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

Број: 324-1
Дана: 12.10.2018. године
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК
са XXI-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 10.10.2018. до 12.10.2018.
године до 11,00 часова
Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице: 1. др Јелена
Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер, 3. др Ангела Месарош
Живков, предавач 4. мр Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, професор 6.
др Данијела Радловић Чубрило, професор, 7. др Ђурђа Гријак, професор, 8. Синиша
Одаџин, 09.Александра Марков , студент, 10.Ведран Ђурасовић,
Нису гласали: 1. др Милорад Степанов 2. МА Гордана Рогановић, асистент,3.
Зорица Телечки, представник Оснивача , 4.Ивана Иветић, представник Оснивача, 5.
Јово Иветић, студент, 6. Јелена Мирков, студент
Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од
10.10.2018.-12.10.2018. године до 11,00 часова електронску седницу Савета. Свим
члановима је путем мејла послат Дневни ред са предлозима одлука и прилозима:
ДНЕВНИ

РЕД

1. Доношење одлуке о умањењу цене школарине на ВШССОВ у Кикинди
свим запосленима на ВШССОВ у Кикинди у износу од 50% почев од
школске 2018/2019.године
2. Одлучивање о захтеву др Владимира Варађанина и МА Тање Бркљач

1.тачка дневног реда
Директор др Зорана Мијић, професор, поднео је предлог бр.323 од дана
09.10.2018., који је члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен уз позив за
седницу. У предлогу директор се позивао на свој план пословођења који је поднео када
је конкурисао за директора Школе, а тиче се подстицања наставног и ненаставног
особља на стручно усавршавање и целоживотно образовање, као и на предходне
одлуке Савета које се односе на висине школарине. Члановима Савета је уз позив за

електронску седницу достављен и предлог одлуке, те како је од 16 чланова Савета, 10
чланова гласало ЗА, док остали нису гласали, донета је следећа:

ОДЛУКА
Свим запосленима у ВШССОВ у Кикинди умањује се цена школарине на
ВШССОВ у Кикинди у износу од 50% почев од школске 2018/2019.године.

2.тачка дневног реда
МА Тања Бркљач и др Владимир Варађанин поднели су захтев бр. 194 од
04.06.2018. године којим је затражена исплата за ангажовање на изради документације
за пријаву за конкурс Interreg-IPA CBC Romania- Serbia Programme уз предлог исплате
износа -сваком по 50.000,00 динара. Захтев је члановима Савета ВШССОВ у Кикинди
достављен уз позив за седницу. Др Зоран Мијић је предложио да о овом захтеву
одлучује Савет ВШССОВ из разлога што се наведено тиче финансија Школе, уз
предлог да исплата буде 30.000,00 динара у нето износу по запосленом, те је одлука за
Савет ВШССОВ у Кикинди и предложена у складу са наведеним. Како је за предлог
одлуке од 16 чланова Савета, 10 чланова гласало ЗА, док остали нису гласали донета
је следећа:
ОДЛУКА
Одобрава се исплата по 30.000,00 динара у нето износу запосленима МА
Тањи Бркљач и др Владимиру Варађанину за ангажовање на изради
документације за пријаву
на конкурс Interreg-IPA CBC Romania/ Serbia
Programme .
Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику.
Гласање је трајало до 11.00 часова 12. 10.2018. године.
Председник Савета
Записник сачинила

_____________________
Јелена Грбић Латиновић

ВШССОВ у Кикинди

_______________________
Синиша Одаџин, проф.

