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ИНФОРМАТОР О РАДУ
Високе школе примењених струковних студија у
Врању

Врање, 2016. год.

Ажурирано: 2016. година
На седници Савета школе дана 03.03.2016.год. донета је Одлука о измени
и допуни Статута у следећим члановима:
Члан 51.
Стручни органи Школе су: Наставно веће, Катедре студијских програма,
Колегијум и Комисија за самовредновање и оцену квалитета студијских програма,
наставе и рада у Школи.
Наставно веће чине сви наставници који су у Школи у радном односу са
пуним радним временом и представници студената.
Kaтедру студијског програма чине наставници уже стручних предмета који
предају на том студијском програму.
Колегијум чине: директор, помоћник директора за наставу, помоћник
директора за самоевалуацију, шефови студијских програма и секретар Школе.
Стручни органи Школе одлучују о питањима од интереса за реализацију
наставе, научно-истраживачког, иновационог и уметничког рада, о осигурању
квалитета наставе, о реформи студијских програма, о ефикасности студирања.
Стручни органи Школе старају се о осигурању и унапређивању квалитета
наставе, прате остваривање студијског програма, старају се о остваривању циљева
и исхода образовања, вреднују резултата рада наставника и сарадника, прате и
утврђују резултате рада студената и предузимају мере за јединствен и усклађен рад
са студентима.
.
3.2. Kaтедра студијског програма
Члан 57.
У Школи постоје Катедре студијских програма и то:
-

Катедра студијског програма за машинско инжењерство,
Катедра студијског програма за примењену информатику,
Катедра студијског програма за технологију дрвета,
Катедра студијског програма за прехрамбену технологију,
Катедра студијског програма за производну економију,
Катедра студијског програма за саобраћајно инжењерстводрумски саобраћај
Катедра студијског програма за заштиту животне средине.

Катедру студијског програма чине наставници уже стручних предмета који
предају на том студијском програму.
2

Члан 58.
Рад Катедри студијских програма дефинисан је Правилником о раду
Катедри студијских програма.
Члан 59.
О раду Катедри студијског програма води се записник, који се доставља
директору Школе.
Записник потписује шеф студијског програма и записничар.
Записничар се одређује из редова чланова Катедре студијског програма..
Члан 60.
Катедра студијског програма:
- доноси план и програм рада Катедре студијског програма и
предлаже да се исти узме у обзир приликом утврђивања предлога
годишњег програма рада Школе;
- покреће питања од интереса за реализацију наставе која се односе
на осигурање квалитета наставе;
- предлаже извођење појединих облика наставе и промене у
појединим облицима извођења наставе;
- стара се о редовном извођењу свих облика наставе и усклађује рад
наставника и сарадника;
- предлаже помоћнику директора за наставу кадровско попуњавање
по предметима за сваку школску годину;
- предлаже измене и допуне студијског програма;
- врши анализу ефикасности студирања и унапређења ЕСПБ бодова
у складу са законом и другим прописима;
- одређује уџбеничку и другу литературу за наставне предмете са
студијског програма, а на предлог предметног наставника;
- прати развој и предлаже коришћење нових образовних и
информационих технологија;
- предлаже Наставном већу план усавршавања наставника и
сарадника;
- обавља и друге послове у вези са организацијом и извођењем
наставе које му повери или затражи директор или Наставно веће;
- предлаже тему завршнг рада и предлаже чланове Комисије и
ментора за одбрану завршног рада.
Члан 61.
Катедра студијског програма за свој рад одговара Наставном већу Школе.
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JАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. ГОДИНИ
Годишњи план набавки за Високу школу примењених струковних студија у
Врању усвојен је 29.01.2016.године. Планом набавки за 2016. годину на које се
Закон примењује процењена вредност без ПДВ-а (укупна ) је 11.248.000,00 дин и
то:
-Добра:
1. За опрему за образовање , културу и спорт процењена вредност без ПДВ-а је
833.000,00 дин са ПДВ-ом 1.000.000,00 динара.
2. За лож уље процењена вредност без ПДВ-а је 1.000.000,00 дин са ПДВ-ом
1.200.000,00 динара.
-Услуге:
1. За путовања и превоз студената процењена вредност
666.000,00 дин са ПДВ-ом 900.000,00 динара.

без ПДВ-а је

-Радови:
1. За капитално одржавање објекта- остали радови процењена вредност без
ПДВ-а је 416.000,00 дин са ПДВ-ом 500.000,00 динара.
2. За капитално одржавање објекта –Замена алуминијумске браварије
процењена вредност
без ПДВ-а је 8.333.000,00 дин са ПДВ-ом
10.000.000,00 динара.
Планом набавки за 2016. годину на које се Закон не примењује процењена
вредност без ПДВ-а (укупна ) је 946.000,00 дин и то:
-Услуге:
1. За услуге одржавања рачунара и сајта Школе процењена вредност без ПДВа је 100.000,00 дин са ПДВ-ом 120.000,00 динара.
2. За услуге фиксне телефоније процењена вредност без ПДВ-а је 160.000,00
дин са ПДВ-ом 192.000,00 динара.
3. За услуге осигурања запослених, имовине и студената процењена вредност
без ПДВ-а је 150.000,00 дин са ПДВ-ом 180.000,00 динара.
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4. За услуге сакупљања , пречишћавања и дистрибуције воде процењена
вредност без ПДВ-а је 45.000,00 дин са ПДВ-ом 52.000,00 динара.
5. За услуге у области енергетике процењена вредност
400.000,00 дин са ПДВ-ом 480.000,00 динара.

без ПДВ-а је

6. За комуналне услуге процењена вредност без ПДВ-а је 91.000,00 дин са
ПДВ-ом 101.000,00 динара.
У месецу марту реализована је набавка мале вредности услуга:превоз студената у
земљи и иностранству:
Закључен је уговор са „COSMOPOLISOM“ из Аранђеловца заведен под бројем 421
од 14.03.2016.год., са вредношћу 472.363,64 динара без ПДВ-а и 519.600,оо динара
са ПДВ-ом.
До 10.04.2016.год. послат је Квартални извештај-за први квартал 2016.године
Управи за јавне набавке.
АЖУРИРАНО:
У месецу јулу вршен је нови упис генерације студената за школску
2016/2017.годину, уписан је укупан број од 160 студената у три реализована уписна
рока (јул, август и септембар), на шест акредитованих студијских програма.
У 2016.години реализоване су две јавне набавке мале вредности:
-набавка услуга-превоз, Уговор је закључен са „СОSMOPOLISOM“ из Аранђеловца
-набавка добра-лож уља, Уговор је закључен са „MILETIC PETROL“ Шалудовац,
Параћин
У месецу октобру Висока школа примењених струковних студија у Врању добила
је Зелену заставицу и званично је прерасла у ред Еко факултета, као разултат
исцрпног залагања и активности у оквиру Еко школе.
У месецу новембру уписана је и нова генерација студената за школску 2016/2017
годину на специјалистичким студијама на студијском програму Саобраћајно
инжењерство.
Такође, у месецу новембру после вишемесечног и исцрпног рада урађена је
акредитација Установе и пет студијских програма, која је завршена и предата
Комисији за акредитацију и проверу квалитета дана 28.11.2016.год.
У месецу децембру тачније 12.12.2016.години, Висока школа примењених
струковних студија у Врању урадила је Кодекс о академском интегритету на
Високој школи примењених струковних студија у Врању, и исти доставила
Националном Савету на усвајање.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Поверенику за информације од јавног значаја до 31.03.2016.год. послат је на адресу
и електронским и писменим путем Годишњи извештај за 2015.год. у коме су
обухваћени сви захтеви, жалбе и решења Повереника.
Годишњи Извештај Поверенику за информације од јавног значаја

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Као лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја Високе Школе примењених струковних студија у
Врању, у смислу обавезе државних органа за подношење Годишњег извештаја
Поверенику, сходно одредби чл.43. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, достављам Вам

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015.ГОДИНУ
Како је одредбом чл.43. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, предвиђена обавеза дражавног органа за достављање Годишњег
извештаја о радњама ове школе предузетим у циљу примене овог Закона, Висока
школа примењених струковних студија у Врању, Вам доставља Извештај који ће
заједно са извештајима других органа представљати основу за израду извештаја о
стању у овој области.
У смислу својих законских обавеза садржаних у наведеној одредби,
достављам Вам следеће тражене податке:
1) Што се тиче броја поднетих захтева, броја потпуно или делимично усвојених
захтева, као и броја одбачених и одбијених захтева, обавештавам Вас о томе да
сам током целе 2015.г. одржавала редован контакт са свим заинтересованим
лицима која су имала оправдани интерес да дођу до одређених информација о
раду Школе и да сам свим овим лицима, који су ми се обраћали са јако
великом бројем захтева, редовно и благовремено пружала све потребне
информације односно достављала информације о раду ове Школе које
представљају информације од јавног значаја.
Писмених захтева је било од стране запослених у Школи, као и бивших
запослених и по свим захтевима је поступљено у складу са Законом. Имајући у
виду да је током 2015. године било писмених захтева за пружање информација од
јавног значаја, представљамо Вам детаљно чињенично стање (приказ радњи и
мера) у табели која је саставни део овог писмена.

ПРИЛОГ: Табела о радњама и мерама предузетим за пружање информација од
јавног значаја у 2015.год.
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2) Што се тиче броја из садржине жалби против решења којима се одбацује или
одбија захтев, напомињем да је у 2015.години било укупно 8 (осам).
3) У вези са питањем укупног износа наплаћених накнада за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја, извештавам Вас да је у 2015.г.укупно
наплаћено 1.000,оо дин., на име накнаде за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Посебних предлога и сугестија од значаја за остваривање права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја за сада немам.
Овлашћено лице
Д и р е к т о р,
Др Светлана Трајковић,проф.
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Табела 2.1. – Остваривање права и заштита права лица по Закону о заштити
података о личности
Како је одлучено
Врста права
по ЗЗПЛ

Број и врста
захтева

Обавештење Захтев
за
о обради
достављање
(чл. 19)
извештаја
о
исплати хонорара

Удовољено
захтеву број

Одбијен захтев број

Обавештење
да се подаци
не обрађујуброј

Напомена

Донето решење
о
одбијању
захтева
О
пружању
информација

Допис
Повереника
за
информације од
јавног
значаја
бр.07-0000921/2015-03
07-00-04462/201403
Решење
повереника
за
информације од
јавног значаја
648
Захтев за приступ
информацијама о
синдикату
и
изборима у истом

07-00-3862/201403
Предлог
за
спровођење
административног
решења
684
Допуна захтева за
приступ
информацијама
од
јавног
значаја(одлуке
Савета
и
Наставног
већа
школе)

Поступљено по
истом
поступљено

поступљено
одбијен

поступљено по
истом
поступљено по
истом
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07-00-02094/201503
Изјашњење
на
наведе жалбе
787
Захтев за приступ
информацијама
од јавног значаја
(одлуке иправни
акти Школе)
07-00-02519/201503
Одговор на жалбу
07-00-01226/201403
Решење
Повереника
за
информације од
јавног значаја
07-00-01791/201503
Закључак
о
дозволи
извршења
Повереника
за
информације од
јавног значаја
07-00-03862/201403
Решење
Повереника
за
информације од
јавног значаја
07-00-01791/201503
Захтев
Повереника
за
доставом
информација

поступљено по
наведеном

1581
Поступљено
1783
поступљено

07-00-04270/201403
Достављање
информација по
решењу
Повереника
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Право на
увид (чл.
20)
Право на
копију (чл.
21)
Права
поводом
извршеног
увида (чл.
22)

Одговорно
.................................................................................................................

лице

Министарству пољопривреде, водопривреде и заштитите животне срединеАгенцији за заштиту животне средине, а у складу са законском обавезом послата је
годишњи Извештај о управљању отпадом.
Извештај је послат електронским и писаним путем на адресу Агенције.
Годишњи Извештај о управљању отпадом.
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У 2016.години исплаћене су две јубиларне награде у укупној вредности од
160.000,оо динара са порезима.
Започети су и у фази су реализације у 2016.години следећи пројекти и то:
„ERASMUS +“
„ADRION“
Аплицирани у међународној сарадњи са Бугарском и Словенијом.
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