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

Број: 30-1
Дана: 31.01.2019. године
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК
са XXV-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 29.01.2019.године до
31.01.2019. године до 12,00 часова.
Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице: 1. др Јелена
Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер,наставник страног језика, 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,председник Савета 9. МА Гордана Рогановић,
асистент,10. др Милорад Степанов, професор 11.Јелена Мирков, студент, 12. Ведран
Ђурасовић, представник Оснивача 13.Јово Иветић, студент .
Нису гласали: 1.Зорица Телечки, представник Оснивача, 2.Ивана Иветић,
представник Оснивача, 3.Александра Марков, студент.
Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од
29.01.2019.-31.01.2019. године до 12,00 часова електронску седницу Савета. Свим
члановима је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке и прилозима:
ДНЕВНИ

РЕД

1.Давање сагласност на предлог споразума о коришћењу објекта на

адреси Светосавска 57 у Кикинди

1.тачка дневног реда
Члановима Савета ВШССОВ у Кикинди је предочено да до увођења Централног
регистра фактура, тј. до 01.03.2018.године рачун за електричну енергију су наведене
Школе измиривале директно добављачу Електропривреди Србије. Од дана
01.03.2018.године, рачун за електричну енергију гласи на име Средње стручне школе
"Милош Црњански" у Кикинди, односно Централни регистар фактура као дужника
препознаје само наведену Школу. Висока Школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди није била у могућности да измирује обавезе за електричну

енергију. На седници дана 20.11.2018.године већ је донета одлука о овоме али се
садржај споразума мењао више пута у сарадњи са Управом за имовину, те је Савет у
обавези да донесе нову одлуку. Из напред наведених разлога потребно је да се Влади
АП Војводине достави споразум о коришћењу објекта, који у себи и садржи начин
плаћања трошкова електричне енергије како би Влада дала сагласност на наведени
споразум и тиме би се решио горе наведени проблем.У предлогу споразума регулисани
су и начини плаћања осталих трошкова, а прилог самом споразуму је расподела
просторија између две Школе, потписана од стране директора обе Школе. Све наведено
је члановима Савета достављено уз позив на седницу. Предлог споразума је
истовремено достављен и Градској управи града Кикинда ради давања сагласности. По
спровођењу свих претходно наведених процедура Предлог ће бити послат и Влади АП
Војводине. Како је за предлог Одлуке од 16 чланова Савета, 11 чланова гласало ЗА,
док остали нису гласали, донета је следећа:

ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди даје сагласност на предлог Споразума о коришћењу објекта у јавној
својини дел. бр. 29 oд 29.01.2019.године између Високе школе струковних студија
за образовање васпитача у Кикинди и Средње стручне школе „Милош Црњански“
у Кикинди. Споразум се односи на школску зграду коју заједнички користе на
адреси Светосавска 57 у Кикинди, бр. парцеле 8470/1 К.О. Кикинда, бр.објеката
1,2,3,4.
Споразум о коришћењу објекта садржи и одредбе које се тичу расподеле
трошкова за електричну енергију.
Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука Савета ВШССОВ у Кикинди
373-4 од 20.11.2018.године.
Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику.
Гласање је трајало до 12.00 часова 31.01.2019. године.

Председник Савета
Записник сачинила

_____________________
Јелена Грбић Латиновић

ВШССОВ у Кикинди

_______________________
Синиша Одаџин, проф.

