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: 270-1
Датум: 07.09.2018.године
На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.),
сачињен је
ЗАПИСНИК
са XX-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане 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 Ангела Месарош Живков, предавач, 4. мр
Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, професор, 6. др Јелена Мићевић Карановић
7. др Милорад Степанов, професор, 8. др Биљана Јеремић, професор, 9. др Ђурђа Гријак,
професор 10.Александра Марков,студент, 11. Јелена Мирков, студент
Присутни су потписали евиденцију о присутности која је прилог овом записнику.
Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор и секретар Јелена
Грбић Латиновић, дипл. правник.
Седници нису присуствовали:1. др Данијела Радловић Чубрило, професор (најавила
одсуство са седнице),2. МА Гордана Рогановић, асистент (најавила одсуство са седнице),
3.Зорица Телечки, представник Оснивача ( није најавила одсуство са седнице) 4. Ведран
Ђурасковић, дипл. политиколог представник Оснивача (који није најавио одсуство са седнице)
и 5.Ивана Иветић, дипл.економиста представник Оснивача (која није најавила одсуство са
седнице),6.Јово Иветић, студент (најавио одсуство са седнице)
Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 11
присутних чланова постоји кворум.Након тога је навео да се одсуство чланова представника
оснивача који нису присуствовали претходној седници не може сматрати оправданим,док се
оправдава одсуство осталих . Упознао је присутне са дневним редом за седницу те како није
било примедби исти је стављен на гласање и једногласно је усвојен следећи

Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са XVI-4 седнице седнице Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди одржане 29.05.2018.
године и електронских седница : XVII-4 од 07.06.2018. до 08.06.2018., XVIII-4 од
15.06.2018. до 18.06.2018, XIX-4 од 09.07.2018. до 11.07.2018.
2. Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији
послова у Високој Школи струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди
3. Одобравање смањења висине школарине у износу од 30% запосленим у
Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинда почев од школске
2018/2019. године.
4. Разно.
1.тачка дневног реда

Усвајање записника са седнице одржане 29.05.2018. године и електронских седница:
XVII-4 од 07.06.2018. до 08.06.2018., XVIII-4 од 15.06.2018. до 18.06.2018, XIX-4 од 09.07.2018.
до 11.07.2018.
Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Др Милорад Степанов,
професор се изјаснио да остаје уздржан што се тиче записника седница у чијем раду није
учествовао. Председник Савета је потом ставио на гласање записник уз све наведене
корекције, те је једногласно донета следећа:
ОДЛУКА
Усваја се записник са XVI-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди одржане 29.05.2018. године и електронских
седница : XVII-4 од 07.06.2018. до 08.06.2018., XVIII-4 од 15.06.2018. до 18.06.2018, XIX-4 од
09.07.2018. до 11.07.2018.
2.тачка дневног реда
Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији послова у
Високој Школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао је у чему се
састоје измене Правилника о организацији и систематизацији послова у ВШССОВ у Кикинди
који је достављен члановима Савета уз позив за седницу,те је Правилник стављен на гласање и
једногласно је донета следећа:
ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди дана 07.09.2018. године даје сагласност на измене
Правилника о организацији и систематизацији послова у Високој школи струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди.
3.тачка дневног реда
Одобравање смањења висине школарине у износу од 30% запосленим у
Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинда почев од школске 2018/2019.
године
Предлог за ову тачку је благовремено достављен члановима Савета , а упућен је од
стране стручне службе –Секретаријата. Председник Савета је поводом ове тачке истакао да је у
економском интересу Школе да се свим запосленим у ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда умањи
школарина на свим степенима студија у износу од 30% , а не само васпитачима-менторима као
што је то било до сад. Др Биљана Јеремић је поставила питање да ли се овај попуст односи само
на запослене у ПУ „Драгољуб Удицки “ у Кикинди или на све запослене у Предшколским
установама, председник Савета је одговорио да се односи само на запослене у ПУ „Драгољуб
Удицки “ у Кикинди. Након овога приступило се гласању, те је једногласно донета следећа:
ОДЛУКА
Смањује се висина школарине у износу од 30% запосленим у Предшколској
установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинди почев од школске 2018/2019.године.

4.тачка дневног реда
Разно
Председник Савета је питао присутне чланове Савета да ли неко има да каже, односно
да предложи поводом ове тачке. Др Ангела Месарош Живков, помоћник директора је
прочитала захтев одбојкашког клуба „Ки-0230“ који се тиче одобравања коришћења спортске
сале Школе и истакла је да је наведени клуб увек био донатор Школи, те је након спроведеног
гласања донета следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди одобрава коришћење спортске сале Високе Школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди у школској 2018/2019. години за
потребе одржавања редовних тренажних и такмичарских активности женског
Одбојкашког клуба „КИ-0230“ Кикинда (група школе одбојке) у следећим терминима:
-

Среда 19:00-20:00 часова
Петак 19:00-20:00 часова
Субота 12:00-17:00 часова
Недеља 10:00-12:00 часова .

Потом је директор Школе добио реч. Рекао је да подржава одлуку која се односи на 3.
тачку дневног реда као и да би такво умањење Школарине требало да се односи и на запослене
у Школи који желе да напредују у образовању. Др Милорад Степанов, професор је такође
подржао ово, али је нагласио да је потребно гледати квалификацију радног места када се
финансира школовање запосленог, односно да ли је неопходно за то радно место да запослени
напредује, као и да би требало да запослени проведе у Школи бар неко време након
финансирања у његово образовање.
Након тога је директор добио реч и позвао се на оно што је рекао на седници НС већа
одржаоној непосредно пре седнице Савета, а које се тичу промена у високом образовању: Рекао
је да се за сада још увек не зна шта ће се у наредном периоду дешавати са Школама које се баве
високим образовањем. На састанку КАСС-А који је траја скоро два часа, директори Школа
представници делова Војводине, су причали о ономе што је њима познато. Како стоје ствари,
претпоставка је да у складу са реформама, осниваће се Академије струковних Школа. Известио
је чланове да је већ део реформе спроведен, односно да су се са Београдском пословном
Школом спојиле и школа у Блацу и Ваљеву. Оно што о чему се на састанку КАСС-а говорило, а
о чему додуше нико нема писану и поуздану информацију, истакао је директор је то да ће доћи
до спајања Школа, односно формирања Академија, да директора школа вероватно више неће
бити, већ ће их заменити председник академије. Представништво КАСС-а је направило групу
која ће у овој реформи давати предлоге и сугестије. Према незваничним информацијама, од 10
васпитачких Школа колико их има у Србији, 5 у Војводини и 5 у централној Србији постоји
могућност да ће бити формирана по једна Академија у Војводини и једна у Србији. Питање је
само где ће бити седишта Академије, да ли то мора увек бити Београд или Нови Сад!? Све
унапред што би се причало о овој реформи истиче директор, била би чиста нагађања. Нема
одговора да ли ће неко остати без посла, да ли ће запослени морати да путују у седиште
Академије ради извршавања својих пословних обавеза, како ће бити организована настава, као
и шта ће бити са ненаставним кадром и слично. Чињеница је да се аутономија коју Школа до
сада има-губи. Истакао је да од 20 људи из Савета који спроводи реформу само 5 њих је из
струке, што никако није добро јер о правилном одлучивању могу само људи из струке.
Најчешће питања директора која се постављају шта ће бити са запосленима, али о овом и свим
другим питањима ће се дознати нешто тек на наредним састанцима. Чињеница је, рекао је
директор, да многе Школе нису испуниле квоту од 50% која се тиче буџетских места, док само
у Новом Саду има 3.000 слободних места. Чињеница је да постоји много запослених, а мали
број студената , а држави је то тешко да финансира.
Пошто је исцрпљен дневни ред, председник Савета ВШССОВ у Кикинди закључио је
седницу.
Седница је завршена у 14.40 часова.
Записник сачинила
_________________________
Јелена Грбић Латиновић, секретар

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди
__________________________
Синиша Одаџин

