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: 71-1
Датум : 13.03.2018.године
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК
са XIV-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане 13.03.2018. године, са почетком у 14.30 часова, у
библиотеци Школе.
Седници присуствују: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник
страног језика, заменик председника Савета, 3. мр Ангела Месарош Живков, предавач, 4. мр
Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, професор, 6. др Јелена Мићевић
Карановић, професор, 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор,8. др Милорад Степанов,
професор, 9. МА Гордана Рогановић, асистент 10.Ивана Ромаков,студент 11. Силвија Канцел,
студент, 12. Александра Марков, студент. 13.Зорица Телечки , проф. раз. наставе
Присутни су потписали евиденцију о присутности која је прилог овом записнику.
Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор, секретар Јелена
Грбић Латиновић, дипл. правник и др Владимир Варађанин, председник синдиката.
Седници нису присуствовали:1. др Биљана Јеремић, професор(најавила одсуство са
седнице),2. др Ђурђа Гријак, професор (најавила одсуство са седнице) 3. Ведран Ђурасковић,
дипл. политиколог представник Оснивача(који није најавио одсуство са седнице) и 4.Ивана
Иветић, дипл.економиста (која није најавила одсуство са седнице).
Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 13
присутних чланова постоји кворум.Након тога је навео да се одсуство чланова који нису
присуствовали претходној седници сматра оправданим. Упознао је присутне са дневним редом
за седницу те како није било примедби је исти стављен на гласање и једногласно је усвојен
следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са XIII-4 седнице Савета Високе школе струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди одржане 23.02.2018. године
2. Доношење Статута
3. Доношење одлуке о висини школарине за мастер струковне студије
4. Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације
5. Разно.
1.тачка дневног реда
Усвајање записника са седнице одржане23.02.2018. године
Поводом ове тачке дневног реда др Милорад Степанов,проф. је путем маила
благовремено ставио примедбу на записник у делу који се односи на тачку разно, а где је
наведено следеће:“ др Милорад Степанов, проф. који је рекао да нема јасну слику о анонимним
пријавама о којима се тренутно говори, али да су му оне претходне познате“. Наиме др
Милорад Степанов,проф. је навео да је рекао на седници да су му познате (прочитао је) само

једну анонимну пријаву (од толиких од када је у Школи, од 2004 године) и то против бивше
директорице, др Тамаре Грујић и питао се да ли ће и та анонимна пријава бити обухваћена
кривичном пријавом коју сад подноси Школа. Како су сви чланови Савета једногласно
усвојили ову примедбу, извршена је корекција записника са седнице од 23.02.2018. године и
донета је следећа:
ОДЛУКА
Усвајаја се кориговани записник са седнице одржане 23.02.2018.године
2.тачка дневног реда
Доношење Статута
Поводом ове тачке председник Савета је обавестио чланове о коначном предлогу
Статута који је усвојен на седници Наставно-стручног већа одржаној дана 13.03.2018. ,
непосредно пре одржавања седнице Савета. Како чланови савета нису имали примедби,
предлог Статута стављен је на гласање, те како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са
13 гласова донета је следећа:
ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди дана 13.03.2018.године доноси Статут
ВШССОВ у Кикинди.
3.тачка дневног реда
Доношење одлуке о висини школарине за мастер струковне студије
Тачка 3 је на предлог председника Савета измењена, те се по овој тачки дневног реда
одлучивало о висини школарине за све студијске програме. Наиме на седници Наставностручног већа од 13.03.2018. , предложена је висина школарине за све студијске програме, те
како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са 13 гласова донета је следећа:
ОДЛУКА
Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2018/19. годину износи:
Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара
Специјалистичке струковне студије- 80.000,00 динара
Мастер струковне студије-58.000,00 динара
4.тачка дневног реда
Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације
Председник Савета је поводом ове тачке дневног реда истакао да се Школа налази у тешкој
материјалној ситуацији и позвао чланове Савета да изнесу предлоге поводом ове тачке дневног
реда.За реч се јавила др Љиљана Крнета,проф. која је рекла да сматра нема места додели
новчане накнаде када се Школа налази у таквој материјалној ситуацији, као и да би било у реду
студенту генерације доделити пригодан поклон.За реч се јавила студент Силвија Канцел која је
истакла да није у реду да једне године Школа даје новчану накнаду студенту генерације, а да
следеће године такве награде не буде, као и да би требало усталити праксу када се ради о
награди студенту генерације, односно да она треба да буде једнака за сваког студента
генерације.Директор Школе је навео да је заиста немогуће да се са рачуна Школе исплати
награда за студента генерације баш у износу од 10.000, 00 динара и сложио се са доделом
пригодног поклона, на који се осврнуо да је можда и практичнији, односно у смислу успомене

и кориснији.Мр Ангела Месарош Живков, помоћник директора навела је да је могуће
обезбедити овај износ из донација, те да ће се она лично потрудити да се обезбеди овај износ од
10.000,00 динара као награду за студента генерације. Након тога предлог је стављен на гласање
, те како су 11 чланова Савета гласали ЗА, док су 2 била УЗДРЖАНИ, донета је следећа:
ОДЛУКА
Утврђује се висина новчане награде за студента генерације уписане 2014/15 у
износу од 10.000,00 динара.
5.тачка дневног реда
Разно
Председник Савета је рекао да под овом тачком дневног реда предлаже усвајање
Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди који је достављен члановима путем маила и
који се не разликује битно од претходног, осим наравно у делу који који је усклађен са Законом
о високом образовању („Сл. Гласник РС“ 88/2017) и Статутом Школе. Како су сви присутни
чланови Савета гласали ЗА, са 13 гласова донета је следећа:
ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди доноси дана 13.03.2018. године Пословник о раду
Савета ВШССОВ у Кикинди.
Разматрана је молба мр Ангеле Месарош Живков, да Школа буде издавач помоћног
уџбеника „Методичке активности из физичког и здравственог васпитања“ приручник за
студенте високих школа струковних студија за образовање васпитача, чији је она аутор, молба
за коришћење приручника, као помоћног уџбеника у настави за предмет Методичке
активности из физичког и здравственог васпитања на основним струковним студијама, као и
молба да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић Карановић, проф. .
Како су 12 чланова Савета гласали ЗА, 1 УЗДРЖАН , донета је следећа:
ОДЛУКА
Школа ће бити издавач помоћног уџбеника „Методичке активности из физичког
и здравственог васпитања“ приручник за студенте високих школа струковних студија за
образовање васпитача, чији је аутор мр Ангела Месарош Живков. Одобрава се
коришћење приручника, као помоћног уџбеника у настави за предмет Методичке
активности из физичког и здравственог васпитања на основним струковним студијама, а
за наведену публикацију именује се уредник др Јелена Мићевић Карановић, проф.
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 15.30 часова.
Записник сачинила

Јелена Грбић Латиновић, секретар

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди
Синиша Одаџин,проф.

