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Датум : 18.12.2017. године 
 
На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је 

ЗАПИСНИК 

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

васпитача у Кикинди, одржане 15.12.2017. године, са почетком у 13.30 часова, у 

библиотеци Школе.  

Седници присуствују следећи чланови Савета: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 

2. Тања Бркљач, мастер,  наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. др 

Биљана Јеремић, професор, 4. др Љиљана Крнета, професор, 5. др Јелена Мићевић 

Карановић, професор, 6. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 7. др Ђурђа 

Гријак, 8. мр Ангела Месарош Живков, предавач, 9. мр Србислава Павлов, предавач, 

10. Гордана Рогановић, мастер, асистент, 11. Ромаков Ивана, студент, 12. Александра 

Марков, студент, 13. Ведран Ђурасовић, дипл. политиколог и 14. 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. Ивана Иветић, дипл. економиста (није се јавила до 

почетка седнице), и 3. Силвија Канцел, студент (која је дошла након заказаног времена 

за седницу). 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да 

постоји кворум, јер је од 17 чланова присутно 14 те да можемо да почнемо са радом. 

Након тога је упознао присутне са Дневним редом за данашњу седницу, који су сви 

добили уз позив. На предложени 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 X-4 седнице од 30.новембра 2017. године 
  
2. Избор директора ВШССОВ у Кикинди 
     - известилац Ивана Рељић, Секретар Школе 

3. Разно 
 

 

 

 



1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са X-4 седнице од 30.новембра 2017. године 

 
Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са седнице  

одржане 30.11.2017. године на гласање. Записник је прослеђен као материјал у склопу 

позива за седницу. За усвајање истог записника гласало је 11 чланова Савета, 

уздржаних 3 – др Биљана Јеремић, професор, др Ђурђа Гријак, професор, Ведран 

Ђурасовић (нису присуствовали седници), као и др Милорад Степанов, професор, 

Силвија Канцел, студент и Ивана Иветић (нису присутни на овој седници).  

У складу са гласовима донета је  

ОДЛУКА 

Усваја се  записник са седнице одржане 30.11.2017. године. 

2.тачка дневног реда 

Избор директора ВШССОВ у Кикинди 
- известилац Ивана Рељић, Секретар Школе 

 
Председник Савета Синиша Одаџин, проф. је поводом ове тачке дао реч  

Секретару Школе Ивани Рељић. Секретар Школе, Ивана Рељић, мастер правник је 

подсетила присутне да је на седници Савета 30.11.2017. године расписан Интерни 

конкурс са условима за избор директора. У року који је предвиђен конкурсом пристигла 

је једна пријава, од стране др Зорана Мијића, професора. Кандидат је у склопу пријаве 

доставио биографске податке, као и План обављања функције пословођења ( што је 

достављено у склопу материјала ове тачке свим члановима Савета ) те тиме заједно 

са предлогом Наставно-стручног већа испуњава формалне услове за избор директора 

у ВШССОВ у Кикинди. Предлог Наставно-стручног већа је донет одлуком за коју је 

гласало 21 ЗА и 2 ПРОТИВ гласа, од 23 присутна члана. 

Председник Савета је даље отворио дискусију и дао реч др Зорану Мијићу,  

професору. Др Зоран Мијић, проф. се захвалио присутним члановима Савета на 

присуству, и у наставку обраћања укратко образложио План обављања функције 

пословођења. Напоменуо је да приложени биографски подаци свакако нису само оно 

што је написано, да су они много садржајнији и обимнији у складу са радним искуством 

и стажом, и да се односе само на послове руковођења, што је и одређујуће за 

конкурисање. Посебно се осврнуо на закључак и на чињеницу да се не може све 

планирано реализовати, па у вези са тим ни прошли План пословођења није у 

потпуности спроведен. У начелу најбитније је да се обезбеди акредитација установе, 

јер без акредитације нема студијских програма, нема студената, а самим тим не 

постоји ни школа. Дакле најбитније у обављању функције директора Школе јесте 

могућност прилагођавања ситуацији и стратешки део везан за акредитацију мастер 

стуковних студија и промоцију Школе. 

Превазишли смо и неке тешке периоде, али је на свима нама који смо ту и чинимо 

институцију да радимо у њеном интересу. Руковођење као такво увек са собом повлачи 

одређене проблеме, али у основи увек може боље и треба тежити томе, истакао је др 

Зоран Мијић, професор.   

Седници је приступила Силвија Канцел, студент у 13:42 часова. 

По завршеном излагању, приступило се избору трочлане комисије за   

спровођење поступка тајног гласања, у саставу: 1. Гордана Рогановић, мастер, 

асистент, 2. Зорица Телечки, проф. разредне наставе и 3. Ивана Ромаков, представник 

студената. Комисија је поделила гласачке листиће члановима Савета, по извршеном 

гласању извршила пребројавање гласова и о томе поднела писмени извештај. 

Извештај Комисије је прочитан, да би потом председник Савета Синиша Одаџин, 



професор констатовао да је тајним гласањем донета одлука за коју је гласало свих 15 

присутних чланова ЗА, од укупно 17 чланова Савета 

 

       ОДЛУКА 

Др Зоран Мијић, професор, бира се за директора Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача у Кикинди, на мандатни период од три године. 
Ова одлука ступа на снагу 03.06.2018. године, даном закључења уговора о раду. 

 

3.тачка дневног реда 

Разно 

 
Под тачком разно није било тема за дискусију. 

Пошто је исцрпљен дневни ред, председник Савета ВШССОВ у Кикинди 

закључио је седницу. 

Седница је завршена у 14.00 часова. 

 

                    Записник сачинила 
Председник Савета 

ВШССОВ у Кикинди 

            _________________________                                 __________________________ 

                Ивана Рељић, секретар Синиша Одаџин 

 


