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: 126 - 1
Датум : 03.04.2017.године
На основу члана 48 и 49 Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је

ЗАПИСНИК
са II-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача
у Кикинди, одржане 30.03.2017. године, са почетком у 14:00 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 Јелена
Мићевић Карановић, професор, 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 8. МА Гордана
Рогановић, асистент, 9. Зорица Телечки, професор разредне наставе, 10. Силвија Канцел,
студент, 11. Марко Ибрајтер, студент, 12. Душана Попов, студент.
Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор, Снежана Букуров, шеф
Службе рачуноводства, Владимир Варађанин, представник синдиката.
Седници нису присуствовали: 1. др Љиљана Крнета, професор (која се, због раније
заказаног колоквијума, придружила члановима Савета, у 14:35 часова), 2. Ведран Ђурасовић,
дипл. Политиколог (обавестио телефоном о одсуству са седнице), 3. Ивана Иветић, дипл.
економиста, која је писменим путем обавестила председника Савета о немогућности
присуствовања седници.
Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 12 присутних
чланова постоји кворум. Након тога је упознао присутне са дневним редом за седницу и
предложио измену дневног реда – брисање тачке 4. Измене и допуне Правилника o полагању
испита и оцењивању на испиту, на предлог др Јелене Мићевић-Карановић достављен
електронским путем 23.03.2017. Других примедби на предложени дневни ред није било па је
исти, измењени, дневни ред стављен на гласање и једногласно је усвојен следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са I-4 седнице одржане 27.јануара 2017.године
2. Измене и допуне Правилника o специјалистичким струковним студијама
3. Измене и допуне Правилника o завршном испиту на специјалистичким струковним
студијама
4. Извештај о финансијском пословању ВШССОВ у Кикинди за 2016. годину
5. Одлука о висини школарине за школску 2017/2018. годину, студент генерације
6. Разно

1.тачка дневног реда
Усвајање записника са I-4 седнице одржане 27. јануара 2017. године
Записник са I-4 седнице Савета ВШССОВ у Кикинди једногласно је усвојен.

2.тачка дневног реда
Измене и допуне Правилника o специјалистичким струковним студијама
По другој тачки дневног реда, председник Савета отворио је дискусију о предложеним
изменама и допунама Правилника о специјалистичким струковним студијама. За реч се јавио
др Милорад Степанов, професор и затражио да се ближе дефинише максималан и минималан
број кандидата на сваком од модула специјалистичких струковних студија (Члан 13
Правилника). Др Јелена Мићевић-Карановић у својој дискусији која је уследила подсетила је на
то да Правилник то већ дефинише, односно прописује да се на модуле уписује „подједнак број
кандидата“, како је и акредитовано. Додала је и да минималан, односно максималан број
кандидата нису дефинисани Правилником, нити акредитовани, због практичности и
немогућности
да
се
предвиди
колико
ће
сваке
године
кандидата
бити
заинтересовано/пријављено за сваки од модула. Директор др Зоран Мијић сложио се с др
Јеленом Мићевић-Карановић и изјавио да је Правилник добро направљен, да је тешко
предвидети шта ће се у пракси дешавати, те да не треба ограничавати број кандидата по
модулима како бисмо пријављеним кандидатима максимално изашли у сусрет и тиме испунили
њихове жеље за студирањем на одређеном модулу. Мр Ангела Месарош-Живков подсетила је
присутне на ситуацију с којом смо се суочили прве године реализације студијског програма
специјалистичких струковних студија, када је било пријављено 25 кандидата, али не и
подједнак број пријављених на свим модулима. Управа специјалистичких студија тада је
покушала да студенте распореди на понуђене модуле како би на сваком био подједнак број
кандидата, али кандидати то нису прихватили. Усвојен је став да се овај члан Правилника не
мења, уз сугестију др Јелене Мићевић-Карановић да се Правилници о специјалистичким
студијама и о завршном испиту на специјалистичким студијама уједначе. Др Милорад Степанов
предложио је у другом јављању за реч да се у Члану 2 Правилника о специјалистичким
студијама, у ставу 5, последња ставка која гласи „Заснивање стручног деловања на
достигнућима савремене науке“ замени са „Заснивање стручног деловања на достигнућима
савремене васпитно-образовне праксе“. Након краће дискусије, овај предлог је усвојен и
чланови Савета приступили су гласању за усвајање измена и допуна Правилника о
специјалистичким студијама, те како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са 12 гласова
донета је
ОДЛУКА
Усвајају се измене и допуне Правилника о специјалистичким струковним
студијама.
3.тачка дневног реда
Измене и допуне Правилника o завршном испиту на специјалистичким струковним студијама
Председник Савета отворио је дискусију по овој тачки дневног реда, а како је није било,
ставио је предлог измена и допуна Правилника о завршном испиту на специјалистичким
струковним студијама на гласање, те је са свих 12 гласова ЗА донета
ОДЛУКА
Усвајају се измене и допуне Правилника о завршном испиту на специјалистичким
струковним студијама.

4.тачка дневног реда
Извештај о финансијском пословању ВШССОВ у Кикинди за 2016.годину
Након што је Снежана Букуров, шеф Службе рачуноводства, известила присутне о
финансијском пословању ВШССОВ у Кикинди у 2016. години и одговорила на питање др
Милорада Степанова везано за ставку „енергетске услуге“, за реч се јавио др Зоран Мијић,
професор, износећи своју личну забринутост због тренутног финансијског стања Школе које је
знатно неповољније у поређењу с билансом од пре годину дана, те упозорио на алармантан
проблем великог броја неажурних студената и осетан мањак сопствених прихода које Школа у
последње време остварује.
Након овог излагања, председник Савета позвао је присутне чланове Савета да се
изјасне по овој тачки дневног реда, и са 12 гласова ЗА донета је
ОДЛУКА
Усваја се Извештај о финансијском пословању ВШССОВ у Кикинди за 2016.годину.
5.тачка дневног реда
Одлука о висини школарине за школску 2017/2018. годину, студент генерације
Предлог Наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди да школарина на основним
струковним студијама за школску 2017/2018. годину износи 48.000,00 динара, а на
специјалистичким струковним студијама 80.000,00 динара, са могућношћу плаћања у 8 једнаких
месечних рата стављен је на гласање, те како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са
12 гласова донета је
ОДЛУКА
Усваја се предлог наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди да цена школарине
за школску 2017/2018. годину буде 48.000,00 динара, а на специјалистичким струковним
студијама 80.000,00 динара, са могућношћу плаћања у 8 једнаких месечних рата.
Председник Савета упознао је присутне чланове Савета са одлуком Наставно-научног
већа ВШССОВ у Кикинди да је студент генерације уписане школске 2013/14. године Лукић
(Драгана) Бобан, који је одбранио завршни рад у ВШССОВ у Кикинди 14.09.2016. године, на
студијском програму Струковни васпитач деце јасленог узраста, са општим успехом 9,90.
Председник Савета такође је изнео предлог да новчана награда која се додељује студенту
генерације и ове године буде 10.000,00 динара. За реч се јавио др Зоран Мијић, професор и
изнео мишљење да је за Школу у ситуцији у каквој се финансијски тренутно налази сваки
издатак велик, али да је ова награда заслужена, те да подржава предлог председника Савета.
Предлог је стављен на гласање и, са 12 гласова ЗА, донета је
ОДЛУКА
Усвајаја се одлука наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди да је студент
генерације уписане школске 2013/14. године Лукић (Драгана) Бобан који ће бити награђен
новчаном наградом у износу од 10.000,00 динара.
6.тачка дневног реда
Разно
Под тачком разно, др Јелена Мићевић-Карановић изнела је предлог да се записници са
седница Савета ВШССОВ у Кикинди убудуће објављују на сајту Школе. Председник Савета
позвао је присутне да гласају о овом предлогу, дефинисавши да би као први били објављени

овај и записници са претходне две седнице, одржане у децембру 2016. и у јануару 2017.
године. МА Гордана Рогановић, асистент поставила је питање да ли је објављивање записника
у електронском облику уобичајена пракса у другим високошколским установама и изразила
своје начелно неслагање с овим предлогом. Одговорили су јој председник Савета, Синиша
Одаџин и др Јелена Мићевић-Карановић, потврдивши на су на већини сајтова високошколских
установа видели архиве записника са седница како Наставно-научног већа, тако и Савета
школа. Снежана Букуров, шеф Службе рачуноводства, поставила је питање да ли би у складу с
овим предлогом, требало објављивати и извештаје о финансијском пословању Школе, а
одговорио јој је председник Савета да то нисмо у обавези да радимо, те да уколико не буде
конкретног предлога да се финансијски извештаји објављују, то се засад неће радити. МА
Владимир Варађанин, поставио је питање везано за измену на сајту школе, односно допуну
сајта Архивом записника, те се, након што је добио потврду од председника Савета да архиву
треба формирати, приступило гласању. Председник Савета позвао је присутне да се изјасне о
предлогу др Јелене Мићевић-Карановић да се убудуће записници са седница Савета ВШССОВ
у Кикинди објављују на сајту Школе и овај предлог је, са 12 гласова ЗА, једногласно усвојен.
Председник Савета упознао је присутне чланове Савета са предлогом чланице Савета
Иване Иветић, дипл. економисте, да се седнице Савета убудуће одржавају после 17 часова
или викендом, што предлаже јер је због радног времена спречена да седницама присуствује.
Раду Савета придружила се др Љиљана Крнета, професор.
Др Милорад Степанов јавио се за реч и изнео разумевање и уважавање за ситуацију
чланице Савета Иване Иветић, али и изразио сумњу да је у питању превелик захтев, будући да
би сви остали чланови Савета требало да се прилагоде радном времену једне чланице. Др
Зоран Мијић, професор такође је учествовао у овој дискусији и нагласио да и по овом питању
морамо бити економични, те, конкретно, заказивати седнице Савета онда кад је већина
чланова Савета у Школи, због плаћања путних трошкова члановима који нису из Кикинде. На
ову дискусију надовезао се председник Савета, Синиша Одаџин, рекавши да би Оснивач
приликом одабира чланова Савета морао бити обазривији, односно повести рачуна о томе
може ли члан кога бира за састав Савета уопште присуствовати седницама, те изнео став да
се предлог Иване Иветић не може усвојити. Сви присутни подржали су овај став, а МА Тања
Бркљач поставила је питање да ли сада, будући да чланица Ивана Иветић по свему судећи ни
убудуће неће моћи да присуствује седницама Савета, треба од Оснивача тражити именовање
другог члана представника Оснивача. Председник Савета одговорио је да ће то и учинити,
односно обратити се представницима Оснивача са захтевом да се овај проблем реши на
задовоство свих укључених страна. С тим у вези, председник Савета подсетио је присутне да је
након раскида радног односа у ВШССОВ у Кикинди др Весне Срдић, професора, 14 фебруара
2017. године, њено место у Савету ВШССОВ у Кикинди остало упражњено, те да ће од
Наставно-научног већа затражити да изабере новог члана из својих редова у наредном
периоду.
Под тачком разно није било више тема за дискусију.

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

Седница је завршена у 14:40 часова.

Записник сачинила
_________________________
МА Тања Бркљач, заменик
председника Савета ВШССОВ у Кикинди

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди
__________________________
Синиша Одаџин

