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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: 305-1 

Датум: 01.10.2019. године 

 

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

од 13.03.2018.), сачињен је 

ЗАПИСНИК 

са IV -V седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане дана 01.10.2019.  године, са почетком у 11.00 

часова, у Педагошком кабинету Школе.  

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

Бркљач, наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. др Ангела Месарош 

Живков, проф.струк.студ., 4. мр Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, 

проф.струк.студ.,  6. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ, 7. др Наташа 

Милошевић Адамовић, предавач, 8. МА Ана Вукобрат, асистент, 9. др Данијела 

Радловић Чубрило, проф.струк.студ,(приступила седници у 11:15 часова) 10. др 

Владимир Варађанин, 11. Александра Марков, студент,12. Јелена Мирков, студент 

13.Милана Псодоров, представник Оснивача, 14. Милорад Карановић, представник 

Оснивача, 15. Мирјана Дражић, представник Оснивача, 16. Ана Ковачевић, 

представник Оснивача, 17. Срђан Сивчев, представник Оснивача 

 Седници нису присуствовали: 1. Јово Иветић, студент (најавио одсуство са 

седнице), 2. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача ( није најавио одсуство са 

седнице), 3. Зорица Телечки, представник Оснивача (најавила одсуство са седнице), 4. 

Ивана Иветић (није најавила одсуство са седнице) . 

 Присутни су потписали евиденцију о присутности која је прилог овом 

записнику. 

 Седници присуствује и секретар Школе Јелена Грбић Латиновић, која води 

записник. 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све 

присутне и констатовао да постоји кворум. Упознао је присутне са дневним редом, који 

је члановима благовремено  достављен уз позив за седницу. Како није било примедби   

на дневни ред присутни су једногласно усвојили: 
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Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 23.09.2019.  

године; 

2. Доношење одлуке о разрешењу др Зорана Мијића, директора ВШССОВ 

у Кикинди- на лични захтев; 

3. Доношење одлуке о именовању вршиоца дужности директора ВШССОВ 

у Кикинди; 

4. Разно. 

  

   

1.тачка дневног реда 

 

 Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 23.09.2019.  године 

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Примедби није 

било. Председник Савета је потом ставио на гласање записник, те је једногласно  

донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

 

 Усваја се  записник са редовне седнице одржане дана 23.09.2019. године. 

 

  2.тачка дневног реда 

 

 Доношење одлуке о разрешењу др Зорана Мијића, директора ВШССОВ у 

Кикинди- на лични захтев 

 

 Синиша Одаџин је поводом ове тачке дневног реда дао прво реч др Зорану 

Мијићу, уз напомену да су чланови Савета добили уз позив за седницу оставку др 

Зорана Мијића на место директора Школе  бр. 304 од 30.09.2019. године. Др Зоран 

Мијић се обратио присутнима рекавши да су разлози оставке као што је и навео у 

допису личне природе. Укратко, ради се о стручном усавршавању из области у којој 

предаје и одласку из земље. Надаље наводи да ће од усавршавања  и он као појединац, а 

и Школа имати користи. У току говора др Зорана Мијића, седници је приступила др 

Данијела Радловић Чубрило у 11:12 часова, која је закаснила због одбрана радова 

којима је присуствовала. Др Зоран Мијић је потом навео да је на место директора 

Школе дошао са дугогодишњим стажом у просвети. Био је пре функције директора и 

председник Савета Школе, док је пре тога био и директор у другој Школи.  Навео је да 

оставља Школу са акредитацијом Установе која траје још 6 година, студијских 

програма 5 година и акредитацијом Мастер струковних студија која траје 7 година. 

Поменуо је да је наша Школа предложена за седиште Академије, чије се формирање 

планира. Захвалио се члановима Савета на досадашњој сарадњи, председнику Савета , 

помоћнику директора и координаторима наставе.  Навео је да сада неко мора водити 

Школу, да он нема право да предлаже, али да ће подржати предлог председника Савета.  

Председник Савета је потом рекао да је директор изнео све чињенице, де факто је 

Школа узнапредовала за време његовог мандата, као и да се нико никада није пожалио 
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на његов рад. Савет треба да искаже велику захвалност. Потом се приступило гласању 

за разрешење, те је једногласно донета следећа: 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди разрешава др Зорана Мијића, на лични захтев, 

функције директора Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди са даном 30.09.2019. године. 

 Др Зоран Мијић  наставља са радом на Високој школи струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди као професор струковних студија за област 

Физичко васпитање и спорт, почев од 01.10.2019. године. 

 

 

3.тачка дневног реда 

 

 Доношење одлуке о именовању вршиоца дужности директора ВШССОВ у 

Кикинди 

  

 Председник Савета Синиша Одаџин је истакао да за вршиоца дужности 

директора предлаже др Ангелу Месарош Живков.Наводи да тренутно не зна ко би тај 

посао могао да ради брже, савесније и одговорније. Др Месарош Живков се сагласила 

са предлогом.  Потом је питао присутне да ли неко има неки други предлог. Других 

предлога није било. Др Јелена Мићевић Карановић је поставила питање да ли се гласа 

јавно или тајно, како се не би направила грешка. Синиша Одаџин је потом прочитао 

члан 30 Статута Школе којим је прописано: „Ако директор није благовремено изабран, 

или је разрешен дужности пре истека периода на који је биран, именује се вршилац 

дужности директора.Савет именује вршиоца дужности директора Школе, из реда 

наставника, на период од најдуже годину дана. Вршилац дужности има сва права, 

обавезе и одговорности директора Школе.“ Наиме, вршилац дужности директора се 

именује, а не бира. Пословником о раду Савета чланом 32 је прописано да  „Савет 

доноси одлуке гласањем. Гласање је по правилу јавно.“, док је чланом 34 прописано да 

„Савет одлучује тајним гласањем када бира директора, председника Савета и његовог 

заменика и у другим случајевима када је то  предвиђено Законом и Статутом школе.“  

Имајући у виду изражену сумњу у начин именовања, председник Савета је питао 

присутне чланове Савета како желе да гласају. Сви су се изјаснили за јавно гласање.  

Потом се приступило гласању, од 17 присутних чланова Савета 16 је гласало ЗА, док је 

др Ангела Месарош Живков остала уздржана, те је донета следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди именује др Ангелу Месарош Живков за 

вршиоца дужности директора Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, почев од 01.10.2019. године, на период до годину дана. 
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 Др Ангела Месарош Живков се захвалила свима на указаном поверењу. 

 

 На основу наведеног, а у складу са одредбама Статута Школе,  др Ангели 

Месарош Живков функција помоћника директора Школе и чланству у Савету 

ВШССОВ у Кикинди, те се доноси следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

  Констатује се да др Ангели Месарош Живков престаје функција помоћника 

директора и чланство у Савету ВШССОВ због именовања  на функцију вршиоца 

дужности директора. 

 

4.тачка дневног реда 

Разно 

 

Председник Савета је питао да ли има неко предлога поводом ове тачке дневног 

реда. Како није било предлога, а дневни ред је исцрпљен, председник Савета ВШССОВ 

у Кикинди закључио је седницу. 

 Седница је завршена у 11:30 часова. 

 

                    Записник сачинила 
Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

            _________________________                                 __________________________ 

            Јелена Грбић Латиновић, секретар Синиша Одаџин 

 


