САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs

Број: 20-1
Датум : 27.01.2017. године
На основу члана 48 и 49 Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је

ЗАПИСНИК
са I-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане 27.01.2017. 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 Милорад
Степанов, професор 4. мр Ангела Месарош Живков, предавач, 5. мр Србислава
Павлов, предавач, 6. др Љиљана Крнета, професор, 7. др Јелена Мићевић Карановић,
професор, 8. др Ђурђа Гријак, професор, 9. др Данијела Радловић Чубрило, професор,
10. Силвија Канцел, студент, 11. Марко Ибрајтер, студент , 12. Душана Попов, студент.
13. Ведран Ђурасовић, дипл. политиколог
Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор, Ђорђе
Лујиновић, самостални референт за финансијске и административно техничке послове,
Владимир Варађанин, представник синдиката и секретар Дубравка Грубор.
Седници нису присуствовали: 1. др Весна Срдић, професор (која је најавила
одсуство са седнице) 2. МА Гордана Рогановић, асистент (која је најавила одсуство са
седнице) 3. Ивана Иветић, дипл. економиста, 4. Зорица Телечки, професор разредне
наставе
Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 13
присутних чланова постоји кворум. Након тога је упознао присутне са дневним редом
за седницу. На предложени дневни ред није било примедби па је исти стављен на
гласање и једногласно је усвојен следећи

Д Н Е В Н И

Р Е Д

Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди
Финансијски план Школе за 2017.годину
Извештај о попису и предлози за расход средстава
Измене Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди
Усвајање записника са седнице 16.12.2016. године и електронске седнице
28.11.2016. године
6. Разно
1.
2.
3.
4.
5.

Што се тиче изостанака на седницама Савета, председник Савета напоменуо је
да су др Весна Срдић, професор и МА Гордана Рогановић, асистент јавиле да неће
присуствовати на седници, док се Ивана Иветић, дипл. економиста и Зорица Телечки,
професор разредне наставе нису јавиле. Такође је напоменуо да поједини изостанци
чланова Савета немају оправдање, те да би тела која су их именовала требало да се
позабаве тиме.

1.тачка дневног реда
Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди
Председник Савета обавестио је присутне да је Школи од Покрајинске владе
дана 10.01.2017. године стигло Решење о именовању чланова Савета ВШССОВ у
Кикинди бр. 022-781/2016 од 28.12.2016. године. Представници оснивача у Савету
ВШССОВ у Кикинди су Ведран Ђурасовић, дипл. политиколог за међународне послове,
Ивана Иветић, дипл. економиста и Зорица Телечки, професор разредне наставе.
Представио је свима јединог присутног представника оснивача- Ђурасовић Ведрана.
2.тачка дневног реда
Финансијски план Школе за 2017.годину
Под другом тачком дневног реда било је доношење Финансијског плана Школе
за 2017. годину. Председник Савета Школе дао је реч Лујиновић Ђорђу, самосталном
референту за финансијске и административно техничке послове. Лујиновић Ђорђе
поздравио је све присутне чланове, а посебно новог члана, представника оснивача,
Ђурасовић Ведрана. Сви присутни упућени су у Финансијски план за 2017. годину, који
им је послат уз позив за седницу, те је Ђорђе позвао присутне да поставе питања
уколико их нешто интересује. Истакао је да је Финансијски план тимски направљен, у
сарадњи са директором и осталим запосленима у Школи.
Др Милорад Степанов, професор, поставио је питање шта значи ставка минус у
Финансијском плану. Ђорђе Лујиновић одговорио је да када се прави план, сагледају се
планирани приходи и расходи, у овом случају ставка минус значи да ће у 2017. години
трошкови бити већи прихода за 1.412.000, 00 динара. Уколико не будемо имали веће
приходе, неки од трошкова неће моћи да се подмире.
Директор Школе додао је да се не може тачно знати колики ће бити сопствени
приходи Школе, не може се предвидети да ли ће студенти који су на самофинасирању
наставити школовање.
Председник Савета предложио је да се донесе одлука – доноси се Финансијски
план за 2017. годину. Ставио је предлог одлуке на гласање, те како су сви присутни
чланови Савета гласали ЗА, са 13 гласова донета је
ОДЛУКА
Доноси се Финансијски план ВШССОВ у Кикинди за 2017. годину, који је
саставни део ове одлуке.
3.тачка дневног реда
Извештај о попису и предлози за расход средстава
По питању пописа основних средстава Ђорђе Лујиновић истакао је да је све
урађено на време , темељно, све активности везано за постојећу опрему су одрађене,
на нову опрему стављени су инвентарски бројеви. Чланови комисије за попис, поред
њега, били су Срђан Карановић, референт за студентска питања и Владимир
Варађанин, стручни сарадник за информационе системе. Комисија је ставила предлог
да се расходује опрема која нема књиговодствену вредност, нефинансијску имовину у
сталним средствима која је дотрајала искњижити на терет извора нефинансијске
имовине у сталним средствима и то набавна вредност 65.010,16, исправка вредности
65.010,16 док је неотписана 0,00 динара. Предлог је да се расходована опрема одложи
у просторију испод амфитеатра и да се поменута опрема погледа од стране мајстора и
уколико буде потребе некад у будућности да се користи.

Председник Савета питао је присутне чланове Савета да ли неко има неки
други предлог за начин расходовања опреме. Како нико од чланова Савета није имао
други предлог, председник Савета је предложио да се усвоји Извештај Комисије за
попис основних средстава и предлог исте Комисије о начину расходовања опреме.
Овакав предлог стављен је на гласање, те са свих 13 гласова ЗА донета
ОДЛУКА
Усваја се Извештај Комисије за попис основних средстава од 24.01.2017.
године. Нефинансијску имовину у сталним средствима која је дотрајала
искњижити на терет извора нефинансијске имовине у сталним средствима и то:
набавна вредност 65.010,16, исправка вредности 65.010,16 док је неотписана 0,00
динара. Расходована опрема одлаже се у просторију испод амфитеатра.
По питању пописа залиха робе за даљу продају у скриптарници Школе, стање
новчаних средстава и попис ситног инвентара на дан 31.12.2016. године, као и пописа
залиха материјала који се користи за услуге копирања и коричења у скриптарници,
Ђорђе Лујиновић истакао је да је Извештају Комисије наведено да је приликом
сравњења стварног са књиговодственим стањем готових производа у скриптарници на
дан 31.12.2016. утврђен вишак у износу од 1.440,00 динара а што се односи на три
примерка књиге „Психологија дечје игре“ ауторки Јелене Мићевић Карановић и Ђурђе
Солеша-Гријак, те да је Комисија предложила да се вишак књижи у корист
Школе.Такође је утврђен мањак у износу од 800,00 динара који се односи на један
примерак књиге „Антропологија дечјег узраста“ ауторке Вере Сумрак, који се може
књижити на терет Школе. Ситан инвентар предложен за расход од стране пописне
Комисије искњижити на терет извора нефинансијске имовине у залихама у вредности
од 8.720,43 динара.
Председник Савета предложио је да се донесе одлука – усваја се Извештај
Комисије , као и предлози за књижење ситног инвентара предложеног за расход и
исказаног вишка и мањка.
Предлог је стављен на гласање, те како је свих 13 присутних чланова Савета
гласало ЗА предлог, донета је следећа
ОДЛУКА
Усваја се Извештај о попису залиха робе за даљу продају у скриптарници
Школе, стање новчаних средстава и попис ситног инвентара на дан 31.12.2016.
године и пописа залиха материјала који се користи за услуге копирања и
коричења у скриптарници. Вишак у износу од 1.440,00 динара (уџбеник
„Психологија дечије игре“) и мањак у износу од 800,00 динара (уџбеник
„Антропологија дечјег узраста“) књижиће се у корист, односно на терет Школе.
Ситан инвентар предложен за расход искњижити на терет извора нефинансијске
имовине у залихама у вредности од 8.720,43 динара.
Лујиновић Ђорђе напоменуо је да је План јавних набавки за 2017. годину
садржан у финансијском плану, са свим процењеним вредностима јавних набавки, које
не прелазе износ од 500.000,00 динара те се на њих на примењује Закон о јавним
набавкама, али у сваком случају треба бити послат Управи за јавне набавке, односно
окачен на портал јавних набавки. Једино што још није сигурно јесте део предвиђен за
реновирање библиотеке.

Председник Савета предложио је да се донесе одлука- доноси се План јавних
набавки за 2017. годину. Предлог је стављен на гласање, те како је 13 присутних
чланова Савета гласало ЗА, донета је
ОДЛУКА
Доноси се План јавних набавки ВШССОВ у Кикинди за 2017. годину, који је
саставни део ове одлуке.
4.тачка дневног реда
Измене Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди
Предлог измена и допуна Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди послат
је свим члановима Савета Школе. Председник Савета истакао је да је се кључне
измене односе на поступак у случају неоправданих изостанака са седница Савета и на
акте које Савет може да доноси- одлуке, мишљења, закључке и препоруке. Др
Милорад Степанов, професор, поставио је питање зашто измене Пословника нису
подељене члановима Савета у штампаном облику. Председник Савета одговорио је да
су сви чланови добили измене Пословника у електронској форми. Председник Савета
отворио је дискусију поводом предложених измена Пословника о раду Савета
ВШССОВ у Кикинди. Како нико присутних чланова Савета није имао никакву примедбу
на предложене измене, председник Савета ставио је предлог измена на гласање. За
предлог је гласало 12 чланова Савета, док је уздржан био 1- др Милорад Степанов,
професор, те у складу са тим донета је
ОДЛУКА
Усвајају се све предложене измене и допуне Пословника о раду Савета
ВШССОВ у Кикинди.
5.тачка дневног реда
Усвајање записника са седнице 16.12.2016. године и електронске седнице 28.11.2016.
године
Председник Савета напоменуо је да је потребно усвојити записнике са седнице
16.12.2016. године и електронске седнице 28.11.2017. године. Др Милорад Степанов,
професор, рекао је да му у записнику са електронске седнице од 28.11.2017. године
нису били читљиви гласови после гласа Цвијан Дарка, да није видео све податке са
мејла, за које је прочитао у Пословнику Савета да треба да се виде. Председник
Савета рекао је да му није јасно на шта се питање односи и да је у записнику све јасно.
Напоменуо је да треба да се трудимо да нема електронских седница, само кад је баш
неопходно. Како нико други није имао никаквих питања нити примедби поводом
записника, председник Савета ставио је предлог за усвајање записника од 16.12.2017.
године на гласање. За усвајање истог записника гласало је свих 13 присутних чланова
Савета. Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске
седнице 28.11.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 12
чланова Савета, уздржан 1 – др Милорад Степанов, професор. У складу са гласовима
донета је
ОДЛУКА
Усвајаја се записник са седнице 16.12.2016. године и електронске седнице
28.11.2016. године.

6.тачка дневног реда
Разно
Поводом тачке разно, председник Савета дао је реч секретару Школе. Секретар
Школе подсетила је присутне да је за тачку разно свим члановима Савета достављен
предлог измена Правилника о радној дисциплини и понашању запослених у ВШССОВ у
Кикинди. Први члан предлога одлуке је нешто измењени став, док су остали чланови
усклађивање са Законом о раду, који се мењао од доношења предметног Правилника.
Позвала је присутне да поставе питања уколико их нешто интересује. Др Милорад
Степанов питао је да ли су то измене везане за синдикат, те је секретар Школе
одговорила да јесте и то међу изменама, према ранијим одредбама Закона о раду
послодавац је био у обавези да писано упозорење о постојању разлога за отказ
уговора о раду достави на мишљење синдикату чији је запослени члан, док сада
запослени уз своје изјашњење на поменуто упозорење може доставити и мишљење
синдиката, које је послодавац дужан да размотри уколико је достављено. Како нико
није имао никаквих примедби нити питања поводом предложене одлуке о изменама
Правилника о радној дисциплини и понашању запослених у ВШССОВ у Кикинди,
председник Савета ставио је предлог одлуке на гласање, те како су сви присутни
чланови Савета гласали ЗА усвајање истог предлога, са 13 гласова донета је
ОДЛУКА о изменама и допунама
Правилника о радној дисциплини и понашању запослених у ВШССОВ у Кикинди
Члан 1
Члан 37 став 1 тачка 8 мења се и гласи :
„Угрожавање или повређивање физичког или психичког интегритета студента или
запосленог ( вређање, физичко, психичко, морално или сексуално злостављање или
злостављање на неки други начин)“
Члан 2
Члан 43 став 3 мења се и гласи :
„Уколико постоје олакшавајуће околности или ако повреда дисциплине и правила
понашања није такве природе да запосленом треба да престане радни однос ,
директор може уместо отказа уговора о раду да изрекне једну од следећих мера:
1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до 15 радних
дана;
2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је
новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од
зараде, на основу решења послодавца о изреченој мери;
3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати
уговор о раду без поновног упозорења из члана 180 Закона о раду односно члан 43
став 1 овог Правилника ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне
обавезе или непоштовање радне дисциплине „
Члан 43 став 4 БРИШЕ СЕ.
Члан 3
У члану 44 став 1 речи „пет радних дана“ замењују се речима „осам дана“.
Члан 4

У члану 44 став 2 после речи „ узимајући у обзир и мишљење синдиката“ додају се
речи „уколико је достављено уз одговор“
Члан 5
Члан 45 БРИШЕ СЕ.
Директор Школе рекао је да како се у ову школску годину уписао мањи број
самофинансирајућих студената, те како се не зна колико студената ће завршити
школовање и с обзиром на чињеницу да Школа од Покрајине не добија довољно
средстава за подмирење материјалних трошкова, могуће је да ће се финансијска
ситуација Школе одразити на примања запослених.
Под тачком разно није било више тема за дискусију.
Пошто је исцрпљен дневни ред,
закључио је седницу.

председник Савета ВШССОВ у Кикинди

Седница је завршена у 13:40 часова.

Записник сачинила
_________________________
Дубравка Грубор, секретар

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди
__________________________
Синиша Одаџин

