
 

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ 
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Број: 417-1 
Датум : 14.09.2017. године 
 
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је 

ЗАПИСНИК 

са VIII-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане 14.09.2017. године, са почетком у 14.30 часова, у 

библиотеци Школе.  

Седници присуствују: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, 

наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. мр Ангела Месарош Живков, 

предавач, 4. мр Србислава Павлов, предавач, 5. др Биљана Јеремић, професор, 6. др 

Љиљана Крнета, професор,  7. др Јелена Мићевић Карановић, професор, 8. др Ђурђа 

Гријак, професор, 9. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 10. Силвија Канцел, 

студент, 11.  Душана Попов, студент. 12. Ведран Ђурасовић, дипл. политиколог, 13. 

Зорица Телечки, професор разредне наставе 

Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор и секретар 

Ивана Рељић, мастер правник. 

 Седници нису присуствовали: 1. др Милорад Степанов, професор (који је  

најавио одсуство са седнице) 2. МА Гордана Рогановић, асистент  (која је  најавила 

одсуство са седнице) и 3. Ивана Иветић, дипл. економиста (која је  најавила одсуство 

са седнице). 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 13 

присутних чланова постоји кворум. Након тога је упознао присутне са дневним редом 

за седницу. Међутим, новонастале околности су утицале на измену дневног реда који 

је био прослеђен у позиву за седницу. Председник Савета је прочитао нови дневни 

ред. На предложени нови дневни ред није било примедби па је исти стављен на 

гласање и једногласно је усвојен следећи 

 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са електронских седница одржаних 13.04.2017., 
12.06.2017., 23.06.2017., 10.07.2017. и 04.09.2017. године 

2. Верификација мандата представника студената, члана Савета ВШССОВ у 
Кикинди 

3. Доношење Одлуке о избору помоћника директора 
4. Разно 

 
 
 
 



1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са електронских седница одржаних 13.04.2017., 

12.06.2017., 23.06.2017., 10.07.2017. и 04.09.2017. године 

Председник Савета напоменуо је да је потребно усвојити записнике са 

електронских седница одржаних 13.04.2017., 12.06.2017., 23.06.2017., 10.07.2017. и 

04.09.2017. године.  

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске седнице 

13.04.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 11 чланова 

Савета, уздржаних 2 – др Биљана Јеремић, професор и Зорица Телечки, професор 

разредне наставе (нису гласале на тој седници). 

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске седнице 

12.06.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 13 чланова 

Савета. 

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске седнице 

23.06.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 13 чланова 

Савета. 

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске седнице 

10.07.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 12 чланова 

Савета, уздржаних 1 – Душана Попов, студент (није гласала на тој седници). 

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске седнице 

04.09.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 13 чланова 

Савета. 

У складу са гласовима донета је  

ОДЛУКА 

Усвајају се  записници са електронских седница одржаних 13.04.2017., 

12.06.2017., 23.06.2017., 10.07.2017. и 04.09.2017. године. 

2.тачка дневног реда 

Верификација мандата представника студената, члана Савета ВШССОВ у Кикинди 
 

Под другом тачком дневног реда било је верификовање мандата представника 

студената, члана Савета ВШССОВ у Кикинди. Како је претходни члан Савета, 

представник студената Марко Ибрајтер дипломирао, на члановима је да верификују 

мандат новог члана Александре Марков, предложеног од стране председника 

студентског парламента Дарка Цвијана. 

Председник Савета предложио је да се донесе одлука – о верификацији мандата 

представника студената Александре Марков, члана Савета ВШССОВ у Кикинди. 

Ставио је предлог одлуке на гласање, те како су сви присутни чланови Савета гласали 

ЗА, са 13 гласова донета је 

 

       ОДЛУКА 

О верификацији мандата представника студената Александре Марков, члана 
Савета ВШССОВ у Кикинди.  

 

 



3.тачка дневног реда 

Доношење Одлуке о избору помоћника директора 
 

У вези са трећом тачком дневног реда председник Савета је дао реч директору 

Школе др Зорану Мијићу, професору. Директор је укратко образложио свој предлог да 

се за помоћника директора изабере мр Ангела Месарош Живков. Мр Ангела Месарош 

Живков је дуго година на позицији помоћника директора, коректна је у сарадњи како са 

директором тако и са свим запосленима у Школи. Посао помоћника директора је врло 

стресан и одговоран те је у том смислу мр Ангела Месарош Живков пружила своју 

пожртвованост и ангажованост у интересу Школе тј. свих нас, истакао је директор др 

Зоран Мијић. 

Председник Савета Синиша Одаџин, проф. је предложио Комисију за спровођење 

поступка за избор помоћника директора и то у саставу MA Тања Бркљач, наставник 

страног језика, заменик председника Савета, председник комисије, Александра 

Марков, представник студената и Зорица Телечки,професор разредне наставе, 

представник оснивача.  

Предлог Комисије је стављен на гласање, те како је ЗА усвајање предложеног састава 

Комисије гласало  14 чланова Савета, приступило се гласању. 

Након гласања прочитан је предлог комисије за који је гласало 14 чланова Савета ЗА, 

те је на основу тога донета следећа 

 

ОДЛУКА 

О избору мр Ангеле Месарош Живков за помоћника директора ВШССОВ у 

Кикинди, на период од 3 године, колико и траје мандат помоћника директора 

 

Мр Ангела Месарош Живков се након избора захвалила свим присутним члановима 

Савета на указаном поверењу, а председник Савета Синиша Одаџин, је са 

констатацијом да је мр Ангела Месарош Живков изабрана за помоћника директора у 

новом мандату од 3 године, уједно и честитао на избору. 

 

4.тачка дневног реда 

Разно              

Поводом тачке разно, председник Савета дао је реч директору Школе.  

Директор се надовезао на врло битну ставку за Школу, а то је број уписаних студената. 

Девет хиљада места је упражњено на свих шест универзитета у Србији у другом 

уписном року. У нашој Школи су попуњена буџетска места, што је јако битно. И поред 

тога што Школа нуди најповољније услове студирања, излазимо у сусрет студентима и 

њиховим захтевима, евидентно је да је број деце све мањи, што утиче на финансије и 

саму егзистенцију Школе, закључио је директор. 

 
Под тачком разно није било више тема за дискусију. 

Пошто је исцрпљен дневни ред,  председник Савета ВШССОВ у Кикинди 

закључио је седницу. 

Седница је завршена у 15.00 часова. 

                    Записник сачинила 
Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

            _________________________                                 __________________________ 

                Ивана Рељић, секретар Синиша Одаџин 



 


