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 На основу указане потребе, а у складу са чланом 12.а, 12.б и 12.ц Пословника о раду 
Савета ВШССОВ у Кикинди, заказана је IX-4 ( електронска ) седница на којој се гласало о 
предложеном дневном реду те је сачињен  
 

З А П И С Н И К 

са IX-4 ( електронске ) седнице Савета Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, одржане  3. новембра 2017. године, електронским путем.  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. др Јелена 

Мићевић Карановић, професор, 2. Тања Бркљач, мастер, 3. мр Ангела Месарош Живков, 

предавач 4. мр Србислава Павлов, предавач 5. др Љиљана Крнета, професор 6. Гордана 

Рогановић, асистент 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор 8. др Ђурђа Гријак, 

професор, 9. др Биљана Јеремић, професор 10. Александра Марков, студент 11. Силвија 

Канцел, студент 12. Ивана Ромаков, студент 13. Ведран Ђурасовић 14. Зорица Телечки 15. 

Синиша Одаџин, председник Савета.  

 У гласању нису учествовали : 1. др Милорад Степанов, професор, и 2. Ивана Иветић 

          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред, са образложењем и предлогом 

одлуке, као и Предложене измене Правилника које је усвојило Наставно-научно веће на својој 

седници од 24.10.2017.године. Хитност ових измена проистиче првенствено из потребе 

усаглашавања Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту са новим Законом о 

високом образовању, а Наставно-научно веће их је позитивно решило. Да би се нормативно 

уредио предлог, неопходно је да Савет усвоји предлог и донесе измењени Правилник.  

 Примедби на предложени дневни ред није било па је усвојен следећи : 

 
Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  
1. Верификација мандата представника студената, члана Савета ВШССОВ у 

Кикинди 
2. Усвајање измена Правилника o полагању испита и оцењивању на испиту 

3. Давање сагласности на  План рада Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 

2017/2018. годину 

 
1.тачка дневног реда 

Верификација мандата представника студената, члана Савета ВШССОВ у Кикинди 
 

Како је претходни члан Савета, представник студената Душана Попов дипломирала, 

на члановима је да верификују мандат новог члана Ромаков Иване, студента друге године 

смера Струковни васпитач деце предшколског узраста, предложеног од стране председника 



студентског парламента Дарка Цвијана. Предлог је изгласан са 14 гласова Савета „ЗА“ те 

донета следећа: 

О Д Л У К А 

 

О верификацији мандата представника студената, друге године  смера Струковни 
васпитач деце предшколског узраста Ромаков Иване, члана Савета ВШССОВ у Кикинди.  

2.тачка дневног реда 

Измене Правилника o полагању испита и оцењивању на испиту 
 

Наставно-научно веће је својом одлуком бр. 483-12 са седнице од 24. октобра 2017. 

године усвојило измене Правилника o полагању испита и оцењивању на испиту, а у складу са 

изменама које су уследиле ступањем на снагу Закона о високом образовању („Сл. Гласник 

РС“ број 88/2017). Како је потребно да Савет ВШССОВ усвоји измене Правилника, са 15 

гласова Савета „ЗА“ донета је следећа: 

 
О Д Л У К А 

 
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди усваја 

измене Правилника o полагању испита и оцењивању на испиту. 
 

Правилник o полагању испита и оцењивању на испиту објавити на огласној табли и 

интернет страници. 

3.тачка дневног реда 

Давање сагласности на  План рада Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2017/2018. 

годину 

У склопу својих редовних годишњих активности председник Савета ВШССОВ у 

Кикинди Синиша Одаџин је саставио План рада Савета за школску 2017/18. годину. План је 

достављен члановима Савета путем маил-а како би своје евентуалне примедбе, предлоге и 

сугестије благовремено проследили и унели у План. С обзиром да примедби, предлога и 

сугестија није било, са 15 гласова Савета „ЗА“ донета је следећа: 

 

 Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику. 

Гласање је трајало до 14.00 часова 3. новембра 2017. године. 

 

                   Записник сачинила 

Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

_____________________ 

 

_______________________ 

                       Ивана Рељић  Синиша Одаџин, проф. 

 


