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

Број: 313-1
Дана: 23.06.2017. године

На основу указане потребе, а у складу са чланом 12. a и 12. б Пословника о
раду Савета ВШССОВ у Кикинди, заказана је IV-4 седница (електронска) и сачињен је
ЗАПИСНИК
са IV-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане од 20. до 23. јуна 2017. године, електронским путем.
Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице: 1. др Јелена
Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер, 3. мр Ангела Месарош
Живков, предавач 4. др Биљана Јеремић, професор, 5. мр Србислава Павлов,
предавач 6. др Љиљана Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило,
професор, 8. др Ђурђа Гријак, професор, 9. Синиша Одаџин, 10. Душана Попов,
студент, 11. Марко Ибрајтер, студент, 12. Силвија Канцел, студент, 13. Ведран
Ђурасовић, 14. Зорица Телечки и 15. Ивана Иветић.
Чланови који нису учествовали у раду електронски одржане седнице: 1. Гордана
Рогановић, мастер и 2. др Милорад Степанов, професор.
Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 20.
до 23. јуна 2017. године електронску седницу Савета. Свим члановима је путем мејла
послат Дневни ред, са образложењем и предлогом закључка. Примедби на
предложени дневни ред није било па је усвојен:

ДНЕВНИ

РЕД

1. Приговор доц. др Маре Керић против одлуке Наставно-научног већа
ВШССОВ у Кикинди број 254-2 од 31.05.2017. године
1.тачка дневног реда
Приговор доц. др Маре Керић против одлуке Наставно-научног већа
ВШССОВ у Кикинди број 254-2 од 31.05.2017. године

Под првом и једином тачком дневног реда на овој седници, разматрало
се о приговору доц. др Маре Керић против одлуке Наставно-научног већа ВШССОВ у
Кикинди број 254-2 од 31.05.2017. године. Из документације која је достављена у
склопу позива за ову седницу, произилази да Савет не може расправљати о приговору.
Како је ''ЗА'' предложени закључак гласало 15 (петнаест) чланова Савета донет
је следећи закључак:

На основу члана 31 става 1 и 4 Пословника о раду Савета школе, а у
вези са чланом 20 и 121 Статута Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди и члана 13 Правилника о избору у звања наставника и сарадника
у Високој школи стуковних студија за образовање васпитача, Савет на својој
електронској седници одржаној од 20. до 23. јуна 2017. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди,
сагласно одредбама Статута и Правилника о избору у звање наставника и
сарадника, не може расправљати о приговору доц. др Маре Керић јер она НИЈЕ
предложени кандидат за избор у звање од стране Комисије за припрему
извештаја о пријављеним кандидатима, са предлогом за избор у одговарајуће
звање наставника, за област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика
физичког и здравственог васпитања.

Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику.
Гласање је трајало до 11.00 часова 23. јуна 2017. године.
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