
 

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ 
Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 

Број: 373-1 

Датум: 20.11.2018.године 

 

На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.), 

сачињен је 

ЗАПИСНИК 

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

васпитача у Кикинди, одржане  године, са почетком у 13.00 часова, у библиотеци Школе.  

Седници присуствују: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник 

страног језика, заменик председника Савета, 3. др Ангела Месарош Живков, предавач, 4. мр 

Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, професор,  6. др Јелена Мићевић Карановић 

7. др Милорад Степанов, професор, 8.   др Ђурђа Гријак, професор,9. др Данијела Радловић 

Чубрило, професор (најавила одсуство са седнице) 10.Александра Марков,студент, 11. Јелена 

Мирков, студент ,12. Јово Иветић, студент 

 Присутни су потписали евиденцију о присутности која је прилог овом записнику. 

Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор и  секретар Јелена 

Грбић Латиновић, дипл. правник. 

 Седници нису присуствовали:,1. МА Гордана Рогановић, асистент ( није најавила 

одсуство са седнице), 2.Зорица Телечки, представник Оснивача ( није најавила одсуство са 

седнице) 3. Ведран Ђурасковић, дипл. политиколог представник Оснивача (који  није  најавио 

одсуство са седнице) и 4.Ивана Иветић, дипл.економиста представник Оснивача (која није 

најавила одсуство са седнице). 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 12 

присутних чланова постоји кворум. Упознао је  присутне са дневним редом за седницу, који је 

члановима благовремено  достављен уз позив за седницу те како није било примедби  исти је  

стављен на гласање и једногласно је усвојен следећи: 

 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са XX-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 07.09.2018. године и 

електронске седнице XXI-4  од 10.10.2018.-12.10.2018. године; 

2. Извештавање чланова Савета ВШССОВ у Кикинди о покретању поступка за 

избор новог сазива Савета ВШССОВ у Кикинди у складу са Законом о високом 

образовању;  

3. Усвајање извештаја о раду Школе са извештајем о раду директора за школску 

2017/2018. годину  и доношење плана рада Школе са планом рада директора за 

2018/2019.годину.(материјал поводом ове тачке дневног реда може се видети у 

Секретаријату Школе, из разлога обимности материјала) 

             4.   Разно 

 

 

 



1.тачка дневног реда 

  Усвајање записника са XX-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 07.09.2018. године и електронске 

седнице XXI-4  од 10.10.2018.-12.10.2018. године. 

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Др Милорад Степанов, 

професор се изјаснио да остаје уздржан што се тиче записника седница у чијем раду није 

учествовао, др Данијела Радловић Чубрило, професор, је изјавила исто.  Наиме др Милорад 

Степанов није учествовао у раду електронске седнице Савета, док др Данијела Радловић 

Чубрило није присустовала редовној седници. Председник Савета је потом ставио на гласање 

записнике, те је једногласно  донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

Усваја се записник са XX-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 07.09.2018. године и  записник са 

електронске седнице XXI-4  од 10.10.2018.-12.10.2018. године. 

 

 

  2.тачка дневног реда 

 Извештавање чланова Савета ВШССОВ у Кикинди о покретању поступка за 

избор новог сазива Савета ВШССОВ у Кикинди у складу са Законом о високом 

образовању;  

 Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао је да по 

изменама и допунама Закона о Високом образовању, као и мишљењу надлежног Министарства 

Школа у обавези да изабере нове чланове Савета ВШССОВ у Кикинди. Констатовао је да се 

овим извештавањем покреће сама процедура за избор новог сазива Савета. Наиме, у  члану 144. 

став 1 Закона стоји следеће, те је прочитао први став, а потом и 4.став који је додат а који гласи:  

Изузетно од става 1. овог члана, органи високошколских установа изабрани по прописима који 

су важили до дана ступања на снагу овог закона, а којима мандат истиче након 1. јуна 2019. 

године, покренуће процедуру за избор тих органа најкасније у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу овог закона. 

 Председник Савета је напоменуо да рок за покретање  напред наведене процедуре 

истиче 29.11.2018.године, као и да ће се послати дописи Влади АПВ, како би они именовали 

представнике оснивача, као и дописи Наставно-стручном већу и Секретаријату Школе. 

Подсетио је присутне да    је према Статуту Школе  од 13.03.2018. године структура Савета 

следећа: 

Представници Школе 45% - 10 чланова Савета  

Представници оснивача 40% - 8 чланова Савета  

Представници студената 15% - 3 члана Савета.  

Осам  чланова Савета бира се из реда чланова Наставно-стручног већа.Два члана 

Савета из реда запослених у Секретаријату, док три члана из реда студената бира Студентски 

парламент Школе у складу са својим Статутом, што су он учинили већ јула месеца. 

Осам чланова Савета именује Влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са 

Законом. 

Напоменуо је да се о повећању броја чланова Савета расправљало још у марту 

приликом доношења Статута,  када је била препорука на састанцима разних Школа да тај број, 

имајући у виду сразмеру коју Закон прописује, буде 21 члан. 

 

  3.тачка дневног реда 

 Усвајање извештаја о раду Школе са извештајем о раду директора за школску 

2017/2018. годину  и доношење плана рада Школе са планом рада директора за 

2018/2019.годину. 

 У уводном делу поводом ове тачке дневног реда реч је добио директор Школе. Он је 

истакао да као директор мора да води политику ове Школе, те да је тренутна та политика 



највише усмерена на мастер струковне студије. Некадашњи НАТ, како се раније звало тело за 

акредитацију, односно садашњи Национални Савет за високо образовање, ради по новим 

прописима, те да више нема акта упозорења, али се он као директор нада позитивном решењу 

по Школу. Осврнуо се на оснивање Академија, о чему се последњих дана највише говори, као и 

на посету проф. Јеремића,који је између осталог задужен и за формирање Академија. Наиме, 

приликом своје посете, проф. Јеремић је разговарао само са директором Школе, од запослених 

из Одсека за студентска питања и Службе рачуноводстава  затражио је да се доставе одређени 

подаци, о нпр. броју студената, броју уписаних на буџет и самофинансирање и слично. 

Информације око центра Академија, односно где ће бити центар Академије који се односи на 

нашу Школу, мењају се из дана у дан. У почетном плану, нисмо били спомињани као центар 

Академије, али чини нам се да су шансе за тако нечим изузетно велике у овом тренутку, 

истакао је директор. 

 Након овога приступило се гласању за извештај о раду Школе са извештајем о раду 

директора за школску 2017/2018. Годину, те је једногласно са 12 гласова ЗА, донета следећа: 

ОДЛУКА 

 Усваја се за извештај о раду Школе са извештајем о раду директора за школску 

2017/2018. Годину. 

 Те се приступило гласању за  доношење плана рада Школе са планом рада директора за 

2018/2019.годину, те је једногласно са 12 гласова ЗА, донета следећа: 

ОДЛУКА 

 Доноси се план рада Школе са планом рада директора за 2018/2019.годину. 

 Наведени извештај и план се у штампаној верзији налазе у Секретаријату Школе. 

 

 

  4.тачка дневног реда 

Разно 

 Председник Савета је питао присутне чланове Савета да ли неко нешто  има да каже, те 

је дата реч Секретару Школе, која је указала на проблем електричне енергије, односно  

немогућност плаћања електричне енергије. Наиме, појаснила је да од увођења Централног 

регистра, који Школу не препознаје као дужника нисмо у могућности да плаћамо електричну 

енергију ,те плаћања утрошене електричне енергије врши Средња школа Милош Црњански. 

Потребно је  Покрајинској Влади доставити план коришћења објекта на адреси Светосавска 57, 

односно план поделе трошкова, на начин како нас је АП Војводина упутила да то урадимо, 

односно на једини могући начин решавања проблема. Предлог споразума је стављен на 

гласање, те је једногласно са 12 гласова ЗА донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди даје сагласност на предлог споразума о коришћењу објекта на адреси 

Светосавска 57 у Кикинди (бр. парцеле 8470/1 К.О. Кикинда, бр.објеката 1,2,3,4.; 

укупна површина зграде 3.552,00 м2). 

 Споразум о коришћењу објекта садржи и одредбе које се тичу расподеле 

трошкова за  електричну енергију. 
 

МА Тања Бркљач је потом прочитала маил  библиотеке која је заинтересована за наше 

Зборнике и њихову цену. Председника Савета је рекао да постоји посебна Комисија за 

утврђивање цене уџбеника, те да они могу рећи цену Зборника.  Др Милорад Степанов,  



професор је рекао да је јако важно давати књиге на академску размену, као и да је то питање 

доброг умрежавања са библиотекама. 

Потом је студент Јелена Мирков рекла да је у току акција „Хумани пакетић“ , те када се  

постави кутија , било би лепо када би свако убацио слаткиш или играчку, по могућности. 

Пошто је исцрпљен дневни ред,  председник Савета ВШССОВ у Кикинди закључио је 

седницу. 

 Седница је завршена у 13:50 часова. 

                    Записник сачинила 
Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

            _________________________                                 __________________________ 

            Јелена Грбић Латиновић, секретар Синиша Одаџин 

 


