
 

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

 
Број: 411-1 

Дана: 11.12.2018. године 

 

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

ЗАПИСНИК 

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

васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 10.12.2018. до 11.12.2018. 

године до 12,00 часова.  

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

Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер,наставник страног језика, 3. др 

Ангела Месарош Живков, предавач 4. мр Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана 

Крнета, професор 6. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 7. др Ђурђа Гријак, 

професор, 8. Синиша Одаџин,председник Савета 9. МА Гордана Рогановић, 

асистент,10.Јелена Мирков, студент, 11.Јово Иветић, студент . 

Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, професор, 2.Зорица Телечки, 

представник Оснивача , 3.Ивана Иветић, представник Оснивача, 4.Ведран Ђурасовић, 

представник Оснивача 5.Александра Марков, студент.  

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао  је од 

10.12.2018.-11.12.2018. године до 12,00 часова електронску седницу Савета. Свим 

члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке и прилозима: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1.Давање сагласности да се деци запослених старости до 15 година 

обезбеди поклон за Нову годину 

  

 

1.тачка дневног реда 

 Директор др Зоран Мијића, професор,  у складу са чл.23 Правилника о раду 

(168-2 од 29.05.2018.године),  је предлажио да чланови  Савета ВШССОВ у Кикинди 

дају сагласност како би се деци запослених, старости до 15 година, поводом 

предстојећих празника уручио поклон пакетић (слаткиши). Наведено је да за 

обезбеђивање поклон пакетића  потребно издвајити  укупан износ од 48.000,00 динара, 

што по једном пакетићу износи 3.000,00 динара. Како је за предлог Одлуке  од 16 

чланова Савета,  11 чланова гласало  ЗА, док остали нису гласали,  донета је следећа: 

  



 

 

О Д Л У К А  
 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди даје сагласност на следеће: 

 Деци запослених, старости до 15 година, поводом предстојећих празника 

уручиће се поклон пакетићи (слаткиши). Укупан број деце је 16. 

 За обезбеђивање поклон пакетића  издваја се укупан износ од 48.000,00 

динара, што по једном пакетићу износи 3.000,00 динара. 

  Износ од 48.000,00 динара уплатиће се добављачу "Univerexport", по 

достављању рачуна-отпремнице. 

 

Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику. 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 11.12.2018. године. 

 

                  Записник сачинила 

Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

_____________________ 

 

_______________________ 

           Јелена Грбић Латиновић Синиша Одаџин, проф. 

 


