
 

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

 

Број: 200-1 

Дана: 08.06.2018. године 

 

На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је 

ЗАПИСНИК 

 са XVII-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 07.06.2018. до 08.06.2018. 

године  до 13,00 часова  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. др Јелена 

Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер, 3. др Ангела Месарош 

Живков, предавач 4. др Биљана Јеремић, професор, 5. мр Србислава Павлов, предавач 

6. др Љиљана Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 8. др 

Ђурђа Гријак, професор, 9. Синиша Одаџин, 10.Александра Марков , студент, 11. 

Силвија Канцел, студент, 12. Ведран Ђурасовић, и 13. Зорица Телечки, 14. Др Милорад 

Степанов,професор је гласао за другу тачку дневног реда. 

Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, професор за прву тачку дневног реда,и 2. 

МА Гордана Рогановић, асистент,3. Ивана Ромаков, студент и 4.Ивана Иветић, 

представник Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао  је од 

07.06.2018.-08.06.2018. године до 13:00 часова електронску седницу Савета. Свим 

члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлозима одлука и прилогом: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  

 1.Доношење Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање 

услуга из образовне делатности Школе у школској 2018/2019. години 

 2.Доношење Одлуке о исплати накнаде члановима тима за припрему 

документације за акредитацију мастер струковних студија 

 

1.тачка дневног реда 

 На  основу члана 63. став 1. тачка 9. Закона о високом образовању ( ''Службени 

гласник Р Србије'' бр.88/2017 и 27/2018), и члана 162. став 2. тачка 3. Статута ВШССОВ 

у Кикинди ( бр.71 – 2 од 13.03.2018.год. ) Савет ВШССОВ у Кикинди доноси одлуку о 

висини школарине на предлог стручног органа.  Члановима Савета је уз позив за 

електронску седницу достављен и предлог одлуке, те како је  за наведену  Одлуку  од 

17 чланова Савета, 13 гласало ЗА донета је следећа: 

 



 

 

О Д Л У К А  
 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди дана 08.06.2018. године доноси Одлуку о износу школарине за студије и 

накнадама за пружање услуга из образовне делатности Школе у школској 

2018/2019. години. 

 

2.тачка дневног реда 

 На основу Одлуке директора бр.53 од 27.02.2018. године формиран је  тим за 

припрему документације за акредитацију мастер струковних студија у саставу мр 

Ангела Месарош Живков, предавач, др Јелена Мићевић Карановић, проф., МА Тања 

Бркљач, наставник страног језика, Синиша Одаџин и  др Владимир Варађанин, а у којој 

је у образложењу наведено да ће Савет донети одлуку на предлог директора о висини 

накнаде за наведене послове. Молбом бр. 181-1 од 29.05.2018. године, чланови тима су 

се обратили директору са предлогом износа за наведене послове које су на време 

извршили   у зависности од тога ко је колико уложио времена и труда. Члановима 

Савета је уз позив за електронску седницу достављен и предлог одлуке те како је   од 17 

чланова Савета,  13 чланова гласало  ЗА, 1 ПРОТИВ, док троје није гласало  донета је 

следећа: 

 

 

О Д Л У К А 
 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди сагласан је да се члановима тима за акредитацију мастер струковних 

студија у саставу мр Ангела Месарош Живков, предавач, др Јелена Мићевић 

Карановић, професор,  МА Тања Бркљач, наставник страног језика, Синиша 

Одаџин и  др  Владимир Варађанин, исплате новчана средства у следећем износу: 

 

 Др Ангели Месарош Живков- 45.000,00 динара  

 Синиши Одаџин - 30.000,00 динара  

 Др Јелени Мићевић Карановић- 35.000,00 динара 

 Др Владимиру Варађанин- 35.000,00 динара 

 МА Тањи Бркљач- 15.000,00 динара 

 

Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику. 

            Гласање је трајало до 13.00 часова 08. 06.2018. године. 

                  Записник сачинила 

Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

_____________________ 

 

_______________________ 

           Јелена Грбић Латиновић Синиша Одаџин, проф. 

 


