенти страног држављанства плаћају школарину за школску
2019/2020. годину у износу од ............................ 700 $ (долара)

II
Студенти ће наведени износ у тачки I ове Одлуке уплаћивати у више
рата.

тачка 4. – др Драган Величковић, председник Савета Школе је прочитао
Одлуку о разрешењу Директора Школе др Дејана Давидовића и предложио
допуну Одлуке речима: „због истека мандата са 22.03.2019. године.“
Др Слађана Голубовић је поставила питање, ако се директор разрешава
функције да ли је потребно да Савет Школе разреши дужности и помоћника
директора?
Секретар Школе Славица Шуковић је одговорила да помоћника директора,
по тада важећем Статуту Школе није бирао Савет Школе већ Директор, па га
Директор и разрешава.
После гласања констатовано је да је једногласно донета следећа Одлука:
На основу члана 63. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“ бр. 88/17, 97/08, 27/18 – др. закон и 73/18), члана 39. Статута
Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу, Савет Школе на седници одржаној дана 21.03.2019. године
донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ др Дејан Давидовић, проф. функције директора
Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу, са 22.03.2019. године, због истека мандата.
II
Одлуку објавити на сајту школе.

тачка 5. – др Драган Величковић, председник Савета Школе је прочитао
Одлуку којом се овлашћује др Драган Величковић – Председник Савета Високе
пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу да
потписује сва документа која гласе на име Директора Школе. После гласања
констатовано је да је једногласно донета следећа Одлука:
На основу члана 63 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 39 Статута Високе
пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу,
Савет Школе на седници одржаној 21.03.2019. године доноси следећу

ОДЛУКУ
I
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ др Драган Величковић – Председник Савета Високе
пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу
ДА ПОТПИСУЈЕ сва документа која гласе на име Директора Школе
(одлуке, решења, налоге за службена путовања, уговоре и др.).
II
Наведена документа у тачки I ове Одлуке доноси Директор Школе, у
складу са важећим законским прописима и нормативним актима
Школе, а потписује их Председник Савета Школе. По потреби Одлуку
доноси Савет Школе.
III
Одлуку објавити на сајту школе.

тачка 6. – студент Милица Михајловић је поставила питање зашто се не
награђују најбољи студенти ако је то предвиђено Правилником?
Славица Шуковић, секретар Школе је објаснила да морају бити испуњени
одређени услови за то: 60 ЕСПБ бода, просек изнад 9. итд.
Студент Милош Стојановић је рекао да има студената који испуњавају
услове по Правилнику да буду награђени.
Др Милић Војиновић је образложио да је учествовао у изради Правилника,
да је предвиђена награда за најбоље студенте, али уколико постоје
финансијске могућности за то, што је дефинисано Правилником.
Славица Шуковић, секретар Школе је рекла да ће проучити Правилник
подробније, па ће се сагледати реалније могућности да се студентима изађе у
сусрет по овом питању.
Студент Милош Стојановић је поставио питање др Драгану Величковићу,
председнику Савета Школе да ли постоји могућност да се боље организује
одлазак студената на праксу у смислу превоза и коме студенти да се обрате за
то?
Др Драган Оровић, Директор Школе је одговорио да се обрате Директору
Школе писменим путем у вези организовања одлазака студената на праксу.
Сложио се да организација реализације праксе није била добра, да ће се
руководство заложити да се пракса што боље организује, да мањкавости буде
што мање, па и да их нема. Што се награде за најбоље студенте тиче, објаснио
је да се овде не ради о висини награде већ о промоцији Школе и студената.
Што се студентског часописа тиче, који је требало да буде промовисан у
суботу, констатовао је да ће се сачекати неки повољнији моменат за
промоцију. Затим је позвао све присутне на свечани ручак у понедељак
поводом прославе дана Школе.
Студент Милош Стојановић је обавестио присутне да је студентски часопис
„Корак даље“ завршен и да данас излази из штампе, а додао је и да су
студенти уговорили гостовање на телевизији „HAPPY“.
Др Слађана Голубовић је одговорила да је то одличан потез и да би
обавештење о томе требало да стоји на сајту Школе.
Др Милић Војиновић је констатовао да је за праксу добра база и средња
пољопривредна школа у Прокупљу, где има шта да се види и научи, као и то
да јесте мало незгодно да студенти иду својим превозом на економију Школе,
али да свако, ко дође на праксу, има бенифите.

Др Драган Величковић, председник Савета Школе је упитао присутне да ли
су сви добили материјал за седницу и да ли начин достављања истог одговара
свима, пошто је члан Савета Школе Ивица Миљковић, који није дошао на
седницу, реаговао због слања материјала електронским путем. Сву присутни су
одговорили да су материјал добили уредно путем мејла и да је тај начин
погодан.
Предраг Радојевић је одговорио да Ивица Миљковић, пошто нема мејл,
добија штампани материјал на руке и да му је за ову седницу он лично уручио
материјал.
Др Драган Величковић, председник Савета Школе је прочитао чланове 5.,
6., 7. и 8. Пословника о раду Наставног већа и објаснио да су могућности
велике и добре и да их треба искористити у циљу побољшања рада у Школи.
Др Јелица Живић је поставила питање Директору Школе др Драгану
Оровићу када ће се почети са плановима и припремама за промоцију Школе,
као и када и како би наши студенти, који су завршили студије, могли да
промовишу Школу? Дала је уз питање и предлог да свршени студенти
учествују у обиласку средњих школа и деле своја позитивна искуства са
будућим студентима.
Др Слађана Голубовић се обратила Директору Школе др Драгану Оровићу и
рекла да већ има договор са средњом школом из Житорађа да њихови ђаци
наредне недеље посете нашу Школу.
Др Драган Оровић, Директор Школе је рекао да ће се на колегијуму следеће
недеље разговарати и договарати о промоцији Школе, али да ће свакоме, ко је
договорио посете и пријеме, бити омогућено да их реализује.
Др Драган Величковић, председник Савета Школе је затворио седницу.

Седница је завршена у 13:15 часова.

Записничари
_________________
Саша Милосављевић

Председник Савета Школе
_______________________
др Драган Величковић, проф.

______________
Славица Шуковић

Записник је усвојен на седници Савета Школе одржане дана _____ _______

