
 

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ 
Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 

Број: 117-1 

Датум : 17.04.2018.године 

 

На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.), 

сачињен је 

ЗАПИСНИК 

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

васпитача у Кикинди, одржане 17.04.2018. године, са почетком у 13.30 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 Љиљана Крнета, професор,  6. др Јелена Мићевић 

Карановић, професор, 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор,8. др Милорад Степанов, 

професор, 9. МА Гордана Рогановић, асистент 10. др Ђурђа Гријак, професор 11. Силвија 

Канцел, студент, 12.  Александра Марков, студент. 13. Ивана Ромаков,студент   

 Присутни су потписали евиденцију о присутности која је прилог овом записнику. 

Седници присуствује директор Школе др Зоран Мијић, професор, секретар Јелена 

Грбић Латиновић, дипл. правник , др Владимир Варађанин, председник синдиката и Снежана 

Букуров, шеф рачуноводства. 

 Седници нису присуствовали:1. др Биљана Јеремић, професор(најавила одсуство са 

седнице),2.Зорица Телечки, представник Оснивача ( није најавила одсуство са седнице) 3. 

Ведран Ђурасковић, дипл. политиколог представник Оснивача(који  није  најавио одсуство са 

седнице) и 4.Ивана Иветић, дипл.економиста  (која није најавила одсуство са седнице). 

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

присутних чланова постоји кворум.Након тога је навео да се одсуство чланова представника 

оснивача  који нису присуствовали претходној седници не може сматрати оправданим,док се 

оправдава одсуство  др Биљане Јеремић, професор и др Ђурђе Гријак, професор . Упознао је  

присутне са дневним редом за седницу те како није било примедби  исти је  стављен на гласање 

и једногласно је усвојен следећи 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са XIV-4  седнице Савета Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди одржане 13.03.2018. године  

2. Сагласности на Правилник о организацији и систематизацији  послова у ВШССОВ у 

Кикинди 

3. Разно. 

 

1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са седнице  одржане 13.03.2018. године  

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записник са седнице одржане дана 

13.03.2018. године. Како примедби није било, записник је стављен на гласање, 13 чланова 

Савета гласало је за, те је донета следећа: 



ОДЛУКА 

Усваја се записник са седнице одржане 13.03.2018.године  

  2.тачка дневног реда 

 

Сагласности на Правилник о организацији и систематизацији  послова у ВШССОВ 

у Кикинди 

 

 Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда напоменуо да је 

првобитни Правилник о организацији и систематизацији послова у ВШССОВ у Кикинди који је 

послат уз позив за електронску седницу дана 30.03.2018. године повучен и седница је 

поништена из разлога што је предлагач уз усвајање примедби запослених уочио да не 

одговарају прописаним стандардима из Каталога радних места. Поводом ове тачке председник 

Савета је рекао да према Закону о запосленима у јавним службама  чије се поједине одредбе 

примењују, док се остале примењују од 01.01.2019. године ради доношења акта о организацији 

и систематизацији радних места, неопходно претходно прибавити мишљење репрезентативног 

синдиката, сагласност Савета, као и  да су радна места усклађена са  каталогом радних места 

према Уредби Владе . Напоменуо је да се Правилник о организацији и систематизацији шаље 

према добијеним упутствима Министарству просвете, науке и технолошког развоја, које ће 

дати коначно одобрење на сам акт.Истакао је  да према незваничним сазнањима, уколико 

министарство не буде дало одобрење на Правилник доставиће смернице за даље 

поступање.Наиме, предлог Правилника о организацији и систематизацији послова у ВШССОВ 

у Кикинди је уз позив достављен члановима Савета.  Како је председник репрезентативног 

синдиката  др Владимир Варађанин доставио мишљење Школи  на наведени Правилник 

председник Савета му је дао реч. Др Владимир Варађанин је рекао да остаје при свему што је 

наведено у допису Школи.Сматра да уколико Законом нисмо ограничени, ни ми сами не треба 

да ускраћујемо одређена права, него колико је то могуће да оставимо та права што шире.  

Напомиње да мисли да је услов за избор директора 7 година радног искуства превисок и да тај 

услов треба спустити на 5 година како је раније и било.Предложио је и да се унесе број 

извршилаца за организаторе педагошке праксе, као и број извршилаца за координаторе наставе. 

Потом је дата реч др Јелени Мићевић Карановић, професор  која се слаже да се смањи 

захтевано искуство потребно за директора, као и да је неопходно написати бр. извршиоца за 

координаторе наставе. Дата је реч и др Милораду Степанов, професор који је подржао идеју 

законодавца да се акт о организацији и систематизацији  доставља репрезентативном синдикату 

на мишљење, јер је самим тим и транспарентност самог акта већа. Сматра да је број 

координатора велики , да је потребно за наставни рад захтевати више компетенције, да су 

раније наука и уметност били спојени и да сматра да професори треба да буду научници и 

уметници, а да је за наставнике нижег звања довољно да буду само уметници.Потом је дата реч  

др Данијели Радловић Чубрило,професор која се није слагала са самим садржајем табеле у којој 

су наведени предмети са бројем извршилаца јер сматра да треба раздвојити области из поља 

која се не  односе на поље друштвено хуманистичко и да се код тих области наведе предуслов 

за наставнике : полагање предмета из псхолошке, педагошке и методичке области на свим 

нивоима студија. 

Мр Ангела Месарош Живков, помоћник директора је објаснила да је сам табеларни приказ 

предмета и наставника одобрен од стране просветне инспекторке Миле Добановачки. 

Потом су чланови Савета гласали за сваки предлог појединачно, те су једногласно усвојене 

измене које се тичу услова за избор директора, са 7 година, услови су смањени на 5 година 

радног искуства, у члану 16. који се тиче организатора педагошке праксе додат је бр. 

извршилаца 2(два) и опредељен је број координатора 2(два). Није се усвојио предлог др 

Данијеле Радловић Чубрило,проф.  за исти је гласало ЗА 2 члана Савета, 11 ПРОТИВ  и 1 

УЗДРЖАН. 

Након тога се приступило гласању за коригован Правилник о организацији и систематизацији 

послова у ВШССОВ у Кикинди, те како је 11 чланова гласало ЗА, 2 су била УЗДРЖАНА 

донета је следећа: 

 

 



 

ОДЛУКА 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана 17.04.2018. године даје сагласност на Правилник 

о организацији и систематизацији послова у Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди. 

 

  3.тачка дневног реда 

Разно 

 Председник Савета је рекао да  под овом тачком дневног реда предлаже усвајање 

Правилника о безбедности и здрављу на раду који је Школа у обавези да има, а који је урађен 

од стране овлашћених лица за ту област. Како је ма Гордана Рогановић,предавач изашла у 

моменту гласања , присутни чланови Савета су  гласали ЗА,те је са 12 гласова донета је 

следећа: 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана 17.04.2018. доноси  Правилник о безбедности и 

здрављу на раду, који је прилог ове одлуке. 

 

 Након тога председник Савета је изнео да је сугестија Снежане Букуров шефа 

рачуноводства  измена члана 12  Правилника о накнадама трошкова других примања 

запослених у ВШССОВ у Кикинди. Наиме према члану 12  наведеног Правилника због 

хитности односно потребе службеног посла може се по одобрењу директора користити 

приватно возило за потребе превоза запосленог. Накнада трошкова за превоз приватним 

аутомобилом износи 25 % од цене БМБ-95 ,важеће на дан обрачуна ових трошкова , по 

пређеном километру. Предлог Шефице рачунаводства је да се поменути износ од 25% због 

финансијске ситуације у којој се Школа налази, а и ради уштеда убудуће, смањи на 15%. Потом 

је предлог стављен на гласање и како је свих 13 чланова Савета гласало ЗА поменуту измену 

Правилника донета је следећа: 

 

ОДЛУКА 

 

  Члан 12 став 2  Правилника о накнадама трошкова  и другим примања запослених у 

Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди бр.582-4 од 08.11.2016. 

године који гласи „Накнада трошкова за превоз приватним аутомобилом износи до 25% од цене 

литра БМБ-98, важеће на дан обрачуна ових трошкова, по пређеном километру. За утврђивање 

неопорезивог износа(30% од цене потрошеног погонског горива) као критеријум за одређивање 

броја потрошених литара бензина на пређених 100 км утврђује се 7 литара БМБ-98“ МЕЊА СЕ 

и сада гласи  „Накнада трошкова за превоз приватним аутомобилом износи 15% од цене 

литра БМБ-95, важеће на дан обрачуна ових трошкова, по пређеном километру. За 

утврђивање неопорезивог износа (30% од цене потрошеног погонског горива) као 

критеријум за одређивање броја потрошених литара бензина на пређених 100 км утврђује 

се 7 литара БМБ-95“ 

 Након овога расправљало се о материјалној ситуацији у Школи. Члановима Савета 

достављене је списак тренутних дуговања према добављачима  као прилог за седницу.Због 

недостатка средстава фактуре нису могле бити плаћене. Директор је објаснио да је финансијска 

ситуација у Школи веома лоша. Дописе везано за ову тачку дневног реда благовремено је 

доставила др Јелена Мићевић Карановић. Председник Савета је дао реч директору Школе који 

је изјавио да је на претходно одржаној седници НС већа образложио цео проблем у којем се 

Школа налази, да су чланови Савета и чланови НС већа, а за оне који то нису укратко је 

објаснио да је финансијска ситуација у Школи веома лоша, у смислу да је овај период у години 



увек лош, да су тренутни расходи већи него приходи, као и да се чекају новчана средства од 

Покрајине.  Др Јелена Мићевић Карановић је након добијене речи казала да остаје код свега 

написаног , да  има добру намеру и да бисмо сви требали да имамо вољу и жељу која се тиче 

давања прелога за скорије решавање материјалне ситуације Школе.Поставила је питање како 

стратешки решити проблеме. Не помиње никог лично, али сматра да није у реду да је у 

претходна два месеца ненастава добила стимулацију, док настава није. Сматра да треба 

обратити пажњу када се закључују уговори о ангажовању. Треба искористити потенцијал људи 

који су у Кикинди, а не запошљавати људе који живе ван Кикинде и самим тим би се значајно 

уштедело на путним трошковима. Изнела је и конкретан предлог у виду кондензоване наставе, 

позивања старих студената који нису завршили студије, итд. Директор је након дате речи 

објаснио да је данас ако и може да се нађе донација, лакше наћи донацију у роби него у новцу.   

Реч је дата и др Милораду Степанов, проф. које је поставио питање да ли је могло да се штеди 

када је Школа имала новца , а не да се динар по динар трошио. Тражи и објашњење на шта је 

новац потрошен. Поставља питање одговорности Савета за финансијску ситуацију у Школи. 

Реч је дата и др Љиљани Крнети, проф.  која је рекла да би било добро када би Савет имао више 

увида у трошкове Школе,односно у приходе и расходе. На ово је шефица рачуноводства рекла 

да је сам Савет  гласао за завршни рачуну којем је све таксативно наведено.Подсетила је  

чланове Савета да смо пре више од месец дана имали усвајање Завршног рачуна за 2017. 

Годину и да су чланови Савета имали детаљан извештај о свим  приходима, примањима  као и 

расходима и издацима по изворима финансирања за предходну годину укључујући и 

финансијски резултат. Извештај је усвојен без икаквих коментара и питања Такође је нагласила 

да као шеф рачуноводства има обавезу састављања кварталних финансијских извештаја према 

директном кориснику и да чланови Савета могу увек имати детаљан увид у финансијско 

пословање Школе како би благовремено реаговали и доносили одлуке.Реч је дата и ма Гордани 

Рогановић, предавач  која сматра да није фер да неко добије стимулацију, а неко не.  Директор  

је рекао да финансије Школе у највећем делу зависе од студената и пројеката, а остало није 

довољно да би се уштедело. Као и да разуме незадовољство појединих запослених, јер директор 

не може сваком и увек бити добар. 

 

 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 

                                       

            Јелена Грбић Латиновић, секретар Синиша Одаџин,проф. 

 


