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

Број: 113-1
Дана: 03.04.2019.године
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК
са XXVII-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 01.04.2019. године до
03.04.2019. године до 10,00 часова.
Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице: 1. Синиша
Одаџин,председник Савета, 2. др Јелена Мићевић Карановић, професор, 3. Тања
Бркљач, мастер,наставник страног језика, 4. др Ангела Месарош Живков, професор 5.
мр Србислава Павлов, предавач, 6. др Љиљана Крнета, професор 7. др Данијела
Радловић Чубрило, професор, 8. др Ђурђа Гријак, професор, 9. др Милорад
Степанов,професор , 10. МА Гордана Рогановић, асистент 11.Јелена Мирков, студент,
12.Јово Иветић, студент, 13. Александра Марков, студент, 14. Ведран Ђурасовић,
представник Оснивача 15. Ивана Иветић, представник Оснивача,
Нису гласали: 1.Зорица Телечки, представник Оснивача
Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од
01.04.2019.-03.04.2019. године до 10,00 часова електронску седницу Савета. Свим
члановима је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке:
ДНЕВНИ

РЕД

1. Доношење одлуке о висини школарине за школску 2019/2020.годину;
2. Доношењу одлуке о висини новчане награде студенту генерације
школске 2015/16.године
1.тачка дневног реда
Доношење одлуке о висини школарине за школску 2019/2020.годину;
Одлуком Наставно- стручног већа бр.105-7 од 29.03.2019. године дат је предлог
за висину школарине за основне струковне студије сви студијски програми и мастер
струковне студије. На основу 63 став 1 тачка 9) Закона о високом образовању („Сл.
Гласник РС“ бр.88/2017,27/18-др. Закон и 73/18) и члана 20 став 1 тачка 9) Статута
ВШССОВ у Кикинди (71-2 од 13.03.2019.године) и предлога Наставно-стручног већа
бр.105-7 од 29.03.2019.године члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен је

предлог одлуке . Како је за предлог Одлуке од 16 чланова Савета, 15 чланова гласало
ЗА, док један није гласао, донета је следећа:
ОДЛУКА
Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2019/20. годину
износи:
- Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара;
- Мастер струковне студије -70.000,00 динара
2.тачка дневног реда

Доношењу одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске
2015/16. године
Одлуком Наставно- стручног већа бр.70-4 од 06.03.2019. године Лазар (Ђорђа)
Бараћ (бр.дос.0182) проглашен је за студента генерације школске 2015/16.године.
Чланом 62 став 4 Правилника о условима и поступку уписа на студије и
правилима студирања (бр.216-2 од 25.06.2018.године) је прописано следеће: Наставностручно веће проглашава једног студента генерације, разматрајући успешност
студената свих студијских програма основних струковних студија. Студент генерације
поред дипломе о стеченом високом образовању, добија и посебну диплому студента
генерације. Подаци се уписују и у додатак дипломи. Новчани део награде одређује
Савет ВШССОВ у Кикинди.
Средства за исплату новчане награде студенту генерације су обезбеђена из
донације Школи (бр.Уговора 95 од 20.03.2019.). Како је за предлог Одлуке од 16
чланова Савета, 15 чланова гласало ЗА, док један није гласао, донета је следећа:
ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди одређује висину новчане награде за студента
генерације уписане 2015/16.године у износу од 10.000,00 динара.
Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику.
Гласање је трајало до 10.00 часова 03.04.2019. године.
Председник Савета
Записник сачинила

_____________________
Јелена Грбић Латиновић

ВШССОВ у Кикинди

_______________________
Синиша Одаџин, проф.

