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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 
ЗА ПЕРИОД ОД 10.10.2019. ГОДИНЕ 

 
Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди садржи све одржане седнице у назначеном периоду и 
садржи све одлуке, препоруке и сл. из делокруга рада овог органа управљања. 

 

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  

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 Зоран 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 16 чланова Савета,  10 чланова гласало  

ЗА, док остали нису гласали,  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 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 16 чланова Савета, 10 

чланова гласало  ЗА, док остали нису  гласали  донета је следећа: 
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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. 

 

XXII-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане  20.11.2018.године, са почетком у 13.00 часова, у библиотеци Школе.  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

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

за образовање васпитача у  Кикинди одржане 07.09.2018. године и електронске седнице 

XXI-4  од 10.10.2018.-12.10.2018. године; 

2. Извештавање чланова Савета ВШССОВ у Кикинди о покретању поступка за избор 

новог сазива Савета ВШССОВ у Кикинди у складу са Законом о високом образовању;  

3. Усвајање извештаја о раду Школе са извештајем о раду директора за школску 

2017/2018. годину  и доношење плана рада Школе са планом рада директора за 

2018/2019.годину.(материјал поводом ове тачке дневног реда може се видети у 

Секретаријату Школе, из разлога обимности материјала) 

             4.   Разно 

 

1.тачка дневног реда 

  Усвајање записника са XX-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у  Кикинди одржане 07.09.2018. године и електронске седнице XXI-4  од 

10.10.2018.-12.10.2018. године. 

 

 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, др Данијела 

Радловић Чубрило, професор, је изјавила исто.  Наиме др Милорад Степанов није учествовао у раду 

електронске седнице Савета, док др Данијела Радловић Чубрило није присустовала редовној седници. 

Председник Савета је потом ставио на гласање записнике, те је једногласно  донета следећа: 

 

О Д Л У К А 

Усваја се записник са XX-4 седнице седнице Савета Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача у  Кикинди одржане 07.09.2018. године и  записник са електронске 

седнице XXI-4  од 10.10.2018.-12.10.2018. године. 

 

 

  2.тачка дневног реда 

 Извештавање чланова Савета ВШССОВ у Кикинди о покретању поступка за избор новог 

сазива Савета ВШССОВ у Кикинди у складу са Законом о високом образовању;  

 Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао је да по изменама и 

допунама Закона о Високом образовању, као и мишљењу надлежног Министарства Школа у обавези да 

изабере нове чланове Савета ВШССОВ у Кикинди. Констатовао је да се овим извештавањем покреће 

сама процедура за избор новог сазива Савета. Наиме, у  члану 144. став 1 Закона стоји следеће, те је 
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прочитао први став, а потом и 4.став који је додат а који гласи:  Изузетно од става 1. овог члана, органи 

високошколских установа изабрани по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, 

а којима мандат истиче након 1. јуна 2019. године, покренуће процедуру за избор тих органа најкасније 

у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 Председник Савета је напоменуо да рок за покретање  напред наведене процедуре истиче 

29.11.2018.године, као и да ће се послати дописи Влади АПВ, како би они именовали представнике 

оснивача, као и дописи Наставно-стручном већу и Секретаријату Школе. Подсетио је присутне да    је 

према Статуту Школе  од 13.03.2018. године структура Савета следећа: 

Представници Школе 45% - 10 чланова Савета  

Представници оснивача 40% - 8 чланова Савета  

Представници студената 15% - 3 члана Савета.  

Осам  чланова Савета бира се из реда чланова Наставно-стручног већа.Два члана Савета из реда 

запослених у Секретаријату, док три члана из реда студената бира Студентски парламент Школе у 

складу са својим Статутом, што су он учинили већ јула месеца. 

Осам чланова Савета именује Влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са Законом. 

Напоменуо је да се о повећању броја чланова Савета расправљало још у марту приликом 

доношења Статута,  када је била препорука на састанцима разних Школа да тај број, имајући у виду 

сразмеру коју Закон прописује, буде 21 члан. 

 

  3.тачка дневног реда 

 Усвајање извештаја о раду Школе са извештајем о раду директора за школску 2017/2018. 

годину  и доношење плана рада Школе са планом рада директора за 2018/2019.годину. 

 У уводном делу поводом ове тачке дневног реда реч је добио директор Школе. Он је истакао да 

као директор мора да води политику ове Школе, те да је тренутна та политика највише усмерена на 

мастер струковне студије. Некадашњи НАТ, како се раније звало тело за акредитацију, односно 

садашњи Национални Савет за високо образовање, ради по новим прописима, те да више нема акта 

упозорења, али се он као директор нада позитивном решењу по Школу. Осврнуо се на оснивање 

Академија, о чему се последњих дана највише говори, као и на посету проф. Јеремића,који је између 

осталог задужен и за формирање Академија. Наиме, приликом своје посете, проф. Јеремић је разговарао 

само са директором Школе, од запослених из Одсека за студентска питања и Службе рачуноводстава  

затражио је да се доставе одређени подаци, о нпр. броју студената, броју уписаних на буџет и 

самофинансирање и слично. Информације око центра Академија, односно где ће бити центар Академије 

који се односи на нашу Школу, мењају се из дана у дан. У почетном плану, нисмо били спомињани као 

центар Академије, али чини нам се да су шансе за тако нечим изузетно велике у овом тренутку, истакао 

је директор. 

 Након овога приступило се гласању за извештај о раду Школе са извештајем о раду директора за 

школску 2017/2018. Годину, те је једногласно са 12 гласова ЗА, донета следећа: 

О Д Л У К А 

 Усваја се за извештај о раду Школе са извештајем о раду директора за школску 2017/2018. 

Годину. 

 Те се приступило гласању за  доношење плана рада Школе са планом рада директора за 

2018/2019.годину, те је једногласно са 12 гласова ЗА, донета следећа: 

О Д Л У К А 

 Доноси се план рада Школе са планом рада директора за 2018/2019.годину. 
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 Наведени извештај и план се у штампаној верзији налазе у Секретаријату Школе. 

 

  4.тачка дневног реда 

Р а з н о 

 Председник Савета је питао присутне чланове Савета да ли неко нешто  има да каже, те је дата 

реч Секретару Школе, која је указала на проблем електричне енергије, односно  немогућност плаћања 

електричне енергије. Наиме, појаснила је да од увођења Централног регистра, који Школу не препознаје 

као дужника нисмо у могућности да плаћамо електричну енергију ,те плаћања утрошене електричне 

енергије врши Средња школа Милош Црњански. Потребно је  Покрајинској Влади доставити план 

коришћења објекта на адреси Светосавска 57, односно план поделе трошкова, на начин како нас је АП 

Војводина упутила да то урадимо, односно на једини могући начин решавања проблема. Предлог 

споразума је стављен на гласање, те је једногласно са 12 гласова ЗА донета следећа: 

 

О Д Л У К А 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди даје 

сагласност на предлог споразума о коришћењу објекта на адреси Светосавска 57 у 

Кикинди (бр. парцеле 8470/1 К.О. Кикинда, бр.објеката 1,2,3,4.; 

укупна површина зграде 3.552,00 м2). 

 Споразум о коришћењу објекта садржи и одредбе које се тичу расподеле трошкова 

за  електричну енергију. 
 

МА Тања Бркљач је потом прочитала маил  библиотеке која је заинтересована за наше Зборнике 

и њихову цену. Председника Савета је рекао да постоји посебна Комисија за утврђивање цене уџбеника, 

те да они могу рећи цену Зборника.  Др Милорад Степанов,  професор је рекао да је јако важно давати 

књиге на академску размену, као и да је то питање доброг умрежавања са библиотекама. 

Потом је студент Јелена Мирков рекла да је у току акција „Хумани пакетић“ , те када се  постави 

кутија , било би лепо када би свако убацио слаткиш или играчку, по могућности. 

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

 Седница је завршена у 13:50 часова. 

XXIII-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане електронским путем од 10.12.2018. до 11.12.2018. године до 12,00 часова. 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1.Давање сагласности да се деци запослених старости до 15 година обезбеди 

поклон за Нову годину 

  

1.тачка дневног реда 

 Директор др Зоран Мијића, професор,  у складу са чл.23 Правилника о раду (168-2 од 

29.05.2018.године),  је предлажио да чланови  Савета ВШССОВ у Кикинди дају сагласност како би се 

деци запослених, старости до 15 година, поводом предстојећих празника уручио поклон пакетић 

(слаткиши). Наведено је да за обезбеђивање поклон пакетића  потребно издвајити  укупан износ од 
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48.000,00 динара, што по једном пакетићу износи 3.000,00 динара. Како је за предлог Одлуке  од 16 

чланова Савета,  11 чланова гласало  ЗА, док остали нису гласали,  донета је следећа: 

 

О Д Л У К А  
 

 Савет ВШССОВ у Кикинди даје сагласност на следеће: 

 Деци запослених, старости до 15 година, поводом предстојећих празника уручиће се поклон 

пакетићи (слаткиши). Укупан број деце је 16. 

 За обезбеђивање поклон пакетића  издваја се укупан износ од 48.000,00 динара, што по 

једном пакетићу износи 3.000,00 динара. 

  Износ од 48.000,00 динара уплатиће се добављачу "Univerexport", по достављању рачуна-

отпремнице. 

 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 11.12.2018. године. 

 

XXIV -4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, одржане  године, са почетком у 13.00 часова, у библиотеци Школе. 

  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са седнице  XXII- 4 одржане 20.11.2018.године и електронске 

седнице  XXIII-4 Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у  

Кикинди одржане 10.12.2018.године; 
2. Давање мишљења о Нацрту одлуке о оснивању Академије васпитачко-здравствених 

струковних студија Војводина;  

3. Усвајање Финансијског  плана Школе за 2019.годину 

4. Усвајање плана јавних набавки за 2019.годину 

5. Усвајање извештаја о извршеним пописима за 2018. годину 

             6.   Разно 

 

 Пре расправљања о дневном реду и стављања одлука на гласање председник Савета је позвао 

чланове Савета да се да могућност електронског гласања  оправдано одсутним члановима Савета, из 

разлога  важности и хитности  одржавања ове седнице. Предлог је стављен на гласање, те како је само 1 

члан Савета био УЗДРЖАН, док су остали гласали ЗА донета је следећа: 

                   Препорука: 

 Омогућава се  оправдано одсутним члановима Савета да се о  тачкама дневног реда XXIV 

-4 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

изјасне електронским путем из разлога хитности и неопходности одржавања седнице. 

 Ова препорука  је саставни део записника, са евиденцијом  о присутности и штампаним 

изводима електронске поште која је приспела на мејл секретара Школе.  

 Потом се приступило расправљању о дневном реду: 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање записника са седнице  XXII- 4 одржане 20.11.2018.године и електронске седнице  

XXIII-4 Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 

10.12.2018.године; 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 11.10.2018. године 

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Др Милорад Степанов, професор 

се изјаснио да остаје уздржан што се тиче записника седнице у чијем раду није учествовао. Председник 

Савета је потом ставио на гласање записнике, те је једногласно  донета следећа: 

 

О Д Л У К А 

Усваја се записник са седнице  XXII- 4 одржане 20.11.2018.године и електронске седнице  

XXIII-4 Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у  Кикинди одржане 

10.12.2018.године. 

 

 

  2.тачка дневног реда 

 Давање мишљења о Нацрту одлуке о оснивању Академије васпитачко-здравствених 

струковних студија Војводина 

 

 Председник Савета је у уводном делу поводом ове тачке дневног реда рекао да је ова седница 

нарочито важна због давања мишљења о оснивању оснивању Академије васпитачко-здравствених 

струковних студија Војводина. Наиме Школа је дана 24.01.2019. примила мејл Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност бр.142-022-44/2019-02 од 

23.01.2019. године, као и мејл од 25.01.2019.године са достављеним изменама. 

Предмет дописа је прибављање мишљења органа управљања о достављеном нацрту Одлуке о оснивању 

Академије васпитачко-здравствених струковних студија Војводина.Предложено је оснивање Академије 

васпитачко здравствених струковних студија Војводина и то спајањем наше Школе са Високом школом 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу и Високе Школе струковних студија за 

образовање васпитача и тренера у Суботици. Седиште Академије је у Кикинди.   Рок за давање 

мишљења је три дана од добијања захтева.Допис је уз позив достављен како свим члановима Савета 

ВШССОВ у Кикинди, тако и целом колективу, док су измене од 25.01.2019.године прочитане члановима 

на самој седници Савета.Нагласио је да је ово најбоље од свега што је могло да нам се деси, да је ово 

резултата рада целог колектива, а посебно директора Школе, др Зорана Мијића.  Најзначајнија тачка 

Нацрта одлуке је свакако да је седиште Академије у Кикинди, истакао је председник Савета.Потом је 

отворио дискусију поводом ове тачке и рекао је да ће донета Одлука одмах по завршетку седнице бити 

послата Покрајинског секретаријату у електронској форми и путем поште, како би се испоштовао 

захтевани рок. Чланови Савета су се сложили са наведеним, а даљих питања и примедби није 

било.Након тога председник Савета прочитао је предлог Одлуке , те како је свих 11 чланова Савета 

гласало ЗА и 2 члана Савета је гласало електронским путем, док остали нису гласали, донета је следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди даје ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на нацрт Одлуке о оснивању 

Академије васпитачко-здравствених струковних студија Војводина 
 

 

 Након гласања реч је дата директору Школе, који је рекао да није хтео да се јавља за реч пре 

доношења Одлуке, како не би у неку руку утицао на резултате гласања. Напоменуо је да је ово 

историјски тренутак од самог оснивања Школе. У почетку нико нас није помињао у било којим 

комбинацијама приликом формирања Академија, да би ето овим Нацртом Одлуке доспели у сам 

врх.Напоменуо је да овим још увек ништа није дефинитивно решено, као и да се коначност Одлуке тек 

очекује.Но, како било, потребна је сарадња са две Школе са којим се спајамо. Не зна се где ће бити ново 

руководство Школе, да ли ће овде или ће им се обезбедити посебан простор. Ово и сва остала питања за 

сада остају отворена.Сада је потребно да руководство искористи потенцијал запослених истакао је 

директор, а ми више не можемо улазити у садржај одлуке. 

 

 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 11.10.2018. године 

 

  3.тачка дневног реда 

 Усвајање Финансијског  плана Школе за 2019.годину 

 

Шефица рачуноводства Снежана Букуров је детаљно образложила предвиђени финансијски план 

Школе за 2019.годину,  који је као материјал благовремено прослеђен члановима Савета,  те је позвала 

присутне да поставе питања уколико треба нешто додатно појаснити. Истакла  је да је Финансијски план 

направљен, у сарадњи са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи. План се 

не разликују умногоме од прошлогодишњег. 

Председник Савета  ставио је предлог одлуке на гласање, те је са 13 гласова ЗА (2 електронски) 

донета  следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

    Савет ВШССОВ у Кикинди  доноси  Финансијски план  ВШССОВ у Кикинди за 

2019. годину 

 

4.тачка дневног реда 

 Усвајање Плана јавних набавки  за 2019.годину 

 

 Јелена Агбаба, запослена у служби рачуноводства као нова колегиница најпре се представила 

колективу.  Поводом ове тачке рекла да је План јавних набавки за 2019.годину усклађен са 

Финансијским планом школе за 2019.годину , те да уколико буде неких промена у току године, план ће 

се мењати и као такав ставити на усвајање. За сад, навела је ово су планиране набавке за ову годину. 

План је достављен члановима Савета уз позив за седницу.  

Председник Савета  ставио је предлог одлуке на гласање, те је са 13 гласова ЗА (2 електронски) 

донета  следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

    Савет ВШССОВ у Кикинди  доноси  План јавних набавки ВШССОВ у Кикинди за 

2019. годину 

 

  5.тачка дневног реда 

Усвајање извештаја о извршеним пописима за 2018. годину 

 

 Председник Савета је поводом ове тачке дневног реда рекао да су члановима уз позив 

достављени Извештаји Комисија, обе Комисије су именоване од стране директора и у року су извршиле 

предвиђене пописе и доставиле извештаје. Како питања и примедби није било приступило се гласању, те 

су са 13 гласова ЗА (2 електронски) донете  следеће: 

 

 

О Д Л У К А 

    Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај Комисије за попис основних средстава 

( непокретности и опреме ); 

 
О Д Л У К А 

 

    Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај  Комисије за попис залиха робе 

за даљу продају, ситног инвентара, новчаних средстава и других потраживања. 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 11.10.2018. године 

 

  6.тачка дневног реда 

Р а з н о 

Поводом ове тачке дневног реда реч је дата директору Школе који је рекао да што се тиче 

оснивања Академије, односно ступања на снагу Одлуке о оснивању,  још увек се не зна када ће бити 

коначно, те да се не зна како ће се одвијати промоција Школе и предстојећи упис, али чињеница је да је 

свима у циљу да се што више студената упише.  

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

 Седница је завршена у 13:50 часова. 

 

XXV-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане електронским путем од 29.01.2019.године до 31.01.2019. године до 12,00 

часова. 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1.Давање сагласност на предлог споразума о коришћењу објекта на адреси 

Светосавска 57 у Кикинди 
 

 

1.тачка дневног реда 

  Члановима Савета ВШССОВ у Кикинди је предочено да до увођења Централног 

регистра фактура, тј. до 01.03.2018.године рачун за електричну енергију су наведене Школе 

измиривале директно добављачу Електропривреди Србије. Од дана 01.03.2018.године, рачун за 

електричну енергију гласи на име Средње стручне школе "Милош Црњански" у Кикинди, 

односно Централни регистар фактура као дужника препознаје само наведену Школу. Висока 

Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди није била  у могућности да 

измирује обавезе за електричну енергију. На седници  дана 20.11.2018.године већ је донета 

одлука о овоме али се садржај споразума мењао више пута у сарадњи са Управом за имовину, 

те је Савет у обавези да донесе нову одлуку. Из напред наведених разлога потребно је да се 

Влади АП Војводине достави споразум о коришћењу објекта, који у себи и садржи начин 

плаћања трошкова електричне енергије како би Влада дала сагласност на наведени споразум и 

тиме би се решио горе наведени проблем.У предлогу споразума регулисани су и начини 

плаћања осталих трошкова, а прилог самом споразуму је расподела просторија између две 

Школе, потписана од стране директора обе Школе. Све наведено је члановима Савета 

достављено уз позив на седницу. Предлог споразума је истовремено достављен и Градској 

управи града Кикинда ради давања сагласности. По спровођењу свих претходно наведених 

процедура Предлог ће бити послат и Влади АП Војводине.  Како је за предлог Одлуке  од 16 

чланова Савета,  11 чланова гласало  ЗА, док остали нису гласали,  донета је следећа: 

  

 

 

 

 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 11.10.2018. године 

 

О Д Л У К А  

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди даје 

сагласност на предлог Споразума о коришћењу објекта у јавној својини дел. бр. 29 oд 

29.01.2019.године између Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди и Средње стручне школе „Милош Црњански“ у Кикинди. Споразум се односи 

на школску зграду коју заједнички користе на адреси Светосавска 57 у Кикинди, бр. 

парцеле 8470/1 К.О. Кикинда, бр.објеката 1,2,3,4. 

 Споразум о коришћењу објекта садржи и одредбе које се тичу расподеле трошкова 

за  електричну енергију. 

 Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука Савета ВШССОВ у Кикинди 373-4 од 

20.11.2018.године. 

 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 31.01.2019. године. 

 

XXVI-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане електронским путем од 13.02.2019.године до 14.02.2019. године до 12,00 

часова.  

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 
1.Усвајање Извештаја о финансијском пословању за 2018. годину 

2.Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих школа 

струковних студија у АП Војводини у 2018. години 

 

 

1.тачка дневног реда 

 На основу члана 63 став 1 тачка 5) члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен је 

извештај о финансијском пословању за 2018.  годину,  а по предлогу шефице рачуноводства Снежане 

Букуров.  Како је за предлог Одлуке  од 16 чланова Савета,  12 чланова 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 финансијском пословању за 2018. годину. 

 

 Саставни део Одлуке: Извештај о финансијском пословању за 2018. годину. 

 

 

2.тачка дневног реда 

 

 Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих школа 

струковних студија у АП Војводини у 2018. години 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 11.10.2018. године 

 

 На основу пројекта „Протективни фактори и ресурси родитеља и васпитача у суочавању деце 

предшколског узраста са ризичним утицајима дигиталних медија на дечји психофизички развој“ 

руководиоца др Јелене Мићевић Карановић, професор, члановима Савета ВШССОВ у Кикинди 

достављен је Финансијски  извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа струковних 

студија у АП Војводини у 2018. години ради усвајања. Како је за предлог Одлуке  од 16 чланова 

Савета,  12 чланова 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 

Финансијски  извештај  за развојноистраживачки пројекат високих школа струковних студија у 

АП Војводини у 2018. години. 

 

 Саставни део Одлуке: Финансијски  извештај  за развојноистраживачки пројекат високих 

школа струковних студија у АП Војводини у 2018. години 

 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 14.02.2019. године. 

 

XXVII-4 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане електронским путем од 01.04.2019. године до 03.04.2019. године до 10,00 

часова. 

 Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1. Доношење одлуке о висини школарине за школску 2019/2020.годину; 

2. Доношењу одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске 

2015/16.године 

 

 

1.тачка дневног реда 

Доношење одлуке о висини школарине за школску 2019/2020.годину; 

 Одлуком Наставно- стручног већа бр.105-7  од 29.03.2019. године  дат је предлог за 

висину школарине за основне струковне студије сви студијски програми  и мастер струковне 

студије. На основу 63 став 1 тачка 9) Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ 

бр.88/2017,27/18-др. Закон и 73/18)  и члана  20  став 1 тачка  9) Статута ВШССОВ у Кикинди 

(71-2 од 13.03.2019.године) и предлога Наставно-стручног већа бр.105-7 од 29.03.2019.године 

члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен је предлог одлуке . Како је за предлог 

Одлуке од 16 чланова Савета,  15 чланова гласало  ЗА,  док један није гласао,  донета је следећа: 

  
 О Д Л У К А 

 

 Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2019/20. годину износи: 

    - Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара; 

     - Мастер струковне студије -70.000,00 динара 
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2.тачка дневног реда 

 

 Доношењу одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске 2015/16. 

године 

 

 Одлуком Наставно- стручног већа бр.70-4 од 06.03.2019. године  Лазар  (Ђорђа) Бараћ 

(бр.дос.0182) проглашен је за студента генерације школске 2015/16.године. 

 Чланом 62 став 4 Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима 

студирања (бр.216-2 од 25.06.2018.године) је прописано следеће: Наставно-стручно веће 

проглашава једног студента генерације, разматрајући успешност студената свих студијских 

програма основних струковних студија. Студент генерације поред дипломе о стеченом високом 

образовању, добија и посебну диплому студента генерације. Подаци се уписују и у додатак 

дипломи. Новчани део награде одређује Савет ВШССОВ у Кикинди. 

 Средства за исплату новчане награде студенту генерације су обезбеђена из донације 

Школи (бр.Уговора 95 од 20.03.2019.). Како је за предлог Одлуке  од 16 чланова Савета,  15 

чланова гласало  ЗА, док један није гласао,  донета је следећа: 

  

 
 О Д Л У К А 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди одређује висину новчане награде за студента 

генерације уписане 2015/16.године  у износу од 10.000,00 динара. 

 

            Гласање је трајало до 10.00 часова 03.04.2019. године. 

 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ( V сазива ) Савета Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди, одржане дана 20. 04. 2019. године, са 

почетком у 13.00 часова, у библиотеци Школе.  

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди 

2. Избор председника и заменика председника Савета ВШССОВ у Кикинди 

3. Разно. 

  

1.тачка дневног реда 

  Верификација мандата чланова Савета ВШССОВ у Кикинди 

 
 Синиша Одаџин је прочитао Решење Покрајинске владе бр.127 број:022-139/2019 од 

13.03.2019.године о именовању представника Оснивача у Савет ВШССОВ у Кикинди и то: 1. Зорица 

Телечки, професор разредне наставе из Кикинде, 2. Ивана Иветић, дипломирани економиста, из 

Кикинде, 3. Ведран Ђурасовић, дипломирани политиколог за међународне послове из Руског Села, 

4.Ана Ковачевић, мастер професора језика и књижевности, из Кикинде, 5. Милорад Карановић , 

професор технике и информатике, из Кикинде, 6.Александра Ђорђевић, дипломирани социолог, из 

Кикинде, 7. Мирјана Дражић, дипломирани биолог, из Кикинде, 8. Срђан Сивчев, мастер историчар, из 

Кикинде; Одлуку Студенског парламента о изабраним представницима студената у Савет бр. 238 од 
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06.07.2018.године и то: 1. Јово Иветић, 2. Александра Марков и 3. Јелена Мирков, Записник 104 од 

25.03.2019.године о изабраним представницима из реда запослених у Секретаријату и то : Синиша 

Одаџини др Вламимир Варађанин и Одлуку Наставно-стручног већа бр. 124-12 од 11.04.2019. године о 

изабраним представницима из реда Наставно-стручног већа и то: 1. Др Јелена Мићевић Карановић, 

професор, 2. Др Ангела Месарош Живков, професор, 3. МА Тања Бркљач, наставник страног језика, 4. 

Мр Србислава Павлов, предавач, 5. Др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 6. др Љиљана Крнета, 

професор, 7. Др Данијела Радловић Чубрило, професор, 8. МА Ана Вукобрат, асистент. Како није било 

примедби на прочитане одлуке, констатује се да је овим верификован мандат горе наведеним члановима 

Савета ВШССОВ у Кикинди. 

 Након тога предложио је радно представништво у саставу председник др Ангела Месарош 

Живков,  професор,  и чланови мр Србислава Павлов, предавач и Јово Иветић, студент.  Радно 

представништво је једногласно формирано у складу са чланом 6. Пословника о раду Савета Школе.  

 

 

 

  2.тачка дневног реда 

     Избор председника и заменика председника Савета ВШССОВ у Кикинди 

 

 Др Ангела Месарош Живков, професор је пре преласка на процедуру избора председника и 

заменика председника Савета ВШССОВ у Кикинди дала реч директору Школе др Зорану Мијићу, 

професору. Директор је поздравио све присутне, нарочито представнике Оснивача, пожелео им је 

добродошлицу у Школу и Савет, напоменувши да он није члан Савета, али да увек присуствује 

седницама и да чланове редовно извештава о новинама који се тичу пословања Школе.  Навео је 

студијске програме који су акредитовани у нашој Школи, уз напомену да је у току акредитација мастер 

струковних студија. Напоменуо је да је поступак акредитације по актуелним правилима много тежи од 

ранијих поступака, а уз нови ценовник НАТ-а и скупљи. Похвалио је рад претходног сазива Савета 

Школе и његов допринос у свакој од акредитација. Надаље је навео да чланство у Савету није плаћена 

функција, али да је свакако част бити члан Савета једине високошколске установе у Севернобанатском 

округу. Честитао је чланство представницима Оснивача у вери да ће сарадња бити добра. Подсетио је 

све присутне на нацрт одлуке да Школа буде центар Академије, чије се формирање ускоро очекује. 

Наиме Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је нацрт Одлуке о оснивању Академије 

васпитачко-здравствених струковних студија Војводина тако што се врши статусна промена спајања 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Високе школе струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу и Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача и тренера у Суботици . Директор је објаснио и какве предности постоје за студенте због 

формирања Академије. Наиме, сви постојећи студијски програми били би доступни свим 

заинтересованим студентима и у Кикинди, Вршцу и Суботици. Напоменуо је да бар 30% 

средњошколаца се одлучи да упише академске студије. Директор је потом  истакао да је нови Савет 

формиран према одредбама члана 144. Закона о високом образовању, те да ће трајати до доношења 

коначне одлуке о формирању Академија, када ће бити формиран привремени Савет. Милорад 

Карановић је као директор ССШ „Милош Црњански“ у Кикинди са којом ВШССОВ у Кикинди дели 

простор на адреси Светосавска 57,  поставио питање шта ће бити са простором, односно да ли  ће  

формира Академије  утицати на расподелу простора између две Школе имајући у виду да ће се број 

студената повећати.  Др Зоран Мијић је напоменуо да је Град Кикинда, морао да пошаље место седишта 

Академије, Министарству просвете науке и технолошког развоја, да је место на адреси Светосавска 57  

било најбоље и најбрже решење, те да не зна да ли је то привремено или пак коначно решење које се 

тиче седишта. За сада је још увек добар део информација  непознаница за све нас, истакао је др Мијић. 

Др Мијић је и скренуо пажњу да постоји споразум  по којој је зграда у периоду од 1963. до 1969. године 

наменски и грађена за васпитаче. 

 Након овога др Ангела Месарош Живков је наставила процедуру за избор председника и 

заменика председника Савета. Објаснила је да је потребно именовати чланове Комисије за спровођење 
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гласања, те је предложила чланове. Како је предлог једногласно усвојен именована је Комисија за 

спровођење гласања у саставу: 

 1.МА Ана Вукобрат; 

 2.Милорад Карановић; 

 3. Јелена Мирков. 

 Др Месарош Живков прочитала присутнима чл. 62 став 7 Закона о високом образовању 

(„Сл.Гласник РС“ бр.88/17, 27/18 и 73/18) који гласи:„ Председник савета се бира из реда представника 

високошколске установе.“ Потом је позвала присутне да дају своје предлоге за избор председника и 

заменика председника Савета ВШССОВ у Кикинди. За реч се јавила др Љиљана Крнета, професор  која 

је предложила за председника Синишу Одаџина, уз образложење да га краси професионализам и знање 

у раду Савета. Није више било предлога за председника Савета. Др Јелена Мићевић Карановић, 

професор  је предложила МА Тању Бркљач за заменика председника Савета. Није више било предлога 

за  заменика председника Савета. Потом је формирана Комисија са секретаром Школе приступила 

изради гласачких листића у канцеларији секретара Школе. Посебно су израђени гласачки листићи за 

избор председника и заменика председника Савета. Комисија за спровођење гласања је поделила 

гласачке листиће свим присутнима, који су исте убацили у гласачку кутију. Комисија је пребројала 

гласове, сачинила записник о спроведеној процедури и након тога саопштила  резултате. 

 Од подељених 16 гласачких  листића, свих 16 гласова „ЗА“  председника Савета ВШССОВ у 

Кикикинди освојио  је предложени кандидат Синиша  Одаџин, те се констатује да је једногласно донета  

следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

 Председник Савета ВШССОВ у Кикинди у V сазиву је Синиша Одаџин, шеф Одсека за 

студентска питања. 

 

 Потом су прочитани резултати за избор заменика председника Савета - од подељених 16 

гласачких  листића, свих 16 гласова „ЗА“  заменика председника Савета ВШССОВ у Кикикинди 

освојила  је предложени кандидат МА Тања Бркљач, те се констатује да је једногласно донета  следећа: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 Заменик председник Савета ВШССОВ у Кикинди у V сазиву је МА Тања Бркљач, 

наставник страног језика. 

 

 Записник о спроведеном гласању са гласачким листићима чува се у затвореној коверти у сефу 

Школе. 

 

 Председник Савета се захвалио свима на поверењу. Поново је споменуо да што се тиче 

материјала за седницу члановима Савета ће убудуће бити благовремено достављен материјал, као што 

се иначе и радило, а да се за поводом следеће тачке осврну на материјал који се им је достављен на лицу 

места. 

 

3.тачка дневног реда 

Разно 

 

Председник Савета је замолио чланове да прочитају предлог одлуке који се тиче измене 

члана 59. Статута ВШССОВ,  што су они и урадили. Председник Савета  ставио је предлог 

одлуке на гласање, те је са 16 гласова ЗА, односно једногласно донета  следећа: 
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О Д Л У К А 

 

  Мења се члан 59.  Статута ВШССОВ у Кикинди (бр. 71-2 од 13.03.2018. године) тако 

што се после става 1 уписује став 2 који гласи:  

 „У прву годину основних струковних студија на студијском програму Струковни 

васпитач за традиционалне игре може се уписати лице које је завршило средње 

образовање у трогодишњем трајању и испунило све услове, у складу са Законом  и 

општим актима Школе.“ 

 И став 3 који гласи: 

 „Успех лица из претходног става постигнут у трећој години  рачуна се два пута, ради 

изједначавања у  правима са осталим кандидатима. „ 

 Став 2 члана 59. Статута ВШССОВ у Кикинди се помера за два места наниже и сада 

је став 4, став 3 је став 5, итд. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

Потом је председник Савета  замолио чланове да прочитају предлог одлуке који се тиче 

измене члана 22. Правилника о раду,  што су они и урадили. Председник Савета  ставио је 

предлог одлуке на гласање, те је са 16 гласова ЗА, односно једногласно  донета  следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

 Мења се члан 22.  Правилника о раду  ( бр.168-2 од 29.05.2018. године) тако што се 

након последњег става уписује следећи став 5:  

 „ Уколико је запослени примио јубиларну награду за 10, 20, 30 и 35 година укупног 

радног стажа по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог Правилника, 

нема право да за исти или мањи број година рада у Школи прими јубиларну награду 

прописану чланом 22 став 1 тачка 4) и ставовима 2, 3 и 4. “ 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 И на крају се приступило гласању за Одлуку о износу школарине за студије и накнадама 

за пружање услуга из образовне делатности Школе у школској 2019/2020. години , те је са 16 

гласова ЗА, односно једногласно  донета  следећа 

  

О Д Л У К А 

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди дана 

20.04.2019. године доноси Одлуку о износу школарине за студије и накнадама за пружање 

услуга из образовне делатности Школе у школској 2019/2020. години. 

 

 Потом је дата реч секретару Школе која се обратила представницима Оснивача и 

објаснила поступак одржавања Седница. Навела је да постоје редовне и електронске седнице. 

На редовним седницама се окупљамо и гласамо уживо, уз претходно достављен материјал. 

Евентуално се материјал доставља на самој седници уз допуну дневног реда. На електронским 

седницама се доставља предлог одлуке за који се гласа ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН. Навела је 

да је у члану 36. Пословника о раду Савета  таксативно наведено о којим питањима  Савет 

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

седницу. 

 Седница је завршена у 14:00 часова. 

 

II-5 седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане електронским путем од 26.06.2019. године до 27.06.2019. године до 12,00 

часова.  

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

 1.Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат 

 високих школа струковних студија у АП Војводини у 2018. године 

 2.Доношење Одлуке о исплати накнаде члановима тима за припрему 

 документације за акредитацију за проширење броја студената на  студијском 

 програму - Мастер струковне студије 

 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих 

школа струковних студија у АП Војводини у 2018. године 

 На основу пројекта „Традиционално народно стваралаштво у функцији едукације и 

социјализације деце предшколског, школског узраста и деце маргиналних група“ руководиоца 

др Весне Марјановић, професор и молбе бр. 214 од 21.06.2019. године др Весне Марјановић,  

члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен је уз позив за седницу  и  Финансијски  

извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа струковних студија у АП Војводини 

у 2018. години ради усвајања као и наведена молба др Весне Марјановић, проф. Како је за 

предлог Одлуке од 20 чланова Савета,  16 чланова гласало  ЗА,  док 4 није гласало,  донета је 

следећа: 

 

О Д Л У К А  

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди усваја 

Финансијски извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа струковних 

студија у АП Војводини у 2018. години.  

 Назив пројекта: „Традиционално народно стваралаштво у функцији едукације и 

социјализације деце предшколског, школског узраста и деце маргиналних група “ 

руководиоца др Весне Марјановић,професора. 

  
2.тачка дневног реда 

 

 Доношење Одлуке о исплати накнаде члановима тима за припрему документације 

за акредитацију за проширење броја студената на студијском програму - Мастер 

струковне студије 
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 На основу Одлуке директора бр. 208 од 17.06.2019. године формиран је тим за припрему 

документације за акредитацију за проширење броја студената на студијском програму - Мастер 

струковне студије:  др Ангела Месарош Живков, професор, др Јелена Мићевић Карановић, 

професор, Синиша Одаџин, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студијска 

питања / шеф одсека за студентска питања и ваннаставу и др Владимир Варађанин, 

руководилац послова информационих система и технологија, а у којој је у образложењу 

наведено да ће Савет донети одлуку на предлог директора о висини накнаде за наведене 

послове. Члановима Савета ВШССОВ у Кикинди достављен је уз позив и предлог одлуке. Како 

је за предлог Одлуке  од 20 чланова Савета,  16 чланова гласало  ЗА, док 4 није гласало,  донета 

је следећа: 

  
О Д Л У К А 

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

одлучује да се члановима тима за припрему документације за акредитацију за проширење 

броја студената на студијском програму - Мастер струковне студије у саставу: др Ангела 

Месарош Живков, професор, др Јелена Мићевић Карановић, професор,   Синиша Одаџин 

и  др  Владимир Варађанин, исплате новчана средства у следећем износу: 

 

 Др Ангели Месарош Живков- 40.000,00 динара  

 Др Јелени Мићевић Карановић- 30.000,00 динара 

 Др Владимиру Варађанин- 30.000,00 динара 

 Синиши Одаџину - 25.000,00 динара 
 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 27.06.2019. године. 

 

III -V седница Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане дана 23.09.2019.  године, са почетком у 12.00 часова, у библиотеци 

Школе.  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 20.04.2019. године и 

електронске седнице од 27.06.2019. године; 

2. Верификација мандата члану Савета ВШССОВ у Кикинди-представника 

Оснивача; 

3. Давање мишљења о Нацрту одлуке о оснивању Академије васпитачко 

струковних студија у Кикинди; 

4. Разно 
  

1.тачка дневног реда 

  Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 20.04.2019. године и 

електронске седнице од 27.06.2019. године 

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Милана Псодоров се 

изјаснила да остаје уздржана што се тиче записника са наведених  седница из разлога што у 
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истим није учествовала. Председник Савета је потом ставио на гласање записнике, те је 

једногласно  донета следећа: 

 
О Д Л У К А 

 

 Усваја се  записник са редовне седнице одржане дана 20.04.2019. године и 

електронске седнице од 27.06.2019. године 

 

 

  2.тачка дневног реда 

 Верификација мандата члану Савета ВШССОВ у Кикинди - представника 

Оснивача 

 

 Синиша Одаџин је прочитао Решење Покрајинске владе 127 број: 022-311/2019 од 

05.06.2019. године којим се Александра Ђорђевић, дипломирани социолог  из Кикинде 

разрешава дужности члана Савета ВШССОВ у Кикинди, као представник оснивача, на лични 

захтев. Потом је прочитао решење Покрајинске владе 127 број 022-312/2019 од 05.06.2019. 

године који се именује Милана Псодоров, дипломирана правница из Кикинде за члана Савета 

ВСССОВ у Кикинди, као представник оснивача. Како није било примедби на прочитане одлуке, 

констатује се да је овим верификован мандат Милани Псодоров као члану Савета ВШССОВ у 

Кикинди – представнику Оснивача. 
  

3.тачка дневног реда 

Давање мишљења о Нацрту одлуке о оснивању Академије васпитачко 

струковних студија у Кикинди 

 

 

 Дана 20.09.2019.године Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди је примила допис Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност бр.142-022-655/2019-02 од 18.09.2019. године. Предмет дописа 

је прибављање мишљења органа управљања о достављеном Нацрту покрајинске скупштинске 

одлуке о оснивању Академије васпитачких струковних студија у Кикинди у што краћем року. 

Наведено   је достављено  члановима Савета ВШССОВ у Кикинди уз позив за седницу, како би 

се благовремено упознали са његовом садржином. Председник Савета ВШССОВ у Кикинди, је 

рекао да је Савет у претходном сазиву давао мишљење на  сличан Нацрт који је у међувремену 

измењен. Напоменуо је да је сада разлика у називу Академије , као и да нису наведени чланови 

привременог Савета, како је то претходно било. Седиште Академије је остало непромењено. 

Председника Савета је  нагласио важност седишта Академије за Град Кикинду. Чланови Савета 

ВШССОВ у Кикинди  су подржали разлоге за доношење Одлуке о оснивању Академије 

васпитачких струковних студија у Кикинди, те је једногласно,  донета следећа: 

 

О Д Л У К У 

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди даје 

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о оснивању 

Академије васпитачких струковних студија у Кикинди. 
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3.тачка дневног реда 

Разно 

 

Председник Савета је питао да ли има неко предлога поводом ове тачке дневног реда. 

Како није било предлога, а дневни ред је исцрпљен, председник Савета ВШССОВ у Кикинди 

закључио је седницу. 

 

 Седница је завршена у 12:15 часова. 

 

Актуелни састав Савета ВШССОВ у Кикинди : 

 

Редни 

број 
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИК 

1. СИНИША ОДАЏИН  - председник ненастава 

2. МА ТАЊА БРКЉАЧ  - заменица председника НС веће 

3. др ЈЕЛЕНА МИЋЕВИЋ КАРАНОВИЋ НС веће 

4. др НАТАША МИЛОШЕВИЋ АДАМОВИЋ НС веће 

5. др ЉИЉАНА КРНЕТА НС веће 

6. МА АНА ВУКОБРАТ НС веће 

7. др ДАНИЈЕЛА РАДЛОВИЋ ЧУБРИЛО НС веће 

8. мр СРБИСЛАВА ПАВЛОВ НС веће 

9.   НС веће 

10. др ВЛАДИМИР ВАРАЂАНИН ненастава 

11. СВЕТЛАНА КРНЕТА Студ.парламент 

12. АЛЕКСАНДРА МАРКОВ Студ.парламент 

13. ЈЕЛЕНА  МИРКОВ Студ.парламент 

14. ВЕДРАН ЂУРАСОВИЋ АП Војводина 

15. ЗОРИЦА ТЕЛЕЧКИ АП Војводина 

16. ИВАНА ИВЕТИЋ АП Војводина 

17. АНА КОВАЧЕВИЋ АП Војводина 

18. МИЛОРАД КАРАНОВИЋ АП Војводина 

19. МИРЈАНА ДРАЖИЋ АП Војводина 

20. СРЂАН СИВЧЕВ АП Војводина 

21. МИЛАНА ПСОДОРОВ АП Војводина 

 

 

 
  

Председник  
Савета ВШССОВ у Кикинди 

 
________________________ 

Синиша Одаџин, проф. 

 

 


