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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019. 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. 
 

 

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

13.03.2018.), сачињен је 

ЗАПИСНИК 

са IV-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане дана 01.10.2019.  године, са почетком у 11.00 часова, у 

Педагошком кабинету Школе.  

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

наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. др Ангела Месарош Живков, 

проф.струк.студ., 4. мр Србислава Павлов, предавач, 5. др Љиљана Крнета, проф.струк.студ.,  6. 

др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ, 7. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 

8. МА Ана Вукобрат, асистент, 9. др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ,(приступила 

седници у 11:15 часова) 10. др Владимир Варађанин, 11. Александра Марков, студент,12. Јелена 

Мирков, студент 13.Милана Псодоров, представник Оснивача, 14. Милорад Карановић, 

представник Оснивача, 15. Мирјана Дражић, представник Оснивача, 16. Ана Ковачевић, 

представник Оснивача, 17. Срђан Сивчев, представник Оснивача 

 Седници нису присуствовали: 1. Јово Иветић, студент (најавио одсуство са седнице), 2. 

Ведран Ђурасовић, представник Оснивача ( није најавио одсуство са седнице), 3. Зорица 

Телечки, представник Оснивача (најавила одсуство са седнице), 4. Ивана Иветић (није најавила 

одсуство са седнице) . 

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

 Седници присуствује и секретар Школе Јелена Грбић Латиновић, која води записник. 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне и 

констатовао да постоји кворум. Упознао је присутне са дневним редом, који је члановима 

благовремено  достављен уз позив за седницу. Како није било примедби   на дневни ред 

присутни су једногласно усвојили: 
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Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 23.09.2019.  године; 

2. Доношење одлуке о разрешењу др Зорана Мијића, директора ВШССОВ у 

Кикинди- на лични захтев; 

3. Доношење одлуке о именовању вршиоца дужности директора ВШССОВ у 

Кикинди; 

4. Разно. 

  

   

1.тачка дневног реда 

 

 Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 23.09.2019.  године 

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Примедби није било. 

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

 

ОДЛУКА 

 

 Усваја се  записник са редовне седнице одржане дана 23.09.2019. године. 

 

  2.тачка дневног реда 

 

 Доношење одлуке о разрешењу др Зорана Мијића, директора ВШССОВ у Кикинди- 

на лични захтев 

 

 Синиша Одаџин је поводом ове тачке дневног реда дао прво реч др Зорану Мијићу, уз 

напомену да су чланови Савета добили уз позив за седницу оставку др Зорана Мијића на место 

директора Школе  бр. 304 од 30.09.2019. године. Др Зоран Мијић се обратио присутнима 

рекавши да су разлози оставке као што је и навео у допису личне природе. Укратко, ради се о 

стручном усавршавању из области у којој предаје и одласку из земље. Надаље наводи да ће од 

усавршавања  и он као појединац, а и Школа имати користи. У току говора др Зорана Мијића, 

седници је приступила др Данијела Радловић Чубрило у 11:12 часова, која је закаснила због 

одбрана радова којима је присуствовала. Др Зоран Мијић је потом навео да је на место 

директора Школе дошао са дугогодишњим стажом у просвети. Био је пре функције директора и 

председник Савета Школе, док је пре тога био и директор у другој Школи.  Навео је да оставља 

Школу са акредитацијом Установе која траје још 6 година, студијских програма 5 година и 

акредитацијом Мастер струковних студија која траје 7 година. Поменуо је да је наша Школа 

предложена за седиште Академије, чије се формирање планира. Захвалио се члановима Савета 

на досадашњој сарадњи, председнику Савета , помоћнику директора и координаторима наставе.  

Навео је да сада неко мора водити Школу, да он нема право да предлаже, али да ће подржати 

предлог председника Савета.  Председник Савета је потом рекао да је директор изнео све 

чињенице, де факто је Школа узнапредовала за време његовог мандата, као и да се нико никада 

није пожалио на његов рад. Савет треба да искаже велику захвалност. Потом се приступило 

гласању за разрешење, те је једногласно донета следећа: 
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О Д Л У К А 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди разрешава др Зорана Мијића, на његов лични захтев, 

функције директора Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди са даном 30.09.2019. године. 

 Др Зоран Мијић  наставља са радом на Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди као професор струковних студија за област Физичко 

васпитање и спорт, почев од 01.10.2019. године. 

 

 

3.тачка дневног реда 

 

 Доношење одлуке о именовању вршиоца дужности директора ВШССОВ у Кикинди 

  

 Председник Савета Синиша Одаџин је истакао да за вршиоца дужности директора 

предлаже др Ангелу Месарош Живков.Наводи да тренутно не зна ко би тај посао могао да ради 

брже, савесније и одговорније. Др Месарош Живков се сагласила са предлогом.  Потом је питао 

присутне да ли неко има неки други предлог. Других предлога није било. Др Јелена Мићевић 

Карановић је поставила питање да ли се гласа јавно или тајно, како се не би направила грешка. 

Синиша Одаџин је потом прочитао члан 30 Статута Школе којим је прописано: „Ако директор 

није благовремено изабран, или је разрешен дужности пре истека периода на који је биран, 

именује се вршилац дужности директора.Савет именује вршиоца дужности директора Школе, 

из реда наставника, на период од најдуже годину дана. Вршилац дужности има сва права, 

обавезе и одговорности директора Школе.“ Наиме, вршилац дужности директора се именује, а 

не бира. Пословником о раду Савета чланом 32 је прописано да  „Савет доноси одлуке 

гласањем. Гласање је по правилу јавно.“, док је чланом 34 прописано да „Савет одлучује тајним 

гласањем када бира директора, председника Савета и његовог заменика и у другим случајевима 

када је то  предвиђено Законом и Статутом школе.“  Имајући у виду изражену сумњу у начин 

именовања, председник Савета је питао присутне чланове Савета како желе да гласају. Сви су 

се изјаснили за јавно гласање.  Потом се приступило гласању, од 17 присутних чланова Савета 

16 је гласало ЗА, док је др Ангела Месарош Живков остала уздржана, те је донета следећа: 

О Д Л У К А 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди именује др Ангелу Месарош Живков за вршиоца 

дужности директора Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, почев од 01.10.2019. године, на период до годину дана. 

  

 Др Ангела Месарош Живков се захвалила свима на указаном поверењу. 

 

 На основу наведеног, а у складу са одредбама Статута Школе,  др Ангели Месарош 

Живков функција помоћника директора Школе и чланству у Савету ВШССОВ у Кикинди, те се 

доноси следећи: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

  Констатује се да др Ангели Месарош Живков престаје функција помоћника 

директора и чланство у Савету ВШССОВ због именовања  на функцију вршиоца 

дужности директора. 

 

4.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 11:30 часова. 

 

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

ЗАПИСНИК 

 са V-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, одржане електронским путем од 03.10.2019. године до 07.10.2019. године до 

11,00 часова.  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша Одаџин, 

председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик председника 

Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, професор,  5. др Јелена 

Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 7. МА 

Ана Вукобрат, асистент, 8. др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ 9. др Владимир 

Варађанин, 10. Јелена Мирков, студент, 11. Александра Марков, студент, 12. Јово Иветић, 

студент 13. Милорад Карановић, представник Оснивача, 14. Мирјана Дражић, представник 

Оснивача15. Срђан Сивчев, представник Оснивача, 16. Ведран Ђурасовић, представник 

Оснивача, 17.  Ана Ковачевић,  представник Оснивача 

 Нису гласали: 1 Зорица Телечки, представник Оснивача, 2. Ивана Иветић представник 

Оснивача,  3. Милана Псодоров, представник Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 03.10.2019. 

године до 07.10.2019. године до 11,00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је 

путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке: 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

 1.Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих 

школа струковних студија с територије  АП Војводине у 2019. године 
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 2.Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 30.09. 2019. 

године.-(деветомесечни извештај). 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих 

школа струковних студија с територије  АП Војводине у 2019. у години 

 

 На основу члана 63 став 1 тачке 5)  Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/17,27/18-др. Закон, 73/18 и 67/2019), члана 20 став 1 тачке 5)  Статута ВШССОВ у Кикинди ( 

бр.71 – 2 од 13.03.2018.год.) и члана 36 став 1 тачке 5) Пословника о раду Савета  (71-3 од 

13.03.2018.год.), а на основу пројекта „Интердисциплинарни приступ насиљу у циљу примарне 

превенције у предшколском узрасту“ руководиоца др Ђурђе Гријак, професор,  члановима 

Савета ВШССОВ у Кикинди достављен је Финансијски извештај за развојноистраживачки 

пројекат високих школа струковних студија с територије  АП Војводине у 2019. године ради 

усвајања. Како је за предлог Одлуке од 20 чланова Савета,  18 чланова гласало  ЗА,  док 2  

члана 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 с територије  АП Војводине у 2019. године  ( дел. бр. 299 од 25.09.2019. године). 

 Назив пројекта: „Интердисциплинарни приступ насиљу у циљу примарне 

превенције у предшколском узрасту “ руководиоца др Ђурђе Гријак, професор. 

 

  2.тачка дневног реда 

 

 Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 30.09. 2019. 

године.-(деветомесечни извештај). 

 

 На основу члана 63 став 1 тачке 5)  Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/17,27/18-др. Закон, 73/18 и 67/2019), члана 20 став 1 тачке 5)  Статута ВШССОВ у Кикинди ( 

бр.71 – 2 од 13.03.2018.год.) и члана 36 став 1 тачке 5) Пословника о раду Савета  (71-3 од 

13.03.2018.год.) члановима Савета је уз позив за седницу достављен Извештај о извршењу 

буџета за период од 01.01.2019. до 30.09. 2019. године.-(деветомесечни извештај). Извештај је 

сачинила шефице рачуноводства Снежана Букуров . Како је за предлог Одлуке  од 20 чланова 

Савета,  18 чланова гласало  ЗА, док 2 члана  није гласало,  донета је следећа: 

  

ОДЛУКА 
 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди усваја 

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године.-(деветомесечни 

извештај). 
 

            Гласање је трајало до 11.00 часова 07.10.2019. године. 
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На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је 

ЗАПИСНИК 

 са VI-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, одржане електронским путем од 07.10.2019. године до 09.10.2019. године до 

11,00 часова.  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша Одаџин, 

председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик председника 

Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, проф.струк студ., 5. др Јелена 

Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 7. МА 

Ана Вукобрат, асистент, 8. др Владимир Варађанин, 9. Јелена Мирков, студент, 10. Александра 

Марков, студент, 11. Јово Иветић, студент 12. Милорад Карановић, представник Оснивача, 13. 

Мирјана Дражић, представник Оснивача, 14. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 15. 

Ана Ковачевић, представник Оснивача 16.Милана Псодоров, представник Оснивача. 

 Нису гласали: 1. др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 2. Зорица Телечки, 

представник Оснивача, 3. Ивана Иветић представник Оснивача,  4. Срђан Сивчев, представник 

Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 07.10.2019. 

године до 09.10.2019. године до 11,00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је 

путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке: 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

 1. Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији 

послова у ВШССОВ у Кикинди 

 

1.тачка дневног реда 

 Давање сагласности на измене Правилника о организацији и систематизацији 

послова у ВШССОВ у Кикинди 

 

На основу члана  32  Закона о запосленима у јавним службама („Сл. Гласник РС“ бр. 

113/2017 и 95/2018) и члана 36. став 1  тачка 15) Пословника о раду Савета ВШССОВ у 

Кикинди (71-3 од 13.03.2018.), а у вези са чланом 30 важећег Правилника о организацији и 

систематизацији послова у ВШССОВ у Кикинди (266 од 04. 09.2018. године) којим је 

прописано да измене и допуне овог Правилника врши директор сагласно важећим законским и 

другим прописима, односно уз претходно прибављено мишљење репрезентативне синдикалне 

организације код послодавца и сагласност Савета ВШССОВ у Кикинди. 

 Имајући у виду чињеницу да је Школа акредитовала студијски програм Мастер 

струковне студије - Струковни мастер васпитач, неопходне су измене Правилника. Наведени 

Правилник са предложеним изменама достављен је члановима Савета Школе. Синдикална организација 
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ВШССОВ у Кикинди је дала сагласност бр. 3-2019 од 07.10.2019. године на предложени Правилник. 

Како је од укупно 20 чланова Савета, 16  гласало ЗА док 4 није гласало, донета  је следећа: 

 

О Д Л У К А  
 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана  09.10.2019. године даје сагласност на измене 

Правилника о организацији и систематизацији послова у Високој школи струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди. 

 

            Гласање је трајало до 11.00 часова 09.10.2019. године. 

 

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

је 

ЗАПИСНИК 

са VII -5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане дана 20.11.2019.  године, са почетком у 12.00 часова, у библиотеци Школе.  

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

страног језика, заменик председника Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, 

проф.струк.студ.,  5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић 

Адамовић, предавач, 7. МА Ана Вукобрат, асистент, 8. др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ. 

9. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ. 10. др Владимир Варађанин, 11. Јелена Мирков, студент, 12. 

Александра Марков, студент, 13. Светлана Крнета, студент 14. Милорад Карановић, представник 

Оснивача, 15. Мирјана Дражић, представник Оснивача  

 Седници нису присуствовали: 1. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача (није најавио 

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

Ивана Иветић (није најавила одсуство са седнице)  4.Ана Ковачевић, (није најавила одсуство са седнице) 

5. Срђан Сивчев, представник Оснивача (најавио одсуство са седнице), 6.Милана Псодоров, 

представник Оснивача (најавила одсуство са седнице) 

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

 Седници присуствују и в.д. директора Школе др Ангела Месарош Живков и секретар Школе 

Јелена Грбић Латиновић 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне и 

констатовао да са 15 присутних чланова постоји кворум. Упознао је присутне са дневним редом, који је 

члановима благовремено  достављен уз позив за седницу. Како није било примедби   на дневни ред 

присутни су једногласно усвојили: 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 01.10.2019.године и електронских 

седница 07.10.2019.године и 09.10.2019. године; 

2. Верификација мандата новим члановима Савета; 

3. Доношење одлуке о расписивању интерног конкурса за избор директора; 

4. Усвајање Годишњег извештаја рада Школе за школску 2018/2019. годину ; 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 01.10.2019. године 

 

5. Усвајање Плана рада Школе за школску 2019/2020 годину; 

6. Измена  Финансијског плана за 2018/2019. годину; 

7. Обавештење члановима Савета о издавању књиге „Академско писање: теоријске 

основе за студенте студијског програма Струковни мастер васпитач“ и приручника  

„Академско писање: вежбе за студенте студијског програма Струковни мастер 

васпитач“, ауторки др Јелене Мићевић Карановић, проф.струк.студ. , др Ангеле 

Месарош Живков, проф.струк.студ. и мр Србиславе Павлов, предавача 

8. Давање сагласности да се деци запослених старости до 15 година обезбеди поклон за 

Нову годину; 

9. Одобравање смањења висине школарине запосленим у Предшколској установи  

„Драгољуб Удицки“  у Кикинда уписаним школске 2019/2020. године на студијском 

програму Мастер струковних студија- Струковни мастер васпитач; 

10. Разно. 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 01.10.2019.године и електронских 

седница 07.10.2019.године и 09.10.2019. године 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Два члана Савета др Драгана 

Малешевић и Светлана Крнета чији мандати још увек нису верификовани нису гласали по овом питању. 

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

ОДЛУКА 

 

 Усвајају се  записници са редовне седнице одржане дана 01.10.2019.године и електронских 

седница 07.10.2019.године и 09.10.2019. године 

 

 

  2.тачка дневног реда 

Верификација мандата новим члановима Савета 

 

 Синиша Одаџин је прочитао Одлуку Наставно-стручног већа бр. 337-4 од 16.10.2019. године 

којим је за члана Савета ВШССОВ у Кикинди изабран представник Наставно-стручног већа др Драгана 

Малешевић, професор струковних студија. Потом је прочитао Одлуку студентског парламента Школе 

бр. 335-3 од 10.10.2019. године којим је за представника у Савету изабрана Светлана Крнета, уместо 

Јове Иветића. Како није било примедби на прочитане одлуке, констатује се да је овим верификован 

мандат др Драгани Малешевић и Светлани Крнета  као члановима  Савета ВШССОВ. 

  

3.тачка дневног реда 

 Доношење одлуке о расписивању интерног конкурса за избор директора 

 

Под овом тачком расправљало се расписивању интерног Конкурса са условима за избор 

директора, садржини наведеног Конкурса и формирању Комисије за избор директора. Председник 

Савета је подсетио присутне да је Савет  ВШССОВ у Кикинди Одлуком  бр. 305-3 од 01.10.2019. године 

именовао др Ангелу Месарош Живков за вршиоца дужности директора Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди, почев од 01.10.2019. године, на период до годину дана. 

Напоменуо је да је имајући у виду чињеницу да је стање в.д. директора привремено, потребно је решити 

питање везано за функцију органа пословођења Школе. Потом је МА Тања Бркљач прочитала садржај 

Интерног конкурса, те је предлог стављен на гласање. Како је свих 15 присутних чланова Савета 

гласало ЗА донета је следећа: 
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О Д Л У К У 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди расписује интерни конкурс са условима за избор директора. 

 Савет ВШССОВ у Кикинди формира Комисију за избор директора у саставу: Јелена Грбић 

Латиновић, секретар Школе, председник Комисије,  Срђан Карановић, самостално стручно-

технички сарадник за студије и студентска питања, члан Комисије и МА Тања Бркљач, 

наставник страног језика, члан Комисије. 

 

4.тачка дневног реда 

 Усвајање Годишњег извештаја рада Школе за школску 2018/2019. годину 

 Поводом ове тачке дневног реда реч је дата в.д. директора др Ангели Месарош Живков која је 

рекла да због обимности поводом ове и следеће тачке дневног реда материјал није било могуће 

доставити, али се исти могао видети у канцеларији Секретара Школе.Укратко је рекла шта чини 

садржину оба документа: општи подаци о школи,организацији рада,  наставном и ненаставном кадру, 

извештаји наставника и стручних служби, студентског парламента, комисије за самовредновање, 

пројектима итд., уз напомену да се због каснијег уписа, мало окаснило и са израдама истих, али да је 

имајућу у виду наше уписне рокове, те израду извештаја о истим, ово неки оптималан период у ком се 

врши усвајање Извештаја и Плана. Потом је једногласно донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

 

 Усваја се за Извештај о раду Школе за школску 2018/2019. годину. 

 

5.тачка дневног реда 

  Усвајање Плана рада Школе за школску 2019/2020 годину 

 

 Наведено у претходној тачки Дневног реда важи и за ову тачку, те се приступило гласању и 

једногласно је донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Усваја се План рада Школе за школску 2019/2020.годину. 

 

6.тачка дневног реда 

Измена  Финансијског плана за 2018/2019. годину 

 Председник Савета је подсетио присутне да је измена Финансијског плана благовремено 

достављена члановима Савета, а потом је дао реч Снежани Букуров, шефици рачуноводства, која је 

укратко образложила наведене измене. Наиме,  изменом Финансијског плана за 2019. годину 

предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 57.613 хиљада динара, од чега се 44.338 хиљада 

динара очекује од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, док је планирани обим 

сопствених прихода 13.275 хиљада динара.  Укупни приходи и примања увећавају се за износе 

буџетских средстава због одобрених пројеката од стране Покрајинског секретаријата за образовање и 

научноистраживачку делатност, као и због повећања основице за исплату плата у високошколским 

установама за 9%, почев од новембарске плате која се исплаћује у децембру. Укупни расходи и издаци 

износе 57.522 хиљаде динара, од чега је планирано 44.338 хиљада динара на терет Буџета, а 13.184 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 01.10.2019. године 

 

хиљаде динара на терет сопствених прихода. Приходи из осталих извора су смањени због мањег броја 

уписаних студената у школској 2018/2019. години. На основу пројектованог измењеног нивоа 

прихода/прилива и расхода/издатака остварио би се суфицит у износу од 91 хиљаде динара, који би се 

искористио за покриће текућих издатака. Измене су стављене на гласање, те је једногласно донета 

следећа: 

 

ОДЛУКА 

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди доноси 

измену Финансијског плана за 2018/2019. годину. 

 

7.тачка дневног реда 

 Обавештење члановима Савета о издавању књиге „Академско писање: теоријске основе за 

студенте студијског програма Струковни мастер васпитач“ и приручника  „Академско писање: 

вежбе за студенте студијског програма Струковни мастер васпитач“, ауторки др Јелене Мићевић 

Карановић, проф.струк.студ., др Ангеле Месарош Живков, проф.струк.студ. и мр Србиславе 

Павлов, предавача 

 

 Председник Савета је рекао да ово питање иначе не спада директно  у надлежност Савета, али је 

на основу бр. 385 од 14.11.2019. године која је прослеђена члановима Савета, имајући у виду и 

чињеницу  да  је др Ангела Месарош Живков, једна од ауторки, истовремено и в.д. директора Школе, те 

да се не би постављало евентуално питање сукоба интереса, одлучено је да за расподелу финансијских 

средстава у ове сврхе одлучи Савет ВШССОВ у Кикинди. Како је  наведени предлог једногласно 

усвојен донета је следећа: 

 

 

ОДЛУКА 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди даје сагласност за штампање књиге „Академско писање: 

теоријске основе за студенте студијског програма Струковни мастер васпитач“ и приручника 

„Академско писање: вежбе за студенте студијског програма Струковни мастер васпитач“, 

ауторки др Јелене Мићевић Карановић, проф.струк.студ. , др Ангеле Месарош Живков, 

проф.струк.студ. и мр Србиславе Павлов, предавача и то у износу од:  92.400,00 динара за наведену 

књигу и 46.200,00 динара за приручник, што је укупно 138.600,00 динара.  

 

 

8.тачка дневног реда 

 Давање сагласности да се деци запослених старости до 15 година обезбеди поклон за Нову 

годину 

 Председник Савета је поводом ове тачке Дневног реда рекао да одлуку о поклонима доноси 

директор Школе уз претходну сагласност Савета а у складу са чланом 23 Правилника о раду. 

Приступило се гласању за предлог одлуке те је једногласно донета следећа: 
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ОДЛУКА 

 

 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 14. 

 За обезбеђивање поклон пакетића  издваја се укупан износ од 56.000,00 динара, што по 

једном пакетићу износи 4.000,00 динара. 

  Износ од 56.000,00 динара уплатиће се добављачу "Univerexport", по достављању рачуна-

отпремнице. 

 

9.тачка дневног реда 

 

 Одобравање смањења висине школарине запосленим у Предшколској установи  

„Драгољуб Удицки“  у Кикинда уписаним школске 2019/2020. године на студијском програму 

Мастер струковних студија- Струковни мастер васпитач 

 

 МА Тања Бркљач је прочитала молбу коју је дана 18.10.2019. год. Упутила директор ПУ 

''Драгољуб Удицки'' из Кикинде, за умањење трошкова студирања на мастер струковним студијама за 

запослене васпитаче – менторе. Списак васпитача – ментора је достављен 28.10.2019. године. Предлог за 

умањење школарине са списком васпитача је послат  члановима Савета благовремено уз позив за 

седницу. Председник Савета је рекао да сматра да су разлози за умањење наведени у поменутој молби 

итекако оправдани , као и да постоји одлука Савета којом је школарина за све запослене у ПУ Кикинда 

умањена за 30%, те да је потребно донети одлуку за Мастер струковне студије. Како није било 

примедби, предлог је стављен на гласање и донета је следећа: 

ОДЛУКА 

 

 Васпитачима-менторима запосленим у Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ у 

Кикинди уписаним 2019/2020. године на студијском програму Мастер струковних студија – 

Струковни мастер васпитач смањује се висина школарине за 10.000,00 динара, те сада износи 

60.000,00 динара .  

 Смањење висине школарине важи за следеће студенте: 

Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТУДЕНТА 
УПИСАНА 

ГОДИНА 
БР.ДОСИЈЕА 

1. СКУБАН НАТАША ПРВА 9000 

2. МЕСАРОШ ЈЕЛИЦА ПРВА 9002 

3. ВУЛИН МАЈА ПРВА 9009 

4. ГРУЈИЋ ГОРДАНА ПРВА 9082 

5. ЈАРИЋ МИЛКИЦА ДРУГА 9029 

6. ЋИРИЋ СОЊА ДРУГА 9031 

7. КАТИЋ КЛАРА ДРУГА 9032 

8. ДРАГАНОВ ДУЊА ДРУГА 9036 

9. КАРАНОВИЋ РОМИНА ДРУГА 9045 

10. МИЛИЋ СВЕТЛАНА ДРУГА 9054 

11. ВУКОСАВЉЕВ АЛЕКСАНДРА ДРУГА 9055 

12. ТЕРЗИН БРАНКОВИЋ ТАТЈАНА ДРУГА 9058 

13. ФЕЛБАБ АЛЕКСАНДРА ДРУГА 9059 

14. МАНЏУКОВИЋ АЛЕКСАНДРА ДРУГА 9063 

15. ФРАНЦУСКИ ТИЈАНА ДРУГА 9073 
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Разно 

 

Председник Савета је рекао да је у уводном делу заборавио да подсети на правдање изостанака, 

да се свако нејављање за долазак на седницу може сматрати неоправданим изостанком, те да нико не 

треба да се осећа обавезним да буде члан Савета и уколико није у могућности да редовно присуствује 

може одустати од чланства у истом. Постојање већине на седницама је неопходно за несметан рад 

Савета. Председник Савета је потом  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 12:40 часова. 

 

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

је 

ЗАПИСНИК 

са VIII -5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане дана 17.12.2019.  године, са почетком у 12.00 часова, у библиотеци Школе.  

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

страног језика, заменик председника Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, 

проф.струк.студ.,  5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић 

Адамовић, предавач, 7. МА Ана Вукобрат, асистент, 8. др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ. 

9. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ. 10. др Владимир Варађанин, 11. Јелена Мирков, студент 

(приступила седници у 12:07 часова, пре прве тачке дневног реда), 12. Светлана Крнета, студент 13. 

Срђан Сивчев, представник Оснивача,14.  Милана Псодоров, представник Оснивача 15. Мирјана 

Дражић, представник Оснивача  

 Седници нису присуствовали:1. Милорад Карановић, представник Оснивача (најавио одсуство са 

седнице) 2. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача (најавио одсуство са седнице), 3. Зорица Телечки, 

представник Оснивача (није најавила одсуство са седнице), 4. Ивана Иветић (није најавила одсуство са 

седнице)  5.Ана Ковачевић, (најавила одсуство са седнице) 6. Александра Марков,студент (најавила 

одсуство са седнице). 

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

 Седници присуствују и в.д. директора Школе др Ангела Месарош Живков и секретар Школе 

Јелена Грбић Латиновић 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне и 

констатовао да са 15 присутних чланова постоји кворум. Рекао је да се испред чланова Савета налазе 

табеларни прикази присуства чланова на седницама.  За сада се  неће ништа радити по питању 

одсутности, али да ће у скорије време морати да се извести Оснивач, уколико поједини чланови наставе 

да не се неодазивају позивима. Рекао је да би он сам био поласкан именовањем за члана  Савета било 

које школске установе, те да свим члановима треба да буде част.   

 Упознао је присутне са дневним редом, који је члановима благовремено достављен уз позив за 

седницу. Како није било примедби   на дневни ред присутни су једногласно усвојили: 
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Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 20.11.2019.године; 

2. Избор директора Школе; 

3. Разно. 

 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 20.11.2019.године; 

 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записник. Примедби није било.  Председник 

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

 

ОДЛУКА 

 

 Усваја се  записник са редовне седнице одржане дана 20.11.2019.године; 

 

  2.тачка дневног реда 

Избор директора Школе 

 Синиша Одаџин је прочитао Одлуку Наставно-стручног већа бр. 421-6 од 12.12.2019. године  

којим је са 19 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ  Наставно –стручно веће ВШССОВ у Кикинди предложило 

Савету ВШССОВ у Кикинди за избор директора ВШССОВ у Кикинди – кандидата др Ангелу Месарош 

Живков. Потом је прочитао извод из записника Секретаријата 442-1 од 12.12.2019. године којим је у 

складу са резултатима гласања, 10 гласова ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИМ, констатовано следеће: 

Секретаријат Школе предлаже Савету ВШССОВ у Кикинди,  за избор директора Школе -  кандидата др 

Ангелу Месарош Живков. Записник о испуњености формалних услова и План вршења функције 

пословођења је достављен као прилог позиву за седницу, подсетио је присутне председник Савета. На 

основу наведених предлога потребно је у складу са Статутом и општим актима Школе спровести 

поступак избора директора.  

Формирана је трочлана Комисија за спровођење поступка избора у саставу : МА Тања Бркљач, 

наставник стрног језика,  Јелена Мирков, студент и Срђан Сивчев, представник Оснивача. Комисија је 

поделила гласачке листиће. Приступило се тајном гласању. Гласачки листићи су убачени у гласачку 

кутију. Потом се Комисија повукла у засебну просторију, ради пребројавања гласова и формирања 

записника.  

МА Тања Бркљач је прочитала резултате гласања,  наиме сви присутни су гласали, није било 

непопуњених подељених листића, те је са 15 гласова ЗА, 0 ПРОТИВ  и 0 УЗДРЖАНО донета следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди за директора Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди бира др Ангелу Месарош Живков, на мандатни период од три године, почев 

од 17.12.2019. године 

 Записник и гласачки листићи се чувају у затвореној коверти у сефу Школе. 

 Др Ангела Месарош Живков се захвалила присутним члановима Савета и рекла да ће се трудити 

да оправда поверење које јој је указано. 

 У складу са изнетим, избором директора, стекли су се услови за разрешавање вршиоца дужности  

функције пословођења и једногласно је донета  следећа: 
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ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана 17.12.2019. године, разрешава функције вршиоца 

дужности директора Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди др 

Ангелу Месарош Живков. 

  

3.тачка дневног реда 

Разно 

 

Председник Савета је рекао да  је пречишћен текст  Правилника о накнадама и другим 

примањима  запослених у ВШССОВ у Кикинди достављен као прилог за седницу Савета који је 

усклађен са недавно донетим Посебним колективним уговором за високо образовање. Како није било 

примедби на наведено донета је једногласно следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди доноси дана 17.12.2019. године пречишћен текст  Правилника о 

накнадама и другим примањима запослених у ВШССОВ у Кикинди. 

 Потом је председник Савета  укратко објаснио  о чему се ради у акту о  Процени ризика на 

радном месту и у радној околини од повреда на раду, професионалних обољења и обољења запослених 

у вези са радом. Наиме, овакак акт који је и прослеђен члановима Савета израђује овлашћена Агенција. 

Како бисмо испоштовали све законске процедуре везане за безбедност и здравље на раду потребно је да 

Савет усвоји овај предлог акта.  Мр Србислава Павлов се јавила за реч и упутила примедбу која се тиче 

садржине акта. Наиме, у делу који се односи на предавача наведено је да су субота и недеља нерадни 

дани. То у стварности није тако из разлога што су бар две суботе месечно радне у Школи. Секретар 

Школе је рекла да ће Агенцији предложити измене које се тичу радних дана у Школи, те да исти 

коригују у тим деловима. Како даљих примедби није било донета је следећа: 

 

ОДЛУКА 

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси дана 17.12.2019. године акт о  Процени ризика на 

радном месту и у радној околини од повреда на раду, професионалних обољења и обољења 

запослених у вези са радом. 

 

Како је потребно одлучити о износима котизације ради одржавања Конференције „Интегрисани 

приступ у раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама 

социјалне заштите“ коју организује Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди једногласно је донета  следећа: 

 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди одлучује о котизацији Конференције „Интегрисани приступ у 

раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама 

социјалне заштите“ коју организује Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди и то у следећим износима: 

Kотизација за 1 рад у зборнику (аутор + сви коаутори):  

• са територије Републике Србије износи 3.500,00 динара  

• из иностранства 35,00 €  

Kотизација за 2 рада у зборнику (аутор + сви коаутори): 

• са територије Републике Србије износи 5.500,00 динара  

• из иностранства 55,00 € . 
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Kотизација за слушаоца: 

• са територије Републике Србије износи 1.500,00 динара  

• из иностранства 15,00 €  

У цену котизације урачунат је радни материјал, праћење свих секција конференције, 

кетеринг/освежење у току пауза, серфитикат о учешћу и Зборник резимеа са конференције на ЦД 

који ће бити уручен свим учесницима на дан одржавања конференције. 

 

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

Кикинди закључио је седницу. 

 

 Седница је завршена у 12:30 часова. 

 

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

 ЗАПИСНИК 

 са IX-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане електронским путем од 27.01.2020. године до 29.01.2020. године до 11,00 часова.  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша Одаџин, 

председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. мр 

Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, проф.струк студ., 5. др Јелена Мићевић Карановић, 

проф.струк.студ. 6. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ., 7. др Данијела Радловић Чубрило 

проф.струк.студ., 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9. МА Ана Вукобрат, асистент, 10. др 

Владимир Варађанин, 11. Јелена Мирков, студент, 12. Александра Марков, студент, 13. Милорад 

Карановић, представник Оснивача, 14. Срђан Сивчев, представник Оснивача, 15. Ведран Ђурасовић, 

представник Оснивача, 16. Ана Ковачевић, представник Оснивача 17.Милана Псодоров, представник 

Оснивача. 

 Нису гласали: 1. Светлана Крнета, студент, 2. Зорица Телечки, представник Оснивача, 3. Ивана 

Иветић представник Оснивача,  4. Мирјана Дражић, представник Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 27.01.2020. године до 

29.01.2020. године до 11,00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је путем мејла послат 

Дневни ред са предлогом одлуке: 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1. Усвајање извештаја о извршеном попису залиха робе за даљу продају, ситног 

инвентара, новчаних средстава и других потраживања и обавеза; 

2. Усвајање извештаја о извршеном попису основних средстава (непокретности и опреме) 

 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање извештаја о извршеном попису залиха робе за даљу продају, ситног инвентара, 

новчаних средстава и других потраживања и обавеза; 
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Комисија за попис залиха робе за даљу продају, ситног инвентара, новчаних средстава и других 

потраживања формирана Одлуком бр. 411-2 од 29.11.2019. године је доставила извештај о извршеном 

попису. Пописне листе су достављене члановима Савета Школе уз позив за седницу. На основу члана 20 

тачка 15) Статута ВШССОВ у Кикинди (71-2 од 13.03.2018.године)  и члана 36 тачка 15  Пословника о 

раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године), а у вези са чланом 13 Правилника о 

начину и роковима вршења попис имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018) и 

Правилником о организацији буџетског рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди на седници Савета 

ВШССОВ у Кикинди од укупно 21 члан Савета, 17  гласало ЗА док 4 није гласало,те је  донета  следећа: 

 

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 и обавеза. 

 Предложене ствари за расход биће одложене из зграде Школе због губитка употребне 

вредности. 

 

 2.тачка дневног реда 

 Усвајање извештаја о извршеном попису основних средстава (непокретности и опреме ) 

 

Комисија за попис основних средстава (непокретности и опреме) формирана Одлуком бр. 411-3 

од 29.11.2019. године је доставила извештај о извршеном попису. Пописне листе су достављене 

члановима Савета Школе уз позив за седницу. На основу члана 20 тачка 15) Статута ВШССОВ у 

Кикинди (71-2 од 13.03.2018.године)  и члана 36 тачка 15)  Пословника о раду Савета ВШССОВ у 

Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године), а у вези са чланом 13 Правилника о начину и роковима вршења 

попис имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018) и Правилником о 

организацији буџетског рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди на седници Савета ВШССОВ у Кикинди 

од укупно 21 чланова Савета, 17  гласало ЗА док 4 није гласало,те је  донета  следећа: 

 

О Д Л У К А  
 

 Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај Комисије за попис основних средстава 

(непокретности и опреме). 

 Предложене ствари за расход биће одложене из зграде Школе због губитка употребне 

вредности. 

            Гласање је трајало до 11.00 часова 29.01.2020 године 

 

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

је 

ЗАПИСНИК 

са X-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане дана 27.02.2020.  године, са почетком у 13.00 часова, у библиотеци Школе.  



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 01.10.2019. године 

 

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

страног језика, заменик председника Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, 

проф.струк.студ.,  5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић 

Адамовић, предавач, 7., др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ. 8. др Драгана Малешевић, 

проф.струк.студ. 9. др Владимир Варађанин, 10. Јелена Мирков, студент, 11. Светлана Крнета, студент 

12. Милорад Карановић, представник Оснивача, представник Оснивача  

Седници нису присуствовали:1. МА Ана Вукобрат, асистент (боловање) 2. Срђан Сивчев  

није(најавио одсуство са седнице) 3. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача (најавио одсуство са 

седнице), 4. Зорица Телечки, представник Оснивача (није најавила одсуство са седнице), 5. Ивана 

Иветић (није најавила одсуство са седнице)  6.Ана Ковачевић, (није најавила одсуство са седнице),  7. 

Милана Псодоров, представник Оснивача 8. Мирјана Дражић, представник Оснивача 8. Александра 

Марков,студент ( није најавила одсуство са седнице). 

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

 Седници присуствују и директор Школе др Ангела Месарош Живков, секретар Школе Јелена 

Грбић Латиновић, Снежана Букуров, шеф рачуноводства и Јелена Агбаба, запослена у служби 

рачуноводства. 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне и 

констатовао да са 12 присутних чланова постоји кворум. Навео је ко је најавио одсуство са седнице, уз 

напомену да остали нису то учинили, а у обавези су. 

 Упознао је присутне са дневним редом, који је члановима благовремено достављен уз позив за 

седницу. Како није било примедби   на дневни ред присутни су једногласно усвојили: 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 17.12.2019.године и електронске 

седнице  од 29.01.2020. године; 

2. Усвајање Финансијског извештаја за 2019. годину -  завршни рачун; 

3. Усвајање:  Финансијског плана за 2020. годину и Плана јавних набавки за 2020. годину; 

4. Доношење одлуке о висини школарине и ценовника за школску 2020/21. годину; 

5. Доношење Одлуке о ослобађању плаћања котизације за студенте Школе и васпитаче 

менторе ПУ „Драгољуб Удицки“ у Кикинди на Конференцији коју организује Школа; 

6. Разно. 

 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање записника са редовне седнице одржане дана 17.12.2019.године и 

електронске седнице  од 29.01.2020. године 

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записник. Примедби није било.  Председник 

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

ОДЛУКА 

 

 Усваја се  записник са редовне седнице одржане дана 17.12.2019. године 

 

ОДЛУКА 

 

       Усваја се  записник са  електронске седнице  одржане  29.01.2020. године 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 01.10.2019. године 

 

  2.тачка дневног реда 

 Усвајање Финансијског извештаја за 2019. годину -  завршни рачун 

 

 Синиша Одаџин је поводом ове тачке дао реч шефици рачуноводства Снежани Букуров. 

Она је напоменула да је финансијски извештај за 2019. годину- завршни рачун  благовремено достављен 

члановима Савета. Извештај је рађен у Exel табели и садржи 5 прописаних образаца: биланс стања- 

образац 1, биланс прихода и расхода- образац 2, извештај о капиталним обрасцима и примањима- 

образац 3, извештај о новчаним токовима- образач-4 и извештај о извршењу буџета – образац 5.Рок за 

предају Извештаја Министарству финансије је 28.02.2020. године. Укупни приходи и примања износи 

57.777.713,10 динара, расходи и издаци 57.087.449,21 динара. Остварени буџетски суфицит у текућој 

години у износу од 690.263,89 динара.  Буџетски суфицит се коригује, тј. увећава за износ дела вишка 

прихода и примања из ранијих година који се користи за покрице расхода и издатака текуће године и то 

у износу од 1.278.676,54 динара тако да је укупан буџетски суфицит за 2019. -1.968.940,43 динара и биће 

искориштен за покриће текућих расхода пословања у 2020. Години. Остварени приходи из буџета АПВ 

у целости су утрошени, за намене за која су средства дозначена. Након овог излагања, предсетник 

Савета је ставио Извештај на гласање те је једногласно донета следећа:  

 

ОДЛУКА 

  

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди усваја 

Финансијски извештај за 2019. годину - завршни рачун. 

 

 

3.тачка дневног реда 

 Усвајање:  Финансијског плана за 2020. годину и Плана јавних набавки за 2020. годину 

 

 Поводом ове тачке Дневног реда реч је дата Јелени Агбаби која је рекла да су Финансијски план 

за 2020. годину и Плана јавних набавки за 2020. годину прослеђени члановима Савета уз позив за 

седницу. Напоменула је да је на самој седници потребно кориговати План јавних набавки , па самим  

тим и Финансијски план у делу који се односи на конто 512200- административна опрема, односно 

потребно је предложену цифру од 80.000,00 динара увећати за 300.000,00 динара, те би сада износила 

укупно 380.000,00 динара.  Предлог је потекао од Владимира Варађанина из разлога што је потребно 

набавити штампач А3 за штампање диплома. Како није било примедби донете су једногласно следеће: 

 

ОДЛУКА 

    Савет ВШССОВ у Кикинди доноси  План јавних набавки ВШССОВ у Кикинди за 2020. 

годину 

ОДЛУКА 

   Савет ВШССОВ у Кикинди  доноси  Финансијски план  ВШССОВ у Кикинди за 2020. 

годину. 

4.тачка дневног реда 

 Доношење одлуке о висини школарине и ценовника за школску 2020/21. годину 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 01.10.2019. године 

 

 Синиша Одаџин је прочитао Одлуку НС већа бр.64-4 од 21.02.2020. године којом се Савету 

школе висину школарине у ВШССОВ у Кикинди. Председник Савета је рекао да је ова школарина пар 

година непромењена. Како није било примедбе једногласно је донета следећа : 

ОДЛУКА 

 Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/21. годину износи: 

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

     - Мастер струковне студије -70.000,00 динара 

5.тачка дневног реда 

 

 Доношење Одлуке о ослобађању плаћања котизације за студенте Школе и васпитаче 

менторе ПУ „Драгољуб Удицки“ у Кикинди на Конференцији коју организује Школа 

 Председник савета је поводом ове тачке дао реч директорки Школе др Ангели Месарош Живков 

која је подсетила присутне на Конференцију „Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, 

ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне заштите“ чији је организатор 

Школа,а која ће се одржати у мају месецу текуће године. Како је Савет ВШССОВ у Кикинди донео 

одлуку о котизацији за учеснике конференције,  предлог је да се ослободе  плаћања котизације студенти 

Школе и васпитачи ментори ПУ „Драгољуб Удицки“ у Кикинди. Како није било примедби на наведени 

предлог донета је једногласна: 

ОДЛУКА 

 Савет ВШССОВ у Кикинди ослобађа котизације студенте Школе и васпитаче менторе ПУ 

„Драгољуб Удицки“ у Кикинди  на Конференцији „Интегрисани приступ у раду са предшколском 

децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне заштите“ коју 

организује Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 

6.тачка дневног реда 

Разно 

 Председник Савета је прочитао Одлуку НС већа бр.67-4 од 21.02.2020. године којом је Милана 

Ђаковић (бр.дос.5360) студен на студијском програму Струковни васпитач деце предшколског узраста 

изабрана за студента генерације саопштим успехом 9,49. Навео је да је  претходних година била пракса 

да се студенту генерације исплати новчана награда, у износу од 10.000,00 динара,као и да је тај новац 

био исплаћиван из донација, што је предлог и за ову године. Др Љиљана Крнета је рекла да се не слаже 

да се тај новац исплаћује из сопствених средстава, већ само из донација, те да ће остати уздржана по 

овом питању.  Синиша Одаџин је потом рекао да се нада да ће се прибавити донације за ову награду, а 

директорка Школе је потврдила да ће се потрудити по овом питању. Како више није било расправе по 

овом питању, са 11 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ, донет је следећа: 

ОДЛУКА 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди одређује висину новчане награде за студента 

генерације уписане 2016/17.године у износу од 10.000,00 динара. 

 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди од 01.10.2019. године 

 

 Након овога др Љиљана Крнета је поставила питање поклона женама за 8.март., односно 

поделе одређених поклон честитки и сл. Присутна шефица рачуноводства је потом рекла да је 

то Закон о буџету из 2020. године забрањује, стога је Посебан колективни уговор који даје ову 

могућност, ограничен овим законом. Председник Савета је рекао да без обзира на све изнето, 

одлуку о овоме доноси директор, а не Савет Школе.  

 

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

Кикинди закључио је седницу. 

 

 Седница је завршена у 12:30 часова. 

 

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

ЗАПИСНИК 

 са XI-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди, одржане електронским путем од 13.05.2020. године до 15.05. 2020. године до 

12,00 часова.  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша Одаџин, 

председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик председника 

Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, проф.струк студ., 5. др Јелена 

Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ., 7. др 

Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 

9., др Владимир Варађанин, 10. Јелена Мирков, студент, 11. Александра Марков, студент, 12. 

Светлана Крнета, студент 13. Милорад Карановић, представник Оснивача, 14., Мирјана 

Дражић, представник Оснивача 15. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 16. Ана 

Ковачевић, представник Оснивача 17.Милана Псодоров, представник Оснивача. 

 Нису гласали: 1 МА Ана Вукобрат, асистент (боловање)., 2.Срђан Сивчев, представник 

Оснивача 3. Зорица Телечки, представник Оснивача, 4. Ивана Иветић представник Оснивача,   

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 13.05.2020. 

године до 15.05.2020. године до 12,00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је 

путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке: 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

1. Измена Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање услуга 

из образовне делатности Школе у школској 2020/2021. години; 

2. Доношење одлуке да Школа суфинансира монографију: Експлорација 

адаптације студената Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Kикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом Covid-19: 

Извештај о реализованом пројекту 

3.  
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1.тачка дневног реда 

Измена Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање услуга из 

образовне делатности Школе у школској 2020/2021. години; 

Дана 27.02.2020. године Савет Школе је донео Одлуку о износу школарине за студије и 

накнадама за пружање услуга из образовне делатности Школе у школској 2020/2021. години. 

Студенти према овој Одлуци плаћају приликом пријаве за упис у прву годину Основних 

струковних студија за проверу склоности и способности  износ од 3.000,00 динара и за 

класификациони испит износ од 5.000,00 динара, што је укупно 8.000,00 динара.  Сматрајући да 

је износ који је предвиђен чланом 7 став 1 тачка 22 наведене Одлуке, а који се односи на 

класификациони испит превисок предложена је одлука ао у диспозитиву. Кко је за предлог 

одлуке од укупно 21 члана Савета, 17  гласало ЗА,  док 4 није гласало,те је  донета  следећа: 

 

О Д Л У К А  
 

 Савет ВШССОВ у Кикинди мења Одлуку о износу школарине за студије и 

накнадама за пружање услуга из образовне делатности Школе у школској 2020/2021. 

години у члану 7 став 1 тачка 22, те на месту класификациони испит уместо износа 

5.000,00 динара стоји износ 2.500,00 динара. 

 У осталом делу Одлука о износу школарине за студије и накнадама за пружање 

услуга из образовне делатности Школе у школској 2020/2021 остаје непромењена. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 2.тачка дневног реда 

 Доношење одлуке да Школа суфинансира монографију: Експлорација адаптације 

студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Kикинди на 

кризну ситуацију изазвану пандемијом Covid-19: Извештај о реализованом пројекту 

 

Молбом бр.148 од 13.05.2020. подносиоца др Јелене Мићевић Kарановић, др Ангеле Месарош 

Живков, др Миланке Маљковић, др Росе Шапић, др Драгане Малешевић, др Владимира 

Варађанин, мр Србиславе Павлов,  Ане Вукобрат, мастер и  Тање Бркљач, мастер затражено је 

да Савет Школе донесе одлуку да Школа учествује у суфинансирању штампања монографије у 

чијем ће финансирању учествовати и штампарија Бис, Kикинда. Наиме, наведено је Наставно-

стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Kикинди донело је 

одлуку (број 118-4) да Школа буде носилац пројекта чији је назив Експлорација адаптације 

студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Kикинди на кризну 

ситуацију изазвану пандемијом Covid-19, и Наставно-стручно веће Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Kикинди, на седници одржаној електронским путем од 8. до 

10. маја, 2020. године, донело је одлуку (број 140-4) да Школа буде издавач монографије: 

Експлорација адаптације студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Kикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом Covid-19: Извештај о реализованом 

пројекту. 
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 Наведено је да је књига  лекторисана, припремљена за штампање и ЦИП-ована. То је 

модификована и скраћена верзија онлајн верзије књиге која се налази на сајту школе и садржи 

167 страна, А4 формат, проред сингле. 

 На електронској седници  Савета  ВШССОВ у Кикинди одржаној од 13.05.2020.-

15.05.2020. године, чланови Савета ВШССОВ у Кикинди одлучивали су о горе наведеном, те 

како је за предложено 17 чланова Савета гласало ЗА, док остали нису гласали ,те је  донета  

следећа: 

 

О Д Л У К А  

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди доноси одлуку да Школа суфинансира монографију: 

Експлорација адаптације студената Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Kикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом Covid-19: Извештај о 

реализованом пројекту у износу од  37.400,00 динара. 

 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 15.05.2020. године. 

 

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

ЗАПИСНИК 

 са XII-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 22.07.2020. године до 24.07. 2020. 

године до 12,00 часова.  

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша Одаџин, 

председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик председника 

Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, проф.струк студ., 5. др Јелена 

Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ., 7. др 

Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 

9., др Владимир Варађанин, 10. Јелена Мирков, студент, 11. Александра Марков, студент, 12. 

Милорад Карановић, представник Оснивача, 13., Мирјана Дражић, представник Оснивача 14. 

Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 15.Милана Псодоров, представник Оснивача. 

 Нису гласали: 1 МА Ана Вукобрат, асистент (боловање)., 2.Срђан Сивчев, представник 

Оснивача 3. Зорица Телечки, представник Оснивача, 4. Ивана Иветић представник Оснивача,  5. 

Ана Ковачевић, представник Оснивача, 6. Светлана Крнета,студент. 

 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 22.07.2020. 

године до 24.07 2020. године до 12,00 часова електронску седницу Савета. Свим члановима  је 

путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке: 
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Д Н Е В Н И    Р Е Д  

1. Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2020.-30.06.2020. године; 

2. Усвајање допуне акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, 

односно плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести. 

 

1.тачка дневног реда 

Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2020.-30.06.2020. године  

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

Србије'' бр.88/2017, 73/2018- др Закон, 27/2018,67/2019 и 6/2020-др.Закони), и члана 20. став 1. 

тачка 5. Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр.71 – 2 од 13.03.2018.год. ) Савет ВШССОВ у 

Кикинди је дужан да усвоји извештај о пословању на предлог стручног органа. Члановима 

Савета ВШССОВ у Кикинди је уз позив за седницу достављен наведени извештај, по предлогу 

шефице рачуноводства Снежане Букуров.  

  Како је за предлог одлуке од укупно 21 члана Савета, 15 гласало ЗА,  док 6  није 

гласало, 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 период 01.01.2020.-30.06.2020. године, који је саставни део 

ове Одлуке. 

 

 2.тачка дневног реда 

 Усвајање допуне акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, 

односно плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. 

 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди је донео дана 17.12.2019. године акт о  Процени ризика на 

радном месту и у радној околини од повреда на раду, професионалних обољења и обољења 

запослених у вези са радом. Школа  је у обавези у складу са чланом 13. Закона о безбедности и 

здрављу на раду, да донесе допуну акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, 

односно план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести којим су  

утврђeнe  превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести, 

задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности, као и мере и 

активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести. пo зaпoслeнe, као и 

кориснике простора. Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, као и 

састављање Плана примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести се 

спроводи и у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести "Службеном гласнику РС", бр. 94/2020 

од 03.07.2020. године који је ступио је на снагу 11.07.2020. године . Предлог правилника је 

израдила агенција  из Београда овлашћена од стране града Кикинде, задужена за послове БЗБР.  

 Како је за предлог одлуке од укупно 21 члана Савета, 15 гласало ЗА,  док 6  није гласало, 

донета  је следећа 
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О Д Л У К А  

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди доноси допуну Акта о процени ризика на радном месту 

и у радној околини, односно план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије 

заразне болести. 

 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 24.07.2020. године. 

 

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

је 

ЗАПИСНИК 

са XIII-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, одржане дана 24.09. 2020.  године, са почетком у 12.00 часова, у библиотеци Школе.  

  Седница је одржана уз све прописане мере превенције и заштите (прописана 

удаљеност, маске, дез.средства и остало) 
 

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

страног језика, заменик председника Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, 

проф.струк.студ.,  5.др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 6., др Данијела Радловић Чубрило 

проф.струк.студ. 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ. 8. др Владимир Варађанин, 9. Никола 

Халаи, студент, 10. Светлана Крнета, студент 11. Милорад Карановић, представник Оснивача, 

представник Оснивача, 12. Милана Псодоров, представник Оснивача, 13. Срђан Сивчев ,  представник 

Оснивача 

Седници нису присуствовали: 1.др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ (најавила 

одсуство) 2. МА Ана Вукобрат, асистент (боловање) 3. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача 

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

седнице), 5. Ивана Иветић (није најавила одсуство са седнице)  6.Ана Ковачевић, (није најавила 

одсуство са седнице), 7.Мирјана Дражић, представник Оснивача(није најавила одсуство са седнице) 8. 

Александра Марков,студент ( најавила одсуство са седнице). 

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

 Седници присуствују и директор Школе др Ангела Месарош Живков и секретар Школе Јелена 

Грбић Латиновић. 

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне и 

констатовао да са 13 присутних чланова постоји кворум. Рекао је да је прошло доста времена од кад се 

Савет окупио, највише због тренутне епидемиолошке ситуације. Међутим, како је сада потребно 

одлучивати о Статуту, било је неопходно сазвати редовну седницу.  

 Упознао је присутне са дневним редом, који је члановима благовремено достављен уз позив за 

седницу. Председник Савета је известио присутне да  је члан Савета из реда студената Јелена Мирков 

дана 21.09.2020. године дипломирала и тиме јој је престао статус студента,  те је предложио допуну 

дневног реда, односно верификацију мандата члану Савета ВШССОВ у Кикинди. Како није било 

примедби  на допуњени  дневни ред присутни су једногласно усвојили измењени: 
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Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

5. Верификација мандата члану Савета ВШССОВ у Кикинди  

6. Усвајање записника са редовне седнице  одржане дана  27.02.2020. и електронских 

седница од 15.05.2020. и 24.07.2020. године; 

7. Доношење измена Статута ВШССОВ у Кикинди; 

8. Разно (Информације о Конференцији „Интегрисани приступ у раду са предшколском 

децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне 

заштите“ и доношење одлуке о котизацији и др.). 
 

 

1.тачка дневног реда 

 Верификација мандата члану Савета ВШССОВ у Кикинди  
 

 Поводом ове тачке одлучивало се о верификацији  мандата новом члану Савета 

ВШССОВ у Кикинди Николи Халаи  на предлог Студентског парламента. Наиме, како је 

чланица Савета ВШССОВ у Кикинди Јелена Мирков дипломирала дана 21.09.2020. године, 

престао јој је и  статус студента на ВШССОВ У Кикинди. 

 Према одлуци студентског парламента бр. 289 од 23.09.2020., именовани је предложен за 

члана Савета ВШССОВ у Кикинди. 

 Како на наведени предлог није било примедби, једногласно је донета следећа: 

  

ОДЛУКА 

 

 Констатује се да Јелени Мирков, престаје чланство у Савету ВШССОВ у Кикинди 

закључно са даном 21.09.2020. године, када је дипломирала на ВШССОВ у Кикинди. 

 Верификује се мандат новом члану Савета ВШССОВ у Кикинди из реда студената 

Николи Халаи, по предлогу Студентског парламента. 

 

Јелена Мирков која је дошла на седницу , исту је напустила након ове тачке дбневног реда. 

 

2.тачка дневног реда 

 

 Усвајање записника са редовне седнице  одржане дана  27.02.2020. и електронских 

седница од 15.05.2020. и 24.07.2020. године 

  

 Председник Савета је питао да ли има примедби на записнике. Примедби није било.  Председник 

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

 

 

ОДЛУКА 

 

 Усвајају се записници са редовне седнице  одржане дана  27.02.2020. и електронских 

седница од 15.05.2020. и 24.07.2020. године 
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  3.тачка дневног реда 

  Доношење измена Статута ВШССОВ у Кикинди 
 

 Члановима Савета су достављење измене Статута које су предложили Наставно стручно веће и 

Секретаријат Школе на одвојеним седницама.  У прилогу уз позив за седницу члановима су таксативно 

наведени чланови који су предложени  за брисање, а који су предложени као нови. Др Љиљана Крнета је 

рекла да се на Наставном већу о сваком предлогу измена посебно расправљало и гласало. Председник 

Савета је рекао да није дошло тек тако до предложених измена, него се на томе дуго радило. Потом је 

рекао да се Измене и допуне овог Статута доносе се на истоветан начин на који се доноси Статут. 

Председник Савета је питао да ли има примедби на предложене измене. Како није било примедби 

донета је следећа :  

 

ОДЛУКА 

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди дана 24.09.2020. године , на предлог Наставно-стручног 

већа школе и Секретаријата доноси измене и допуне Статута ВШССОВ у Кикинди у 

следећим тачкама: 

 Члан 2. Став 1 тачка 1. в) – брише се 

             Став 1 тачка 2. а) –брише се, б) постаје а) 

              Додаје се став 3 који гласи: 

''Аутономија Високе школе, у складу са Законом, обухвата право на: 

 –утврђивање студијских програма; 

 –утврђивање правила студирања и услова уписа студената;  

–уређење унутрашње организације; 

–доношење Статута и избор органа управљања и пословођења и студентског 

парламента;  

–избор наставника и сарадника;  

–издавање јавних исправа;  

–располагање финансијским средствима, у складу са законом;  

–коришћење имовине, у складу са законом;  

–одлучивање о прихватању пројеката и о међународној сарадњи, као и друга права 

која произлазе из добрих академских обичаја. 

Простор Високе школе је неповредив и у њега не могу улазити припадници органа 

унутрашњих послова без дозволе директора, осим у случају угрожавања опште 

сигурности, живота, телесног интегритета, здравља или имовине. 

У школи није дозвољено политичко, страначко и верско организовање и деловање.'' 

 Став 4 – брише се 

 

Члан 5. Мења се и гласи: 

 

Делатности Школе су: 

-   85.42 Високо образовање 

-   85.41 Образовање после средњег које није високо  

       -   58.11 Издавање књига          

-   58.14 Издавање часописа и периодичних издања 

-   47.61 Трговина на мало књигама и обрасцима у специјализованим 

продавницама  

          (Скриптарница) 
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-   82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована  

          канцеларијска подршка 

Шифра делатности Школе је 85.42. 

 

Члан 6. тачка 2 брише се и додаје се тачка која гласи: 

 кратки програм студија – може се изводити у обиму 30 до 60 ЕСПБ, у складу са 

Правилником о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења 

евиденције за кратке програме студија. 

 

Члан 8. Став 2 – из речи ''април'' додаје се ''када се,''  

 

Члан 12. Додаје се став 2 : '' Директор потписује акта Школе, у складу са законом и овим               

Статутом.'' 

 

Члан 16. Став 7 брише се и гласи : '' Директор, лице које има овлашћења као директор и  

секретар не могу бити бирани за чланове Савета Школе.'' 

Члан 17.  Додаје се став 5 који гласи : '' О поступку понављања из претходног става 

одлучује директор.'' 

Члан 29. Став 3 брише се 

 

Члан 31. Тачка 18 се брише  и додаје се тачка која гласи : '' именује уредника 

публикација, на предлог Наставно-стручног већа''  

У тачки 22 подтачка 13 – брише се текст '' на основним, специјалистичким и 

мастер      струковним студијама'' 

Додаје се тачка 28 која гласи : ''доноси календар рада и одлучује о његовим 

изменама'' 

 

Члан 34. Став 1 брише се '', који су у радном односу са најмање 50% радног времена.'' 

Члан 37. Додају се тачке на одговарајућим местима : 

 5)одлучује о диференцијалним испитима на мастер струковним студијама; 

 12)доноси одлуке о испитним роковима мимо прописаних (ванредни испитни 

рокови); 

17)именује своје представнике за издавачку делатност; 

18)одлучује о научно- стручним скуповима, конференцијама, семинарима и сл.; 

 

Члан 43, 44, 45. и 48. - бришу се 

 

Члан 54. Став 1 бришу се речи '' и специјалистичке струковне студије '' 

 

Члан 69. Став 1 бришу се речи '' , специјалистичке струковне '' 

 

Члан 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. и 92. - бришу се 

 

Члан 93. Став 4 – брише се 
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Члан 128. Став 1, уместо речи ''три'' уписује се реч ''два'' и бришу се речи '', координатор 

наставе за специјалистичке струковне студије'' 

 

Члан 145. Додаје се став који гласи : '' Законом о изменама и допунама Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РСрбије'' бр.6/20) ближе су 

уређени поступци из чл.138 до чл.145. овог Статута.'' 

Члан 162.  Тачка (4) брише се 

 

Члан 163. Став 1 и 3 – бришу се, а додаје се став који постаје став 1 : '' Лицу које је 

уписало специјалистичке струковне студије Школа ће омогућити да заврши 

специјалистичке струковне студије и положи завршни испит. Школа издаје диплому о 

стручном називу специјалисте са назнаком звања другог степена струковних студија.'' 

Члан 167. додаје се став који гласи: '' Измене и допуне овог Статута донете су на седници 

Савета ВШССОВ у Кикинди, 24.09.2020.године.'' 

  
4.тачка дневног реда 

Разно 

 

 Поводом ове тачке Дневног реда реч је дата  директору Школе др Ангели Месарош Живков која 

се обратила члановима Савета поводом Конференције „Интегрисани приступ у раду са 

предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне 

заштите“. Наиме, подсетила је присутне да је седници Савета Школе одржаној од 17.12.2019. 

године донета је Одлука бр. 426-6 од 17.12.2019. године којом се одлучује о котизацији 

Конференције „Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима и 

корисницима у вртићима, школама и установама социјалне заштите“ о износима котизације 

ради одржавања Конференције коју организује Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди. Потом је рекла да је на седници Наставно стручног већа Школе донета је 

Одлука бр. 268-8 од 15.09.2020. године да Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди неће реализовати Конференцију  због тренутне епидемиолошке ситуације 

изазване вирусом Covid-19, али  ће Школа објавити Зборник апстраката и Тематски зборник 

радова у електронској форми. Директорка је потом предложила износ котизације, уз објашњење 

трошкова који се односе на ЦИП, прелом, штампу итд.  Формулисана је одлука, која је једногласно 

донета:  

ОДЛУКА 

 Ставља се ван снаге Одлука Савета ВШССОВ у Кикинди  бр. 426-6 од 17.12.2019. 

године којом се одлучује о котизацији Конференције „Интегрисани приступ у раду са 

предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама 

социјалне заштите“. 

 Савет ВШССОВ у Кикинди одлучује о износу котизације за објављивање у 

Тематском зборнику у електронској верзији и то: 

1) Једног рада   
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 -за ауторе са територије Републике Србије у износу  од 1.500,00 динара  

  -за ауторе из иностранства у износу од 15 евра 

 2) Два или више радова  

 -за ауторе са територије Републике Србије у износу  од 2.500,00 динара  

  -за ауторе из иностранства у износу од 25 евра. 
 

Директорка је потом обавестила присутне како је протекла онлајн настава за време ванредног 

стања у Републици Србији. Наиме, све је протеко по плану и нисмо имали већих потешкоћа, осим што 

не постоји могућност уласка у вртић.  Рекла је да је сада планирана комбинована настава према 

препорукама надлежног Министарства.  Потом је рекла, да су сва буџетска места на Основним 

студијама попуњена, а да пријава на Мастер студије још увек траје, да влада велико интересовање, као и 

да Школа планира још један конкурсни рок.   

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

Кикинди закључио је седницу. 

 

 Седница је завршена у 12:25 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. др ДРАГАНА МАЛЕШЕВИЋ НС веће 

10. др ВЛАДИМИР ВАРАЂАНИН ненастава 

11. СВЕТЛАНА КРНЕТА Студ.парламент 

12. АЛЕКСАНДРА МАРКОВ Студ.парламент 

13. НИКОЛА ХАЛАИ 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. 

 


