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САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ 
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Број:  
Дана: 24. октобар 2018. године 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 
ЗА ПЕРИОД ОД 15.09.2017. ГОДИНЕ 

 
У овом извештају наведене су најважније активности и одлуке Савета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди. 
 

 X-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржана 30.11.2017. године, са почетком у 12.00 часова, у 

библиотеци Школе.  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са седнице одржане 14.09.2017. године и седнице одржане 

електронским путем 03.11.2017. године. 

2. Усвајање Годишњег извештаја о раду Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди за школску 2016/17. годину. 

3. Усвајање Годишњег плана рада Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди за школску 2017/18. годину. 

4. Расписивање интерног конкура са условима за избор директора 

5. Разно. 

 

1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са електронске седнице одржане 14.09.2017. године и седнице 

одржане електронским путем 03.11.2017. године 

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са седнице  

одржане 14.09.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 9 чланова 

Савета, уздржаних 3 – др Милорад Степанов, професор, Гордана Рогановић, маст., асистент 

(нису присуствовали седници) и Ивана Ромаков, студент (није јој био верификован мандат за 

члана Савета, представника студената). 

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске  

седнице од 03.11.2017. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је 11 чланова 

Савета, уздржаних 1 – др Милорад Степанов, професор (није гласао). 

У складу са гласовима донета је  

ОДЛУКА 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 15.09.2017.године 

 

Усвајају се  записници са седнице одржане 14.09.2017. године и седнице одржане 

електронским путем 03.11.2017. године. 

2.тачка дневног реда 

Усвајање Годишњег извештаја о раду Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди за школску 2016/17. годину 

 
Под другом тачком дневног реда било је усвајање Годишњег извештаја о раду  

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди за школску 2016/17. 

годину. С обзиром да је Извештај свима прослеђен благовремено, председник Савета је 

отворио расправу.  

С обзиром да се нико није јавио за реч, а како није било потребе да директор  

Школе реферише Извештај засебно, јер је исти садржан у склопу Годишњег извештаја, 

председник Савета је предложио да се усвоји Годишњи извештај о раду Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди за школску 2016/17. Једногласно, са 12 

гласова ЗА донета је 

 

       ОДЛУКА 

О усвајању Годишњег извештаја о раду Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди за школску 2016/17. 

 

3.тачка дневног реда 

Усвајање Годишњег плана рада Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди за школску 2017/18. годину 

 

Под трећом тачком дневног реда било је усвајање Годишњег плана рада Високе  

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди за школску 2017/18. годину. С 

обзиром да смо сви имали прилике да учествујемо у изради Плана, председник Савета је 

отворио дискусију.  

Др Милорад Степанов се јавио за реч, са констатацијом да је прочитао прослеђени 

материјал, сагледао садржину Плана те не зна колико неки делови имају упоришта у Закону и 

Правилницима. Конкретно се позвао на табелу 2.1 у којој је приказан проценат радног 

ангажовања наставника, где код директора Школе др Зорана Мијића пише 50% радног 

ангажовања, а у табели оптерећености наставника за школску 2017/18. годину 7,50 часова у 

настави на годишњем нивоу. Произилази да се једно не поклапа са другим, па се пита да ли је 

у питању техничка грешка или нешто друго? Након што је потврђено да заиста у табели 2.1 

пише 50% радног ангажовања код директора др Зорана Мијића, председник Савета је 

закључио да је у питању техничка грешка и да ће се иста исправити. 

Професор Степанов се осврнуо и на Конкурс за избор у звање предавача за област Ликовна 

култура и на приговор који је упутио на Извештај комисије, а у вези са компетенцима 

предложеног кандидата за избор у звање.  

Како компетенције кандидата који се бира у звање, нису питање о којем расправља и одлучује 

Савет, председник Савета је наставио седницу даље по дневном реду, али пре тога дао је реч 

директору др Зорану Мијићу, који је имао коментар у вези са темом коју је отворио професор 

Степанов. 
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Кад су у питању компетенције кандидата, зна се ко проверава исте. Нове колеге које су 

изабране у звање, свакако ће у документацији која се шаље комисији за акредитацију за 

акредитацију установе бити подвргнуте провери. Свакако да је процес акредитације који се 

подноси на сваких 7 година у том периоду подложан променама, с обзиром да је то једна „жива 

материја“, додао је  директор др Зоран Мијић.  

Након дискусије председник Савета је предложио да се усвоји Годишњи план рада Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди за школску 2017/18. годину. 

Након гласања са 11 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ донета је следећа 

 

       ОДЛУКА 

О усвајању Годишњег плана рада Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди за школску 2017/18. годину.                                                                                                                                                

 

4.тачка дневног реда 

Расписивање интерног конкурса са условима за избор директора 

          

Поводом расписивања интерног конкурса са условима за избор директора, председник 

Савета је образложио у вези са тим и допуну дневног реда. Наиме по члану 144. став 2 Закона 

о високом образовању, поступак избора директора покреће се најкасније шест месеци пре 

истека мандата на који је изабран. Како би се благовремено и у складу са Законом спровеле 

све неопходне радње, неопхoдно је да Савет на својој седници распише интерни конкурс. 

Након излагања председника Савета Синише Одаџина, предлог је стављен на  

гласање, те је једногласно са 12 гласова ЗА расписан интерни конкурс са условима за избор 

директора и донета следећа  

 

       ОДЛУКА 

На основу члана 63. став 1 тачка 2), члана 64. став 1 и члана 144. став 2 Закона о високом 

образовању („Сл. Гласник РС“, 88/2017) као и члана 20. став 2 тачка 1), 22., 23., 24., 25. и 26. 

Статута ВШССОВ у Кикинди ( дел. бр. 850 од дана 05.12.2014. године ), Савет Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, на седници одржаној 30.11.2017. 

године, расписује 

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС  

СА УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

 

1) Расписује се интерни конкурс за избор директора Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди, на период од три године са могућношћу поновног избора 

2) Право учешћа на конкурс имају наставници високошколске установе који су у радном односу 

са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време 

3) За директора не може бити изабрано лице које је правоснажном пресудом осуђено за 

кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 

високошколска установа, или примања мита у обављању послова високошколске установе, 

односно које је правоснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као 

ни лице које је прекршило кодекс професионалне етике 
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4) Кандидат је дужан да уз пријаву достави биографске податке и план обављања функције 

пословођења 

5) Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана, од дана објављивања конкурса на 

огласној табли и сајту школе 

6) Датум објављивања конкурса је 01.12.2017. године 

7) Текст конкурса је прослеђен и свим запосленима путем маил-а. 

 

5.тачка дневног реда 

Разно 

 

Поводом тачке разно, председник Савета дао је реч помоћнику директора мр Ангели 

Месарош Живков.  Школа ће и ове године уступити салу за физичко, средом и суботом у 

одређеном термину, женском одбојкашком клубу КИ-0230 из Кикинде. С обзиром на добру 

сарадњу коју имамо годинама уназад, једногласно је прихваћено да се сарадња настави. 

Директор се надовезао на врло битну ставку за Школу, а то је предстојећа  

акредитација установе, као и усвајање студијског програма мастер струковних студија.  

Координатор основних студија Тања Брлљач, мастер је рекла коју реч о пројекту који би школа 

требала да реализује са Румунима. Пројекат би свакако био добар за Школу јер је 

међународног карактера, а бенефите ће имати како део наставника тако и административно 

особље које буде учествовало на изради пројекта. 

Председник Савета Синиша Одаџин је напоменуо да ће се Савет у наредном периоду више 

састајати, јер нас чека усклађивање свих општих аката са новим Законом о високом 

образовању, а за то имамо рок до половине априла 2018. године. 

 
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 12.30 часова. 

 XI-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

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

библиотеци Школе.  

 

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  
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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 
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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. 

 

XII - 4 седницa Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане од дана 08.02.2018. до 13:00 часова дана 

09.02.2018.године, електронским путем.  

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

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

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

Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 8. др Ђурђа Гријак, професор, 

09. Синиша Одаџин, 10. Александра Марков, студент, 11. Силвија Канцел, студент, 12. Ведран 

Ђурасовић, 13. Зорица Телечки  14. Ивана Иветић, 15.  др Милорад Степанов, професор. 

Нису гласали: 1. Гордана Рогановић, мастер и 2. Ивана Ромаков, студент 

          Председник Савета Синиша Одаџин, због хитности поступања  организовао  од 

08.02.2018. до 09.02.2018. године електронску седницу Савета. Свим члановима  је путем 

мејла послат Дневни ред, са образложењем и предлогом одлуке. Примедби на предложени 

дневни ред није било па је усвојен:  

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Извештај о попису и предлози за расход средстава 
 

1.тачка дневног реда 

 
Комисија формирана по решењу бр.563-1 од 13.12.2017.године имала је задатак да изврши 
попис основних средстава  на дан 31.12.2017. године, те је по извршеном попису и 
достављеном извештају предложила  да се усвоји извештај о попису, као и следеће: 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 15.09.2017.године 

 

нефинансијску имовину у сталним средствима која је технички дотрајала  и није више за 
употребу искњижити на терет извора нефинансијске имовине у сталним средствима и то: 
набавна вредност 242.549,99 динара, отписана вредност 241.018,57 и садашња вредност  
1.531,42 динара, .Ситан инвентар предложен за расход искњижити из пословних књига  и то: 
набавна вредност 6.989,00 динара исправка вредности 6.989,00 динара.(из разлога што је 
застава поцепана, док је миксер неупотребљив).  

 

Како је 15 чланова  Савета гласало ЗА, На основу члана 37 став 1 тачка 3) Пословника о 

раду Савета ВШССОВ у Кикинди и  Савет на својој електронској седници одржаној одржане  од 

дана  08.02.2018. до 13:00 часова дана  09. 02. 2018. године доноси 

 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Извештај Комисије за попис основних средстава од 31.12.2017. године. 

 Нефинансијску имовину у сталним средствима која је технички дотрајала  и није 

више за употребу искњижити на терет извора нефинансијске имовине у сталним 

средствима и то: набавна вредност 242.549,99 динара, отписана вредност 241.018,57 и 

садашња вредност  1.531,42 динара. Расходована опрема одлаже се у просторију испод 

амфитеатра. 

Ситан инвентар предложен за расход искњижити из пословних књига  и то: 

набавна вредност 6.989,00 динара, исправка вредности 6.989,00 динара 

 

XIII-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржанa 23.02.2018. године, са почетком у 14.00 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. др Милорад Степанов, професор, 11. МА Гордана 

Рогановић, асистент  12. Силвија Канцел, студент, 13.  Александра Марков, студент. 14.Зорица 

Телечки , проф. раз. наставе 

 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 и др Владимир Варађанин, председник синдиката 

 Седници нису присуствовали: 1. Ивана Ромаков, студент  (која није најавила одсуство са 

седнице) 2. Ведран Ђурасковић, дипл. политиколог представник Оснивача(који  није  најавио 

одсуство са седнице) и 3.Ивана Иветић, дипло.економиста  (која није најавила одсуство са 

седнице) 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 14 

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

седницу, те  дошло је до промене дневног реда, односно тачка 2. замењена је тачком 3. и 

обратно и рекао је ко су известиоци које тачке дневног реда. Председник Савета је прочитао 
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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 XI-4 и XII-4  седнице Савета Високе школе струковних студија 
за образовање васпитача у Кикинди одржане 15.12.2017. године и електронске 
седнице одржане 09.02.2018.  

2. Завршни рачун за 2017. годину- известилац Снежана Букуров 
3. Финансијски план Школе за 2018.годину-известилац Ђорђе Лујиновић 
4. План јавних набавки за 2018.годину- известилац Ђорђе Лујиновић 
5. Измена и допуна Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и 

пружање услуга у ВШССОВ у Кикинди 
6. Акредитација мастер струковних студија 
7. Разно. 

 
1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са седнице одржане 15.12.2017. године и електронске седнице одржане 
09.02.2018. 

 
Председник Савета напоменуо је да је потребно усвојити записнике са седница одржаних 
15.12.2017. године и електронске седнице одржане 09.02.2018.  

Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника седнице 15.12.2017. године на 

гласање. За усвајање истог записника гласало је свих 14 присутних чланова 

Савета.Председник Савета ставио је предлог за усвајање записника са електронске седнице 

09.02.2018. године на гласање. За усвајање истог записника гласало је је свих 14 присутних 

чланова Савета. 

У складу са гласовима донета је  

ОДЛУКА 

Усвајају се  записници са седнице одржане 15.12.2017. и   електронске седнице од 

09.02.2018. године. 

2.тачка дневног реда 

Завршни рачун за 2017. годину- известилац Снежана Букуров 
 

 
Под другом тачком дневног реда известилац Снежана Букуров, шеф рачуноводства, је 

детаљно образложила прилоге које су чланови Савета  добили као материјал за седницу, а 

везано за завршни рачун за 2017. годину. 

 Председник Савета ставио је на усвајање извештај о финансијском пословању по 

завршном рачуну , те како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са 14 гласова донета је 

 

       ОДЛУКА 

Усваја се извештај о финансијском пословању по завршном рачуну за 2017. 
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3.тачка дневног реда 

Финансијски план Школе за 2018.годину-известилац Ђорђе Лујиновић 
 

У вези са трећом тачком дневног реда  запослени Ђорђе Лујиновић је детаљно 

образложио предвиђени финансијски план Школе за 2018.  који је као материјал благовремено 

прослеђен члановима Савета,  те је позвао присутне да поставе питања уколико треба нешто 

додатно појаснити . Истакао је да је Финансијски план тимски направљен, у сарадњи са 

директором и осталим запосленима у Школи. 

Председник Савета  ставио је предлог одлуке на гласање, те како су сви присутни 
чланови Савета гласали ЗА, са 14 гласова донета је следећа: 
 

       ОДЛУКА 

Доноси се Финансијски план  ВШССОВ у Кикинди за 2018. годину, који је саставни 

део ове одлуке. 

 

4.тачка дневног реда 

План јавних набавки за 2018.годину- известилац Ђорђе Лујиновић 
 

У вези са трећом тачком дневног реда  запослени Ђорђе Лујиновић је детаљно 

образложио предвиђени План јавних набавки за 2018., који су такође чланови Савета добили 

уз позив за седницу Савета. Рекао је да се план јавних набавки налази у склопу финансијског 

плана за 2018. Годину.  Напоменуо је да се очекује измена Закона о јавним набавкама, у 

смислу да ће се знатно повећати вредност која се тиче јавних набавки мале вредности. 

Председник Савета  ставио је предлог одлуке на гласање, те како су сви присутни 

чланови Савета гласали ЗА, са 14 гласова донета је 

 

       ОДЛУКА 

    Доноси се План јавних набавки ВШССОВ у Кикинди за 2018. годину, који је 

саставни део ове одлуке. 

5.тачка дневног реда 

Измена и допуна Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 
у ВШССОВ у Кикинди 

 

Секретар Школе је навела да је Школа по записнику  Покрајинског секретаријата  за 
високо образовање и научноистраживачку делатност који је Школа примила дана 09.02. 2018. 
обавезана да између осталог усклади Правилник о мерилима за утврђивање висине 
школарине и пружања услуга од 04.12.2014. са Законом о високом образовању („Сл. Гласник 
РС“ бр.88/2017), те да је предлог измене правилника  размотрен од стране НС већа на седници 
одржаној дана 23.02.2018 године. 

Председник Савета  ставио је предлог одлуке на гласање, те како су сви присутни 
чланови Савета гласали ЗА, са 14 гласова донета је следећа: 
 

       ОДЛУКА 
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  Мења се  Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружању 

услуга  01.12.2014. године 

 

6.тачка дневног реда 

                       Акредитација мастер струковних студија 
 

Председник Савета обавестио  је чланове  Савета да је непосредно пре седнице 

окончана седница Наставно стручног већа, на којој су донете две одлуке, једна је одлука о 

укидању смера струковни васпитач деце јасленог узраста, док се друга тиче акредитације 

мастер струковних студија, те је објаснио члановима Савета који нису чланови НС већа и 

разлоге због којих се Школа одлучила за овакве кораке. На наведено објашњење није било 

питања, ни примедби. 

7.тачка дневног реда 

     Разно 

 Поводом тачке разно, председник Савета дао је реч Силвији Канцел, студенту Школе 
која је детаљније објаснила извештај који се тиче хуманитарне акције „Хумани Пакетић“ 2017. 
Наведени извештај су чланови Савета имали прилике да прочитају на самој седници. 
Председник Савета, као и сви остали присутни на седници похвалили су ову хуманитарну 
акцију. 
 Потом је реч дата директору Школе који је напоменуо да документација за акредитацију 
мастер струковних студија мора бити предата до краја марта текуће године, те се осврнуо на 
анонимну пријаву која је у првом реду била уперена против руководства Школе, а делом и 
против великог броја запослених, као и против комисије која је до сада радила све 
акредитације студенских програма и установе, те је нагласио да такве пријаве штете угледу 
саме Школе, а и ометају у великој мери процес рада.  Навео је и да је Школа упозорена од 
стране Покрајинског Секретаријата још прошле године, да се скрене пажња запосленима да се 
овакве ситуације више не понављају. 
 Напоменуо је Школа што се тиче финансија у доста лошој ситуацији, односно да је 
финансијска ситуација најтежа до сад, само дуг за грејање је 650.000,00 динара, ту су путни 
трошкови запослени, трошкови плата, да је број студената уписаних на самофинансирању 
занемарљив, те да је јако важно радити на промоцији Школе. 

Председник Савета се осврнуо на поменуту анонимну пријаву те је предложио да сам 
Савет поднесе кривичну пријаву против НН лица, коју  је потом ставио на гласање те како су 
сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са 14 гласова донета је следећа: 

 
               ОДЛУКА 

Усваја се предлог  за подношење пријаве против НН лица 

  Потом је реч добила др Биљана Јеремић, професор. која је истакла да се анонимном 

пријавом нарушава не само углед Школе, него и њен углед као професора који ради већ 25 

година и пита се до када ће овакво стање трајати. 

За реч се јавио и др Милорад Степанов, проф. који је рекао да нема јасну слику о 

анонимним пријавама о којима се тренутно говори, али да му је позната (прочитао је) само 

једну анонимну пријаву (од толиких од када је у Школи,од 2004.) и то против бивше 

директорице, др Тамаре Грујић и пита се да ли ће и та анонимна пријава бити обухваћена 

кривичном пријавом коју сад подноси Школа. 
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МА Гордана Рогановић, асистент, поставила је питање која би квалификација дела била 

када би Савет Школе поднео анонимну пријаву против НН лица. 

Др Јелена Мићевић Карановић, проф. навела је да је могуће квалификовати дело на 

више начина, што је и она лично учинила, те да су све пријаве упућене до сада одбијене. 

 Под тачком разно није било више тема за дискусију. 

XIV-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди, одржана 13.03.2018. 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 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.Ивана Ромаков,студент  11. Силвија Канцел, 

студент, 12.  Александра Марков, студент. 13.Зорица Телечки , проф. раз. наставе 

 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 и др Владимир Варађанин, председник синдиката. 

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

седнице),2. др Ђурђа Гријак, професор (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 који нису 

присуствовали претходној седници сматра оправданим. Упознао је  присутне са дневним 

редом за седницу те како није било примедби  је исти стављен на гласање и једногласно је 

усвојен следећи 

 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са XIII-4  седнице Савета Високе школе струковних студија 
за образовање васпитача у Кикинди одржане 23.02.2018. године  

2. Доношење Статута 
3. Доношење одлуке о висини школарине за мастер струковне студије 
4. Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације 
5. Разно. 

 
1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са седнице  одржане23.02.2018. године 
 

 Поводом ове тачке дневног реда др Милорад Степанов,проф. је путем маила 

благовремено ставио примедбу на записник у делу који се односи на тачку разно, а где је 

наведено следеће:“ др Милорад Степанов, проф. који је рекао да нема јасну слику о 

анонимним пријавама о којима се тренутно говори, али да су му оне претходне познате“. 

Наиме др Милорад Степанов,проф. је навео да је рекао на седници да су му познате (прочитао 

је) само једну анонимну пријаву (од толиких од када је у Школи, од 2004 године) и то против 
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бивше директорице, др Тамаре Грујић и питао се да ли ће и та анонимна пријава бити 

обухваћена кривичном пријавом коју сад подноси Школа. Како су сви чланови Савета 

једногласно усвојили ову примедбу, извршена је корекција записника са седнице од 23.02.2018. 

године и донета је следећа: 

ОДЛУКА 

Усвајаја се кориговани  записник са седнице одржане 23.02.2018.године  

  2.тачка дневног реда 

Доношење Статута 
 

 Поводом ове тачке председник Савета је обавестио чланове о коначном предлогу 
Статута који је усвојен на седници Наставно-стручног већа одржаној дана 13.03.2018. , 
непосредно пре одржавања седнице Савета. Како чланови савета нису имали примедби, 
предлог Статута стављен је на гласање, те како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, 
са 13 гласова донета је следећа: 

 

ОДЛУКА 

  Савет ВШССОВ у Кикинди дана 13.03.2018.године доноси Статут ВШССОВ у 
Кикинди. 

 

  3.тачка дневног реда 

Доношење одлуке о висини школарине за мастер струковне студије 
 

 Тачка 3 је на предлог председника Савета измењена, те се по овој тачки дневног реда 
одлучивало о висини школарине за све студијске програме. Наиме на седници Наставно-
стручног већа од 13.03.2018. , предложена је висина  школарине за све  студијске програме, те 
како су сви присутни чланови Савета гласали ЗА, са 13 гласова донета је следећа: 

 

ОДЛУКА 

Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2018/19. годину износи: 

    Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара 
    Специјалистичке струковне студије- 80.000,00 динара 
    Мастер струковне студије-58.000,00 динара 
 

  4.тачка дневног реда 

Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације 
 
Председник Савета је поводом ове тачке дневног реда истакао да се Школа налази у 

тешкој материјалној ситуацији и позвао чланове Савета да изнесу предлоге поводом ове тачке 
дневног реда. За реч се јавила др Љиљана Крнета,проф. која је рекла да сматра нема места 
додели новчане накнаде када се Школа налази у таквој материјалној ситуацији, као и да би 
било у реду  студенту генерације доделити пригодан поклон. За реч се јавила студент Силвија 
Канцел која је истакла да није у реду да једне године Школа даје новчану накнаду студенту 
генерације, а да следеће године такве награде не буде, као и да би требало усталити праксу 
када се ради о награди студенту генерације, односно да она треба да буде једнака за сваког 
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студента генерације. Директор Школе је навео да је заиста немогуће да се са рачуна Школе 
исплати награда за студента генерације баш у износу од 10.000,00 динара и сложио се са 
доделом пригодног поклона, на који се осврнуо да је можда и практичнији, односно у смислу 
успомене и кориснији. Мр Ангела Месарош Живков, помоћник директора навела је да је могуће 
обезбедити овај износ из донација, те да ће се она лично потрудити да се обезбеди овај износ 
од 10.000,00 динара као награду за студента генерације. Након тога предлог је стављен на 
гласање те како су 11 чланова Савета гласали ЗА, док су 2 била УЗДРЖАНИ, донета је 
следећа: 

 

ОДЛУКА 

Утврђује се висина  новчане награде за студента генерације уписане 2014/15 у износу од 
10.000,00 динара. 

 

  5.тачка дневног реда 

Разно 

 Председник Савета је рекао да  под овом тачком дневног реда предлаже усвајање   
Пословника  о раду Савета ВШССОВ у Кикинди који је достављен члановима путем маила и 
који се не разликује битно од претходног, осим наравно у делу који који је усклађен са Законом 
о високом образовању („Сл. Гласник РС“ 88/2017) и Статутом Школе. Како су сви присутни 
чланови Савета гласали ЗА, са 13 гласова донета је следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди доноси дана 13.03.2018. године Пословник о раду 
Савета ВШССОВ у Кикинди. 

 

 Разматрана је молба  мр Ангеле Месарош Живков, да Школа буде издавач помоћног 
уџбеника „Методичке активности из физичког и здравственог васпитања“ - приручник за 
студенте високих школа струковних студија за образовање васпитача, чији је она аутор, молба 
за коришћење приручника, као помоћног уџбеника у настави  за предмет Методичке активности 
из физичког и здравственог васпитања на основним струковним студијама, као и молба да се 
за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић Карановић, проф. . Како су 12 
чланова  Савета гласали ЗА, 1 УЗДРЖАН ,  донета је  следећа: 
 

О Д Л У К А 
 

 Школа ће бити  издавач помоћног уџбеника „Методичке активности из физичког и 
здравственог васпитања“ приручник за студенте високих школа струковних студија за 
образовање васпитача, чији је  аутор мр Ангела Месарош Живков. Одобрава се 
коришћење приручника, као помоћног уџбеника у настави  за предмет Методичке 
активности из физичког и здравственог васпитања на основним струковним студијама, а 
за  наведену публикацију именује се уредник др Јелена Мићевић Карановић, проф. 

 
 Под тачком разно није било више тема за дискусију. 

 Седница је завршена у 15.30 часова. 
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XV-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржана 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, професора . 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 
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 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, професору  која се слаже да се смањи 
захтевано искуство потребно за директора, као и да је неопходно написати број извршилаца за 
координаторе наставе. Дата је реч и др Милораду Степанову, професору, 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,професору, 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 
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 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 и 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 других 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 
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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 Степанову, 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 рачун у 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. 

 Седница је завршена у 15.00 часова. 

XVI-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржана 29.05.2018. године, са почетком у 13.00 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 Данијела Радловић 

Чубрило, професор,7. др Милорад Степанов, професор, 8. МА Гордана Рогановић, асистент, 

9.др Биљана Јеремић, професор 10. др Ђурђа Гријак, професор 11. Ивана Ромаков,студент   

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

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

Грбић Латиновић, дипл. правник. 

 Седници нису присуствовали:1. Др Јелена Мићевић Карановић, 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 
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одсуство са седнице) и 4.Ивана Иветић, дипл.економиста представник Оснивача (која није 

најавила одсуство са седнице),5.Силвија Канцел, студент (најавила одсуство са 

седнице),6.Александра Марков, студент (најавила одсуство са седнице) 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 11 

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 . 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 XV-4  седнице Савета Високе школе струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди одржане 17.04.2018. године  

2. Доношење Правилника о раду  
3. Усвајање финансијског извештаја пројекта „Препознавање насилног понашања као 

основа примарне превенције насиља на предшколском узрасту“,  пројектног тима: др 
Ђурђе Гријак, професор, др Јелене Мићевић Карановић, професор, мр Србиславе 
Павлов, предавач и МА Ане Вукобрат, асистент. 

4. Разно. 
 

1.тачка дневног реда 

Усвајање записника са седнице  одржане 17.04.2018. године 
 

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

17.04.2018. године.Рекао је да је записник коригован у делу који се односи на изјашњавање 

шефице рачуноводства, а која је благовремено доставила ауторизовану дискусију. Реч је дао 

Секретару Школе која је рекла да не планира да снима диктафоном седнице Савета,  јер исто 

не сматра примереним, а да уколико чланови Савета инсистирају да у записник уђу  цитиране 

изјаве као и свако опсежније излагање потребно је убудуће достављати ауторизовану 

дискусију. Наиме, понекад се дешава да чланови Савета желе да у записнику буде наведено 

апсолутно све што су рекли, а то је немогуће записати на самој седници уз давање објашњења 

на тачке дневног реда. Дешава се да чак и ауторизована дискусија садржи текст који је дужи од 

нпр. једне куцане странице. Реч је дата др Милораду Степанову, професор који је  рекао да 

треба појаснити део који се односи на његово излагање на седници одржаној 17.04.2018. 

године и изјавио је да ће доставити ауторизовану дискусију, што у остављеном року није 

учинио. Ма Гордана Рогановић је ставила примедбу на записник у делу којем се помиње др 

Весна Марјановић и рекла да иста није члан Савета. Примедба је  као неспорна прихваћена. 

Председник Савета је потом ставио на гласање записник уз све наведене корекције, те је 

једногласно  донета следећа: 

ОДЛУКА 

Усваја се коригован записник са седнице одржане 17.04.2018.године  

  2.тачка дневног реда 

Доношење Правилника о раду 
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 Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао је 

Правилник о раду првенствено написан зато што не постоји Колективни уговор и да чим 

Колективни уговор буде донет Правилник о раду ће по сили закона престати да важи. 

Напоменуо је да су сва права дата најшире могуће у законским оквирима.  Напоменуо је да је 

шефица рачуноводства Снежана Букуров прочитала Правилник и послала своје сугестије у 

електронској верзији. Наиме она је истакла следеће: „На претходној седници Савета која је 

оджана 17. априла ове године расправљало се о тешкој материјалној ситуацији у Школи. Да 

подсетим чланове Савета како је од почетка године па до данас  салдо на рачуну варирао и 

имао тенденцију смањења средстава због смањених прихода од студената. У једном 

моменту, у априлу месецу салдо на рачуну је био испод 50.000,00 динара. Често смо били 

неликвидни,  због смањених прихода, због неповољне динамике преноса  средстава од 

стране Покрајине, нарочито за енергетске услуге, Прилив средстава је неуједначен током 

календарске године па би у месецима када је прилив већи, требало оставити одређена 

средства на рачуну управо за месеце кaда је прилив недовољан за измиривање обавеза 

према повериоцима , плате и друге обавезе. 

 У Правилнику о раду у члану 22. члану 23.  предлаже се повећање трошкова у односу 
на важећи Правилник о накнадама трошкова и другим примањима запослених у ВШССОВ у 
Кикинди. Повећање се односи на следећа давања: Отпремнине при престанку радног односа 
због одласка у старосну пензију( Мислим да треба оставити како тренутно пише у 
Правилнику а то је: „Школа је дужна да запосленом исплати отпремнину при престанку 
радног односа ради коришћења права на пензију у висини две просечне зараде у РС према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статисику.“ Уколико се 
усвоји предлог Правилника треба прецизирати  шта се сматра просечном платом. 
Просечном платом без увећања зараде по основу стимулације или са исплаћеном 
стимулацијом? Прецизирати као код исплате јубиларних награда.. 
Проширују се чланови уже породице за које заполени може остварити накнаду трошкова 
погребних услуга, солидарне помоћи.У важећем Правилнику пише брачни друг и деца 
запосленог док у предлогу новог Правилника брачни друг, деца, браћа, сестре, 
родитељи,усвојилац,усвојеник и старатељ. 
 Јубиларна награда,  предлаже се исплата и за 35 година укупног рада оствареном у 
радном односу.  
 Повећава се старосна граница деце за добијање новогодишњих пакетића, са 11 на 15 
год. у вредности до неопорезивог износа 
 Такође у члану 23. предвиђена је могућност  давања поклона запосленима за Нову 
годину, Таква давања морају бити у складу са Законом о буџету за важећу годину и таква 
давања имају третман зарад..Мислим да то треба нагласити у предлогу Правилника. 
 Битно је појаснити шта се сматра просечном платом, уредити као код јубиларних 
награда, јер када дође до реализације посла постоји недоумица. Исто тако, треба водити 
рачуна да се испоштује законски минимум свих давања  запосленима,  нарочито у оном делу 
где је послодавац дужан да то уради.“  
 Др Љиљана Крнета је поставила питање везано за члан 13 предлога Правилника ко се 
има сматрати Послодавцем. Секретар Школе је одговорила да је то појашњено у члану 2 
предлога Правилника, као и питање везано за  исти члан који се тиче неплаћеног одсуства који 
се односи  на посету члановима уже породице у иностранству,  да ли се рок од три месеца 
односи на целокупан период од три године. Одговор на питање био је потврдан.  
 Приступило се појашњавању сваког спорног члана предлога Правилника појединачно. 

Чланови Савета гласали за сваки предлог појединачно, те су једногласно усвојене измене које 

се тичу члана 22 Правилника,односно отпремнина при одласку у пензију је умањена, тачније 

унет је само законски минимум у Правилник и такав је предлог једногласно усвојен.  

Расправљало се и о томе ко треба да се сматра чланом уже породице у  случају накнаде 
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погребних услуга у случају смрти члана уже породице. Др Љиљана Крнета , професор је 

поставила питање шта ако неко живи нпр. само са братом, односно сестром. Председник 

Савета је одговорио да се не може  тако конкретизовати члан Правилника. Потом се 

приступило гласању за предлог и једногласно је усвојено да то буду брачни друг, деца и 

родитељи. Потом се расправљало о предлогу који се тиче јубиларне награде. Наиме предлог  

је био да је  послодавац дужан да запосленом исплати  јубиларна награду у години када 

наврши 10, 20, 30 или 35 година укупног рада оствареног у радном односу, под условом да је 

провео у радном односу у Школи минимум 5 година, у износу: 

1) пола просечне плате - за 10 година рада, 
2) једне просечне плате - за 20 година рада, 
3) једне и по просечне плате - за 30 година рада, 
4) две просечне плате – за 35 година рада. 
Мишљења чланова Савета поводом овог предлога су била подељена. Председник Савета је 
рекао да му се начин регулације који се тиче јубиларне награде  једне Школе јако допао који 
предлаже да се исплаћује јубиларна награда за време рада проведеног у Школи.  Предложио 
је и да се рок за исплату јубиларне награде продужи, а у складу са моментом када ће Школа 
имати новца за њену исплату.Предлог је стављен на гласање, 9  чланова Савета гласало је 
ЗА, 1 је гласао ПРОТИВ, док је 1 био  УЗДРЖАН.  
 Расправљало се и о члану 23 предлога Правилника о раду. Наиме предложено је 
следеће: 
 „Школа, из сопствених прихода, може одлуком директора да: 
1. запосленој жени исплати за Дан жена новчани износ утврђен општим актом; 
2. деци запосленог, старости до 11 година живота обезбеди поклон за Нову годину у вредности 
до неопорезованог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 
грађана; 
3. запосленом обезбеди поклон за Нову Годину у вредности до 20% од просечне плате у 
Школи у претходном месецу; 
4. запосленом уговори колективно осигурање од последица незгода које су наступиле за време 
рада, као и колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, у висини 
утврђеној законом 
 Ближи услови регулисани су Правилником о накнадама трошкова и другим примањима у 
Школи.“ 
 Секретар Школе је рекла да је овај предлог дат баш овако како јесте односно, да 
уколико постоје средства директор својом одлуком може одредити да ли ће и колико средства 
бити утрошена на напред наведено. Сам члан не обавезује, али оставља могућност да се о 
томе одлучује у периоду кад за то дође време. Навела је да је јако тешко једном реченицом у 
члану Правилника, како овог тако и било ког другог задовољити жеље свих запослених и 
истовремено их ускладити са могућностима Школе и из тог разлога свако треба да гласа по 
својој савести имајући у виду све чињенице. Као и да никако не би било у реду да чланови 
Савета гледају само да ли ће тај члан одговарати њима него да се узме у обзир шира слика. 
 Реч је дата директору Школе. Директор је напоменуо да као што на свакој седници 

подсећа чланове Савета, исто ће урадити и на овој. Наиме рачуни за енергију и топлану су „рак 

рана“ Школе. Када се они исплате, простора за исплату било чега другог не остане или остане 

јако мало. Важно је да се исплате основне плате и наравно стимулација уколико има простора 

чак и за то. Стално се спомињу сопствена средства, али ми сопствена средстава фактички и 

немамо. Др Милорад Степанов, професор који је добио реч рекао је да уколико имамо 

студената и уколико их буде више у наредном периоду, нпр. добијемо мастер струковне 

студије, треба бити рационалан у трошењу средстава. Др Љиљана  Крнета, професор  је рекла 

да ако има пара , односно да уколико постоји могућност зашто не исплатити наведено у 

предлогу. Др Милорад Степанов, професор  је рекао да се никако не слаже да деца до 15 

година треба да примају пакетиће за Нову годину што сматра високом границом , као и да је по 
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њему граница од 11 година најоптималнија.Навео је да је то нека врста лутрије колико ће 

пакетића бити у години. На овај став колеге се надовезала ма Тања Бркљач, наставник која је 

рекла да никако пакетићи не могу бити лутрија из разлога сто је то предвидљива категорија, 

односно тачно се зна колико ко од запослених има деце.Директор Школе је напоменуо да је 

једино што се никако не може предвидети колики ће бити трошкови.  Секретар Школе је рекла 

да је могућнос да деца да 15 година старости добијају пакетиће у складу са Законом о раду. 

Приступило се гласању за границу у годинама која се тиче новогодишњих пакетића, те како је 

10 чланова Савета гласало да то буде 15 година, док је 1 био   ПРОТИВ, предлог се у том делу 

није мењао.   Реч је дата секретару Школе која је истакла да уколико постоји неслагање у 

толикој мери који се односи на одлуку директора на наведене ставке, да се делегира 

надлежност, односно да одлуку директор донесе уз сагласност Савета, који би у конкретном 

случају давао сагласност за све наведене ставке да ли ће и у коликој мери бити остварене. 

Предлог је једногласно усвојен.  

Након тога се приступило гласању за коригован Правилник о раду, те како је 10 чланова 
гласало ЗА, 1 је био УЗДРЖАН донета је следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикикнди дана 29.05.2018. године доноси Правилник о раду.  

 

  3.тачка дневног реда 

Усвајање финансијског извештаја пројекта „Препознавање насилног понашања 
као основа примарне превенције насиља на предшколском узрасту“,  пројектног тима: др 
Ђурђе Гријак, професор, др Јелене Мићевић Карановић, професор, мр Србиславе Павлов, 
предавач и МА Ане Вукобрат, асистент. 
 

Финансијски извештај пројекта „Препознавање насилног понашања као основа 
примарне превенције насиља на предшколском узрасту“,  пројектног тима: др Ђурђе Гријак, 
професор, др Јелене Мићевић Карановић, професор, мр Србиславе Павлов, предавач и МА 
Ане Вукобрат, асистент је достављен члановима Савета уз позив на седницу како би се 
благовремено упознали са истим. Реч је дата др Ђурђи Гријак, професор која је детаљније 
објаснила извештај, рекла је да се он уз Конкурс шаље Покрајини као и да је потребно да га 
надлежни орган Школе усвоји .Потом се  приступило гласању, те како је 10 чланова Савета 
гласало ЗА, док је 1 био УЗДРЖАН донета је следећа: 

 
 

ОДЛУКА 
 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана 29.05.2018. године усваја Финансијски извештај за 
развојно-истраживачки пројекат високих струковних студија у АП Војводини у 2017. 
години Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди под 
називом  „Препознавање насилног понашања као основа примарне превенције насиља 
на предшколском узрасту“ чији је руководилац др Ђурђа Гријак, професор. 

 

 Др Ђурђа Гријак је поставила питање уздржаном члану Савета из ког разлога је уздржан 

што се тиче овог извештаја, на шта је председник Савета рекао да уздржани члан није дужан 

да одговори на питање, као и да свако има право да гласа како жели. 
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  4.тачка дневног реда 

Разно 

 Председник Савета је питао присутне чланове Савета да ли неко има да каже, односно 
да предложи поводом ове тачке. Предлога за дискусију није било.  

Пошто је исцрпљен дневни ред,  председник Савета ВШССОВ у Кикинди закључио је 

седницу. 

 Седница је завршена у 14.00 часова. 

 

 XVII-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 07.06.2018. до 08.06.2018. 

године  до 13,00 часова  

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

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

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

Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор, 8. др Ђурђа Гријак, професор, 

9. Синиша Одаџин, 10. Александра Марков , студент, 11. Силвија Канцел, студент, 12. Ведран 

Ђурасовић, и 13. Зорица Телечки, 14. Др Милорад Степанов,професор је гласао за другу тачку 

дневног реда. 

Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, професор за прву тачку дневног реда,и 2. МА 

Гордана Рогановић, асистент, 3. Ивана Ромаков, студент и 4.Ивана Иветић, представник 

Оснивача. 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  
  
 1.Доношење Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање 

услуга из образовне делатности Школе у школској 2018/2019. години 

 2.Доношење Одлуке о исплати накнаде члановима тима за припрему 

документације за акредитацију мастер струковних студија 

 

1.тачка дневног реда 

 На  основу члана 63. став 1. тачка 9. Закона о високом образовању ( ''Службени гласник 
Р Србије'' бр.88/2017 и 27/2018), и члана 162. став 2. тачка 3. Статута ВШССОВ у Кикинди ( 
бр.71 – 2 од 13.03.2018.год. ) Савет ВШССОВ у Кикинди доноси одлуку о висини школарине на 
предлог стручног органа.  Члановима Савета је уз позив за електронску седницу достављен и 
предлог одлуке, те како је  за наведену  Одлуку  од 17 чланова Савета, 13 гласало ЗА донета је 
следећа: 

 
 

О Д Л У К А  
 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди дана 

08.06.2018. године доноси Одлуку о износу школарине за студије и накнадама за 

пружање услуга из образовне делатности Школе у школској 2018/2019. години. 
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2.тачка дневног реда 

 На основу Одлуке директора бр.53 од 27.02.2018. године формиран је  тим за припрему 
документације за акредитацију мастер струковних студија у саставу мр Ангела Месарош 
Живков, предавач, др Јелена Мићевић Карановић, проф., МА Тања Бркљач, наставник страног 
језика, Синиша Одаџин и  др Владимир Варађанин, а у којој је у образложењу наведено да ће 
Савет донети одлуку на предлог директора о висини накнаде за наведене послове. Молбом бр. 
181-1 од 29.05.2018. године, чланови тима су се обратили директору са предлогом износа за 
наведене послове које су на време извршили   у зависности од тога ко је колико уложио 
времена и труда. Члановима Савета је уз позив за електронску седницу достављен и предлог 
одлуке те како је   од 17 чланова Савета,  13 чланова гласало  ЗА, 1 ПРОТИВ, док троје није 
гласало  донета је следећа: 
 

 

О Д Л У К А 
 
 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
сагласан је да се члановима тима за акредитацију мастер струковних студија у саставу 
мр Ангела Месарош Живков, предавач, др Јелена Мићевић Карановић, професор,  МА 
Тања Бркљач, наставник страног језика, Синиша Одаџин и  др  Владимир Варађанин, 
исплате новчана средства у следећем износу: 
 
 Др Ангели Месарош Живков- 45.000,00 динара  
 Синиши Одаџин - 30.000,00 динара  
 Др Јелени Мићевић Карановић- 35.000,00 динара 
 Др Владимиру Варађанин- 35.000,00 динара 
 МА Тањи Бркљач- 15.000,00 динара 
 

Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику. 

            Гласање је трајало до 13.00 часова 08. 06.2018. године. 

 

 XVIII-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржана електронским путем од 15.06.2018. до 18.06.2018. 

године  до 10,00 часова  

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

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

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

Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор 8. др Ђурђа Гријак, професор, 

9. Синиша Одаџин, 10.Александра Марков , студент, 11. Силвија Канцел, студент, 12. Ведран 

Ђурасовић,  13. Зорица Телечки, 14. ма Гордана Рогановић, асистент. 

Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, проф. 2. Ивана Ромаков, студент и 3.Ивана 

Иветић, представник Оснивача. 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  
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1.  Усвајање ребаланса Финансијског плана за 2018. годину и измена Плана 
набавки за 2018. годину 

 

1.тачка дневног реда 

 Служба рачуноводства је  доставила ребаланс-измену финансијског плана из разлога  

што се укупни приходи и расходи увећавају за износе буџетских средстава која су нам 

одобрена решењима Покрајинског Секретаријата за високо образовање и научноистраживачку 

делатност: Број: 142-451-2584/2018 у износу од  150.000,00 и Број: 142-451-2394/2018 у износу 

од 700.000,00, што укупно износи 850.000,00 динара. Приликом израде овог ребаланса узето је 

у обзир остварење финансијског плана за 2018. годину у периоду 01.01. до 31.03.2018. као и 

кретања у периоду март-мај 2018. године.Корекције прихода и расхода извршене овим 

ребалансом приказани су табеларно и достављени члановима Савета ВШССОВ у Кикинди. 

Сходно измени финансијског плана потребно је извршити и измену Плана набавки за 

2018.годину ( члан 51 ЗЈН РС) и то у делу набавке добара  увећањем позиције „рачунарска 

опрема“ у износу од 850.000,00 динара колико је одобрено средстава од Покрајинског 

секретаријата. На основу наведеног предлози одлука су достављени члановима Савета, уз 

прилог-табеларни приказ ребаланса Финансијског плана за 2018. Годину, те како је за 

наведене предлоге одлука од 17 чланова Савета, 14 гласало ЗА, док остали нису гласали, 

донете су следеће: 

ОДЛУКА 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
доноси ребаланс Финансијског плана за 2018. годину, који је саставни део ове Одлуке. 
 

ОДЛУКА 
 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 
доноси измењен План набавки за 2018. годину и то у делу набавке добара увећањем 
позиција „рачунарска опрема“ у износу од 850.000,00 динара. 
 

 
Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику. 

            Гласање је трајало до 10.00 часова 18. 06.2018. године. 

 

XIX-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржана електронским путем од 09.07.2018. до 11.07.2018. 

године до 11,00 часова  

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

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

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

Крнета, професор 7. др Данијела Радловић Чубрило, професор 8. др Ђурђа Гријак, професор, 
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9. Синиша Одаџин, 10. Александра Марков , студент, 11. Силвија Канцел, студент, 12. Ведран 

Ђурасовић,  13.  Ма Гордана Рогановић, асистент. 

Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, проф. 2. Ивана Ромаков, студент  3.Ивана 

Иветић, представник Оснивача 4. Зорица Телечки, представник Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао  је од 09.07.2018.-

11.07.2018. године до 11:00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је путем 

мејла послат Дневни ред са предлозима одлука и прилогом: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  
  
  
 1. Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди – предлог 

Студентског парламента 

 2. Усвајање Извештаја о извршењу буџета за првих шест месеци 2018. године 

 

1.тачка дневног реда 

 Студентски парламент Школе својом  одлуком бр. 238 од 06.07.2018. изабрао је нова 

два члана Савета на упражњена места представника студената на основу члана 62. став 6. 

Закона о високом образовању ( ''Службени гласник Р Србије'' бр.88/2017 и 27/2018), и члана 16. 

став 3. Статута ВШССОВ у Кикинди( бр.71 – 2 од 13.03.2018.год.), члановима Савета 

достављен је предлог одлуке,  те како је за наведен предлог од 17 чланова Савета, 13 гласало 

ЗА, док остали нису гласали, донета је следећа: 

ОДЛУКА 

 Верификује се мандат члановима Савета ВШССОВ у Кикинди на предлог 

Студентског парламента : 1. Јелена Мирков, студенткиња прве године и  2. Јово Иветић, 

студент друге године. 

 

 

2.тачка дневног реда 

 Шефица рачуноводства Снежана Букуров доставила је Извешај о извршењу буџета за 

првих шест месеци 2018.године, који је члановима Савета достављен као прилог уз позив на 

седницу. На основу члана 63. став 1. тачка 5. Закона о високом образовању ( ''Службени 

гласник Р Србије'' бр.88/2017 и 27/2018), и члана 20. став 1. тачка 5. Статута ВШССОВ у 

Кикинди ( бр.71 – 2 од 13.03.2018.год. ) Савет усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, 

на предлог стручног органа. Како је за наведени Извештај од 17 чланова Савета, 13 гласало 

ЗА, док остали нису гласали, донета је следећа: 

О Д Л У К А 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

усваја Извештај о извршењу буџета за првих шест месеци 2018. године, који је саставни 

део ове одлуке.  
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Резултат електронског гласања је саставни део – прилог овом записнику. 

            Гласање је трајало до 11,00 часова 11.07.2018. године. 

XX - 4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане  године, са почетком у 14.00 часова, у 

библиотеци Школе. 

  

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

страног језика, заменик председника Савета, 3. др Ангела Месарош Живков, предавач, 4. мр 

Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, професор,  6. др Јелена Мићевић 

Карановић 7. др Милорад Степанов, професор, 8.   др Биљана Јеремић, професор, 9. др Ђурђа 

Гријак, професор 10.Александра Марков,студент, 11. Јелена Мирков, студент    

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

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

Грбић Латиновић, дипл. правник. 

 Седници нису присуствовали:1. др Данијела Радловић Чубрило, професор (најавила 

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

3.Зорица Телечки, представник Оснивача ( није најавила одсуство са седнице) 4. Ведран 

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

и 5.Ивана Иветић, дипл.економиста представник Оснивача (која није најавила одсуство са 

седнице),6.Јово Иветић, студент (најавио одсуство са седнице) 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу и констатовао да са 11 

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  осталих . 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 

2. Усвајање записника са XVI-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 29.05.2018. године и 
електронских седница : XVII-4 од 07.06.2018. до 08.06.2018., XVIII-4 од 15.06.2018. 
до 18.06.2018, XIX-4 од  09.07.2018. до 11.07.2018. 

3. Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Високој Школи струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди  

4. Одобравање смањења висине школарине у износу од 30%  запосленим у 
Предшколској установи  „Драгољуб Удицки“  у Кикинда почев од школске  
2018/2019. године. 

5. Разно. 
 

1.тачка дневног реда 

  Усвајање записника са седнице  одржане 29.05.2018. године и електронских седница:  
XVII-4 од 07.06.2018. до 08.06.2018., XVIII-4 од 15.06.2018. до 18.06.2018, XIX-4 од  09.07.2018. 
до 11.07.2018. 
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 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Др Милорад Степанов, 

професор се изјаснио да остаје уздржан што се тиче записника седница у чијем раду није 

учествовао.  Председник Савета је потом ставио на гласање записник уз све наведене 

корекције, те је једногласно  донета следећа: 

ОДЛУКА 

Усваја се записник са XVI-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 29.05.2018. године и електронских 
седница : XVII-4 од 07.06.2018. до 08.06.2018., XVIII-4 од 15.06.2018. до 18.06.2018, XIX-4 од  
09.07.2018. до 11.07.2018. 

 
  2.тачка дневног реда 

 Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Високој Школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди  

Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао је у чему 

се састоје измене Правилника о организацији и систематизацији послова  у ВШССОВ у 

Кикинди који је достављен члановима Савета уз позив за седницу,те је Правилник стављен на 

гласање и једногласно је донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана 07.09.2018. године даје сагласност на измене 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Високој школи струковних 
студија за образовање васпитача у Кикинди. 

 

  3.тачка дневног реда 

Одобравање смањења висине школарине у износу од 30%  запосленим у 
Предшколској установи  „Драгољуб Удицки“  у Кикинда почев од школске  2018/2019. године 

 
Предлог за ову тачку  је благовремено достављен члановима Савета , а упућен је од 

стране стручне службе –Секретаријата. Председник Савета је поводом ове тачке истакао да је 
у економском интересу Школе да се свим запосленим у  ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда умањи 
школарина на свим степенима студија  у износу од 30% , а не само васпитачима-менторима 
као што је то било до сад. Др Биљана Јеремић је поставила питање да ли се овај попуст 
односи само на запослене у ПУ „Драгољуб Удицки “ у Кикинди или на све запослене у 
Предшколским установама, председник Савета је одговорио да се односи само на  запослене у 
ПУ „Драгољуб Удицки “ у Кикинди.  Након овога приступило се гласању, те је једногласно 
донета следећа:  

 
ОДЛУКА 

 
 Смањује се висина школарине у износу од 30% запосленим у Предшколској 

установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинди почев од школске 2018/2019.године. 

 
 

  4.тачка дневног реда 

Разно 

 Председник Савета је питао присутне чланове Савета да ли неко има да каже, односно 
да предложи поводом ове тачке. Др Ангела Месарош Живков, помоћник директора је 
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прочитала захтев одбојкашког клуба „Ки-0230“ који се тиче одобравања коришћења спортске 
сале Школе и истакла  је да је наведени клуб увек био донатор Школи,  те је након спроведеног 
гласања донета следећа: 

 

 ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди одобрава коришћење спортске сале Високе Школе 
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди у школској 2018/2019. години за 
потребе одржавања редовних тренажних и такмичарских активности женског 
Одбојкашког клуба „КИ-0230“ Кикинда (група школе одбојке) у следећим терминима: 

- Среда 19:00-20:00 часова 
- Петак 19:00-20:00 часова 
- Субота 12:00-17:00 часова 
- Недеља 10:00-12:00 часова . 

 Потом је  директор Школе добио реч. Рекао је да подржава одлуку која се односи на 3. 
тачку дневног реда као и да би такво умањење Школарине требало да се односи и на 
запослене у Школи који желе да напредују у образовању. Др Милорад Степанов, професор је 
такође подржао ово, али је нагласио да је потребно гледати квалификацију радног места када 
се финансира школовање запосленог, односно да ли је неопходно за то радно место да 
запослени напредује, као и да би требало да запослени проведе у Школи бар неко време након 
финансирања у његово образовање. 
 Након тога је директор добио реч и позвао се на оно што је рекао на седници НС већа 
одржаоној непосредно пре седнице Савета, а које се тичу промена у високом образовању: 
Рекао је да се за сада још увек не зна шта ће се у наредном периоду дешавати са Школама 
које се баве високим образовањем. На састанку КАСС-А који је траја скоро два часа, директори 
Школа представници делова Војводине, су причали о ономе што је њима познато. Како стоје 
ствари, претпоставка је да у складу са реформама, осниваће се Академије струковних Школа. 
Известио је чланове да је већ део реформе спроведен, односно да су се са Београдском 
пословном Школом спојиле и школа у Блацу и Ваљеву. Оно што о чему се на састанку КАСС-а 
говорило, а о чему додуше нико нема писану и поуздану информацију, истакао је директор је 
то да ће доћи до спајања Школа, односно формирања Академија, да директора школа 
вероватно више неће бити, већ ће их заменити  председник академије.  Представништво 
КАСС-а је направило групу која ће у овој реформи давати предлоге и сугестије. Према 
незваничним информацијама, од 10 васпитачких Школа колико их има у Србији, 5 у Војводини 
и 5 у централној Србији постоји могућност да ће  бити формирана по једна Академија у 
Војводини и једна у Србији. Питање је само где ће бити седишта Академије, да ли то мора увек 
бити Београд или Нови Сад!? Све унапред што би се причало о овој реформи истиче директор, 
била би чиста нагађања.  Нема одговора да ли ће неко остати без посла, да ли ће запослени 
морати да путују у седиште Академије ради извршавања својих пословних обавеза, како ће 
бити организована настава, као и шта ће бити са ненаставним кадром и слично. Чињеница је 
да се аутономија коју Школа до сада има-губи.  Истакао је да   од 20 људи из Савета који 
спроводи реформу  само 5 њих је из струке, што никако није добро јер о правилном 
одлучивању  могу само људи из струке. Најчешће питања директора која се постављају шта ће 
бити са запосленима, али о овом и свим другим питањима ће се дознати нешто тек на 
наредним састанцима. Чињеница је, рекао је директор, да многе Школе нису испуниле квоту од 
50% која се тиче буџетских места, док само у Новом Саду има 3.000 слободних места.  
Чињеница је да постоји много запослених, а мали број студената , а држави је то тешко да 
финансира.  
 

Пошто је исцрпљен дневни ред,  председник Савета ВШССОВ у Кикинди закључио је 

седницу. 
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 Седница је завршена у 14.40 часова. 

 

XXI-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржана електронским путем од 10.10.2018. до 12.10.2018. 

године  до 11,00 часова  

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

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

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

Радловић Чубрило, професор, 7. др Ђурђа Гријак, професор, 8. Синиша Одаџин, 9. 

Александра Марков , студент, 10. Ведран Ђурасовић, и 13. Зорица Телечки, 14. др Милорад 

Степанов,професор је гласао за другу тачку дневног реда. 

Нису гласали: 1. др Милорад Степанов, професор за прву тачку дневног реда, и 2. МА 

Гордана Рогановић, асистент,3., студент и 4.Ивана Иветић, представник Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао  је од 10.10.2018.-

12.10.2018. године до 11,00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је путем 

мејла послат Дневни ред са предлозима одлука и прилозима: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  
  

1. Доношење одлуке о умањењу  цене школарине на ВШССОВ у Кикинди свим 
запосленима на ВШССОВ  у Кикинди у  износу од 50% почев од школске  
2018/2019.године 

2. Одлучивање о захтеву др Владимира Варађанина и МА Тање Бркљач 
 

 

1.тачка дневног реда 

 Директор др Зорана Мијић, професор, поднео је предлог бр.323 од дана 09.10.2018., 
који је члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен уз позив за седницу. У предлогу 
директор се позивао на свој план пословођења који је поднео када је конкурисао за директора 
Школе, а тиче се подстицања наставног и ненаставног особља на  стручно усавршавање и 
целоживотно образовање, као и на предходне  одлуке Савета које се односе на висине 
школарине. Члановима Савета је уз позив за електронску седницу достављен и предлог 
одлуке те како је  од 17 чланова Савета,  13 чланова гласало  ЗА, 1 ПРОТИВ, док троје није 
гласало  донета је следећа: 
 

О Д Л У К А  
 

 Свим запосленима у ВШССОВ у Кикинди умањује се цена школарине на ВШССОВ 

у Кикинди у износу од 50% почев од школске  2018/2019.године. 

 

2.тачка дневног реда 

 МА Тања Бркљач  и др  Владимир Варађанин  поднели су захтев бр. 194 од 04.06.2018. 
године којим је затражена исплата за ангажовање на изради документације за пријаву за 
конкурс Interreg-IPA CBC Romania- Serbia Programme  уз предлог исплате  износа -сваком по 
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50.000,00 динара. Захтев је члановима Савета ВШССОВ у Кикинди  достављен уз позив за 
седницу. Др Зоран Мијић је предложио да о овом захтеву одлучује Савет ВШССОВ из разлога 
што се наведено тиче финансија Школе, уз предлог да исплата буде 30.000,00 динара у нето 
износу по запосленом, те је одлука за Савет ВШССОВ у Кикинди и предложена у складу са 
наведеним. како је за предлог одлуке од 17 чланова Савета,  13 чланова гласало  ЗА, 1 
ПРОТИВ, док троје није гласало  донета је следећа: 
 

О Д Л У К А 
 
 Одобрава се исплата по 30.000,00 динара у нето износу запосленима МА Тањи 
Бркљач и др Владимиру Варађанину за ангажовање на изради документације за пријаву  
на конкурс Interreg-IPA CBC Romania/ Serbia Programme . 
 
            Гласање је трајало до 11.00 часова 12.10.2018. године. 

 Савет ВШССОВ у Кикинди испуњавао је своје статутарне обавезе, састајао се кад год је 
било потребе. Електронске седнице организоване су само код хитних питања. Одзив чланова 
које је поставила Покрајинска влада је био незадовољавајући. 
  

Актуелни састав Савета ВШССОВ у Кикинди : 

 

Редни 

број 
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИК 

1. СИНИША ОДАЏИН  - председник ненастава 

2. МА ТАЊА БРКЉАЧ  - заменица председника НН веће 

3. др ЈЕЛЕНА МИЋЕВИЋ КАРАНОВИЋ НН веће 

4. мр АНГЕЛА МЕСАРОШ ЖИВКОВ НН веће 

5. др ЉИЉАНА КРНЕТА НН веће 

6. МА ГОРДАНА РОГАНОВИЋ НН веће 

7. др БИЉАНА 
ЈЕРЕМИЋ – од 30.09.2018. раскид 
радног односа 

НН веће 

8. др ДАНИЈЕЛА РАДЛОВИЋ ЧУБРИЛО НН веће 

9. др ЂУРЂА ГРИЈАК НН веће 

10. др МИЛОРАД СТЕПАНОВ НН веће 

11. мр СРБИСЛАВА ПАВЛОВ НН веће 

12. ЈЕЛЕНА МИРКОВ Студ.парламент 

13. АЛЕКСАНДРА МАРКОВ Студ.парламент 

14. ЈОВО ИВЕТИЋ Студ.парламент 

15. ВЕДРАН ЂУРАСОВИЋ АП Војводина 

16. ЗОРИЦА ТЕЛЕЧКИ АП Војводина 

17. ИВАНА ИВЕТИЋ АП Војводина 

 

  
Председник  

Савета ВШССОВ у Кикинди 
 

________________________ 
Синиша Одаџин, проф. 

 


