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: 24-1
Датум:26.01.2019.године
На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.),
сачињен је
ЗАПИСНИК
са XXIV -4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане године, са почетком у 13.00 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 Данијела Радловић Чубрило, професор, 9. Јелена
Мирков, студент ,10. Јово Иветић, студент 11. Зорица Телечки, представник Оснивача.
Присутни су потписали евиденцију о присутности која је прилог овом записнику.
Електронски су гласали:1. др Ђурђа Гријак, професор и 2. Александра Марков,студент.
Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор , секретар Јелена
Грбић Латиновић, дипл. правник., шеф рачуноводства Снежана Букуров, Јелена Агбаба,
дипл.економиста за финансијско рачуноводствене послове и др Владимир Варађанин
председник синдиката.
Седници нису присуствовали:,1. МА Гордана Рогановић, асистент (најавила одсуство са
седнице), 2. Ведран Ђурасковић, дипл. политиколог представник Оснивача (који није најавио
одсуство са седнице) и 3.Ивана Иветић, дипл.економиста представник Оснивача (која није
најавила одсуство са седнице).
Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 11
присутних чланова постоји кворум. Упознао је присутне са дневним редом за седницу, који је
члановима благовремено достављен уз позив 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 седнице
XXII- 4 одржане 20.11.2018.године и
електронске седнице XXIII-4 Савета Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди одржане 10.12.2018.године;
2. Давање мишљења о Нацрту одлуке о оснивању Академије васпитачкоздравствених струковних студија Војводина;
3. Усвајање Финансијског плана Школе за 2019.годину
4. Усвајање плана јавних набавки за 2019.годину
5. Усвајање извештаја о извршеним пописима за 2018. годину
6. Разно

Пре расправљања о дневном реду и стављања одлука на гласање председник Савета је
позвао чланове Савета да се да могућност електронског гласања оправдано одсутним
члановима Савета, из разлога важности и хитности одржавања ове седнице. Предлог је
стављен на гласање, те како је само 1 члан Савета био УЗДРЖАН, док су остали гласали ЗА
донета је следећа:
Препорука:
Омогућава се оправдано одсутним члановима Савета да се о тачкама дневног
реда XXIV -4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди изјасне електронским путем из разлога хитности и
неопходности одржавања седнице.
Ова препорука је саставни део записника, са евиденцијом о присутности и
штампаним изводима електронске поште која је приспела на мејл секретара Школе.
Потом се приступило расправљању о дневном реду:
1.тачка дневног реда
Усвајање записника са седнице XXII- 4 одржане 20.11.2018.године и електронске
седнице XXIII-4 Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди одржане 10.12.2018.године;
Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Др Милорад Степанов,
професор се изјаснио да остаје уздржан што се тиче записника седнице у чијем раду није
учествовао. Председник Савета је потом ставио на гласање записнике, те је једногласно донета
следећа:
ОДЛУКА
Усваја се записник са седнице XXII- 4 одржане 20.11.2018.године и електронске
седнице XXIII-4 Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди одржане 10.12.2018.године.
2.тачка дневног реда
Давање мишљења о Нацрту одлуке о оснивању Академије васпитачкоздравствених струковних студија Војводина
Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао да је ова
седница нарочито важна због давања мишљења о оснивању оснивању Академије васпитачкоздравствених струковних студија Војводина. Наиме Школа је дана 24.01.2019. примила мејл
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност бр.142-02244/2019-02 од 23.01.2019. године, као и мејл од 25.01.2019.године са достављеним изменама.
Предмет дописа је прибављање мишљења органа управљања о достављеном нацрту Одлуке о
оснивању Академије васпитачко-здравствених струковних студија Војводина.Предложено је
оснивање Академије васпитачко здравствених струковних студија Војводина и то спајањем
наше Школе са Високом школом струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу и
Високе Школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици. Седиште
Академије је у Кикинди. Рок за давање мишљења је три дана од добијања захтева.Допис је уз
позив достављен како свим члановима Савета ВШССОВ у Кикинди, тако и целом колективу,
док су измене од 25.01.2019.године прочитане члановима на самој седници Савета.Нагласио је
да је ово најбоље од свега што је могло да нам се деси, да је ово резултата рада целог
колектива, а посебно директора Школе, др Зорана Мијића. Најзначајнија тачка Нацрта одлуке
је свакако да је седиште Академије у Кикинди, истакао је председник Савета.Потом је отворио
дискусију поводом ове тачке и рекао је да ће донета Одлука одмах по завршетку седнице бити
послата Покрајинског секретаријату у електронској форми и путем поште, како би се
испоштовао захтевани рок. Чланови Савета су се сложили са наведеним, а даљих питања и
примедби није било.Након тога председник Савета прочитао је предлог Одлуке , те како је свих
11 чланова Савета гласало ЗА и 2 члана Савета је гласало електронским путем, док остали нису
гласали, донета је следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди даје ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на нацрт Одлуке о
оснивању Академије васпитачко-здравствених струковних студија Војводина
Након гласања реч је дата директору Школе, који је рекао да није хтео да се јавља за реч
пре доношења Одлуке, како не би у неку руку утицао на резултате гласања. Напоменуо је да је
ово историјски тренутак од самог оснивања Школе. У почетку нико нас није помињао у било
којим комбинацијама приликом формирања Академија, да би ето овим Нацртом Одлуке
доспели у сам врх.Напоменуо је да овим још увек ништа није дефинитивно решено, као и да се
коначност Одлуке тек очекује.Но, како било, потребна је сарадња са две Школе са којим се
спајамо. Не зна се где ће бити ново руководство Школе, да ли ће овде или ће им се обезбедити
посебан простор. Ово и сва остала питања за сада остају отворена.Сада је потребно да
руководство искористи потенцијал запослених истакао је директор, а ми више не можемо
улазити у садржај одлуке.

3.тачка дневног реда
Усвајање Финансијског плана Школе за 2019.годину
Шефица рачуноводства Снежана Букуров је детаљно образложила предвиђени
финансијски план Школе за 2019.годину, који је као материјал благовремено прослеђен
члановима Савета, те је позвала присутне да поставе питања уколико треба нешто додатно
појаснити. Истакла је да је Финансијски план направљен, у сарадњи са директором,
помоћником директора и осталим запосленима у Школи. План се не разликују умногоме од
прошлогодишњег.
Председник Савета ставио је предлог одлуке на гласање, те је са 13 гласова ЗА (2
електронски) донета следећа:
ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди
Кикинди за 2019. годину

доноси

Финансијски план

ВШССОВ у

4.тачка дневног реда
Усвајање Плана јавних набавки за 2019.годину
Јелена Агбаба, запослена у служби рачуноводства као нова колегиница најпре се
представила колективу. Поводом ове тачке рекла да је План јавних набавки за 2019.годину
усклађен са Финансијским планом школе за 2019.годину , те да уколико буде неких промена у
току године, план ће се мењати и као такав ставити на усвајање. За сад, навела је ово су
планиране набавке за ову годину. План је достављен члановима Савета уз позив за седницу.
Председник Савета ставио је предлог одлуке на гласање, те је са 13 гласова ЗА (2
електронски) донета следећа:

ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси План јавних набавки ВШССОВ у
Кикинди за 2019. годину
5.тачка дневног реда
Усвајање извештаја о извршеним пописима за 2018. годину
Председник Савета је поводом ове тачке дневног реда рекао да су члановима уз позив
достављени Извештаји Комисија, обе Комисије су именоване од стране директора и у року су
извршиле предвиђене пописе и доставиле извештаје. Како питања и примедби није било
приступило се гласању, те су са 13 гласова ЗА (2 електронски) донете следеће:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај Комисије за попис основних
средстава ( непокретности и опреме );
и
ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај Комисије за попис
залиха робе за даљу продају, ситног инвентара, новчаних средстава и других
потраживања.
6.тачка дневног реда
Разно
Поводом ове тачке дневног реда реч је дата директору Школе који је рекао да што се
тиче оснивања Академије, односно ступања на снагу Одлуке о оснивању, још увек се не зна
када ће бити коначно, те да се не зна како ће се одвијати промоција Школе и предстојећи упис,
али чињеница је да је свима у циљу да се што више студената упише.
Пошто је исцрпљен дневни ред, председник Савета ВШССОВ у Кикинди закључио је
седницу.
Седница је завршена у 13:50 часова.
Записник сачинила
_________________________
Јелена Грбић Латиновић, секретар

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди
__________________________
Синиша Одаџин

