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Дана: 25. октобар 2021. године 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2020. 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. 
 

Број: 339-1 

Дана: 30.10. 2020. године 

 

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

ЗАПИСНИК 

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

у Кикинди, одржане електронским путем од 28.10. 2020. године до 30.10. 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 Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана 

Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир 

Варађанин, 10.Светлана Крнета, студент, 11. Александра Марков, студент, 12. Никола Халаи, 

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

Оснивача 15. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 16. Милана Псодоров, представник 

Оснивача, 17. Срђан Сивчев, представник Оснивача 

 Нису гласали: 1. МА Ана Вукобрат, асистент (породиљско одсуство).  2. Зорица Телечки, 

представник Оснивача, 3. Ивана Иветић представник Оснивача,  4. Ана Ковачевић, представник 

Оснивача. 

          Председник Савета Синиша Одаџин, по указаној потреби организовао је од 28.10. 2020. 

године до 30.10. 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; 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

 2. Усвајање Извештаја о раду Школе за 2019/20. годину, Извештаја о раду директора 

за 2019/20 годину,  Плана рада  Школе за 2020/21. годину и Плана рада директора за 2020/21.  

 3. Одобравање средстава за плаћање штампања помоћног уџбеника Методика 

физичког и здравственог васпитања: практикум за вежбе за студенте основних струковних 

студија“ ауторке др Ангеле Месарош Живков; 

 4. Давање сагласности да се деци запослених старости до 11 година обезбеди поклон 

за Нову годину 

 

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; 

 

 На основу члана 63 став 1 тачка 9) Закона о високом образовању  и члана 20 став 1 тачка 

9) Статута ВШССОВ у Кикинди,  у  намери да на сваки начин олакша измиривање студентских 

финансијских обавеза према ВШССОВ у Кикинди, а имајући у виду ванредну ситуацију изазвану 

епидемијом заразне болести COVID-19, захтеве Студентске конференције академија и високих 

школа Србије и препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( бр.612-00-

01345/2020-06 од 18.09.2020.године ), уз сагласност директорице ВШССОВ у Кикинди, 

члановима Савета је достављен предлог Одлуке. Како је за предлог одлуке од укупно 21 члана 

Савета, 17 гласало ЗА,  док остали нису гласали, донета  је следећа: 

 

О Д Л У К А  
 

 Мења се Одлука о износу школарине за студије и накнадама за пружање услуга из 

образовне делатности школе у школској 2020/2021. години ( бр.149-2 од 15.05.2020.) 

 

 

1.  Члан 3. 

Став 2. Иза речи ''у целости'' додају се речи ''или у договореном броју рата'' 

 

Став 3. Иза речи ''у целости'' додају се речи ''или у договореном броју рата'' 

 

Став 4. Уместо броја 8 (осам) написати 12 (дванаест) 

 

Додати Став 7. Који гласи : ''Студенти завршне године приликом продужења 

статуса редовног студента плаћају трошкове уписа 4.000 динара и пренос ЕСПБ 

неположених испита у целости или у договореном броју рата, без плаћања преноса 

ЕСПБ које носи завршни рад''. 

 

2. Члан 4. 

Став 3. Мења се и гласи : '' Самофинансирајући студент завршне године мастер 

струковних студија приликом продужења статуса редовног студента плаћају 

трошкове уписа 6.500 динара и пренос ЕСПБ неположених испита у целости или у 

договореном броју рата, без плаћања преноса ЕСПБ које носи завршни рад ''. 

 

Став 5. Уместо броја 8 (осам) написати 12 (дванаест). 

 

 2.тачка дневног реда 

 Усвајање Извештаја о раду Школе за 2019/20. годину, Извештаја о раду директора за 

2019/20 годину,  Плана рада  Школе за 2020/21. годину и Плана рада директора за 2020/21.  

 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

 

 Директорка Школе је дана 28.10.2020. године предала годишњи извештај о раду директора 

за школску 2019/20. годину и годишњи план рада директора  за школску 2020/21. годину, а 

сачињени су и Извештај о раду Школе и План рада Школе, те на основу члана 20 став 1 тачка 14) 

Статута ВШССОВ у Кикинди предложене и донете су са 17 гласова ЗА следеће: 

 

1)  О Д Л У К А  

 Савет ВШССОВ у Кикинди усваја Извештај о раду Школе за 2019/2020.годину, који 

је саставни део ове Одлуке. 

2)  О Д Л У К А 

 Савет ВШССОВ у Кикинди усваја Извештај о раду директора за 2019/2020.годину, 

који је саставни део ове Одлуке. 

 

3)  О Д Л У К А 

 

 Савет  ВШССОВ у Кикинди усваја План рада Школе за 2020/2021. годину, који је 

саставни део ове Одлуке. 

 

4) О Д Л У К А  
 

 Савет  ВШССОВ у Кикинди усваја План рада директора за 2020/2021. годину, који је 

саставни део ове Одлуке. 

 

3.тачка дневног реда 

 

 Одобравање средстава за плаћање штампања помоћног уџбеника Методика 

физичког и здравственог васпитања: практикум за вежбе за студенте основних струковних 

студија“ ауторке др Ангеле Месарош Живков 

 Молбом бр. 333 од 27.10.2020. године поднетом од стране др Ангеле Месарош Живков, 

директора Школе затражено је од Савета ВШССОВ да се одобре средства за плаћање штампања 

помоћног уџбеника Методика физичког и здравственог васпитања: практикум за вежбе за 

студенте основних струковних студија“ ауторке др Ангеле Месарош Живков. Наиме, Одлуком 

Наставно стручног већа бр. 330-3 од 27.10.2020. године одлучено је да  Висока Школа 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди буде издавач помоћног уџбеника 

„Методика физичког и здравственог васпитања: практикум за вежбе за студенте основних 

струковних студија“ ауторке др Ангеле Месарош Живков,  о коришћењу помоћног уџбеника у 

настави вежби за предмет Методика физичког и здравственог васпитања на основним 

струковним студијама, као и да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић 

Карановић, проф.струк студ. 

 У складу са чланом 63 став 1 тачка  7) и 8 ) Закона о високом образовању  и  чланом 20 

став 1  тачка 7) и 8) Статута ВШССОВ у Кикинди, са 17 гласова ЗА, донета је следећа:  

 

О Д Л У К А  
 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

 Савет ВШССОВ у Кикинди даје сагласност да се  сопствена средства ВШССОВ у 

Кикинди у износу од 30.000,00 динара утроше на штампања помоћног уџбеника „Методика 

физичког и здравственог васпитања: практикум за вежбе за студенте основних струковних 

студија“ ауторке др Ангеле Месарош Живков. 

 

4.тачка дневног реда 

 

 Давање сагласности да се деци запослених старости до 11 година обезбеди поклон за 

Нову годину 

 На основу члана 63 став 1 тачка 7) и  8 ) Закона о високом образовању  и  члана 20 став 1  

тачка 7) и  8) Статута ВШССОВ у Кикинди, а у складу са чланом 24 став 1 тачка 2 Посебног 

колективног уговора за високо образовање ("Службени гласник РС", бр. 86 од 6. децембра 2019, 

93 од 1. јула 2020) предложена је и са 17 гласова ЗА, донета јеследећа  

ОДЛУКА  

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди даје сагласност  на следеће: 

 Деци запослених, старости до 11 година, поводом Нове године  уручиће се поклон 

пакетићи. Укупан број деце је 9. 

 За обезбеђивање поклона издваја се укупан износ од 58.500,00 динара, што по једном 

детету  износи 6.500,00 динара. 

 

 

            Гласање је трајало до 11.00 часова 30.10.2020. године. 

 Прилог записнику-гласови. 

 

Број: 24-1 

Дана: 03.02.2021. године 

 

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

ЗАПИСНИК 

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

Кикинди, одржане електронским путем од 01.02.2021. године до 03.02.2021. 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 Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана 

Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир 

Варађанин, 10.Светлана Крнета, студент, 11 Александра Марков, студент, 12. Никола Халаи, 

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

Оснивача 15. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 16. Милана Псодоров, представник 

Оснивача,  



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

 Нису гласали: 1,МА Ана Вукобрат, асистент (породиљско одсуство).  2. Зорица Телечки, 

представник Оснивача, 3. Ивана Иветић представник Оснивача,  4. Ана Ковачевић, представник 

Оснивача 5. Срђан Сивчев, представник Оснивача 

          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 у АП Војводини у 2020. години 

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

инвентара, новчаних средстава и других потраживања и обавеза; 

 3.Усвајање извештаја о извршеном попису основних средстава (непокретности и 

опреме ) 

 4. Давање мишљења за постављање спомен - обележја др Мичурину Берару- 

Мирчету 

 

 

1.тачка дневног реда 

 Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих школа 

струковних студија у АП Војводини у 2020. години 

 

 

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

88/2017, 73/2018 27/2018-др. Закон,  67/2019 и 6/2020-др.Закони), члана 20 став 1 тачке 5)  

Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020.год.) и члана 36 став 1 тачке 5) 

Пословника о раду Савета  (71-3 од 13.03.2018.год.) и пројекта „Утицај родитеља и васпитача на 

формирање толеранције код деце предшколског узраста“ руководиоца др Јелене Мићевић 

Карановић, проф.струк.студ., члановима Савета ВШССОВ у Кикинди је  достављен  

Финансијски  извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа струковних студија у 

АП Војводини у 2020. години ради усвајања. Како је за наведени Извештај од укупно 21 члана 

Савета, 16 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 с територије АП Војводине у 2020. године , који је саставни део ове Одлуке. 

 Назив пројекта: „Утицај родитеља и васпитача на формирање толеранције код деце 

предшколског узраста“ руководиоца др Јелене Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 

 

 2.тачка дневног реда 

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

инвентара, новчаних средстава и других потраживања и обавеза; 

 

 Комисија за попис залиха робе за даљу продају бр. од  30.11.2020 године је доставила 

извештај о извршеном попису. На основу члана 20 тачка 15) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 

од 24.09.2020.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 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

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

ВШССОВ у Кикинди члановима Савета ВШССОВ у Кикинди је  достављен  поменути извештај. 

Како је за наведени Извештај од укупно 21 члана Савета, 16 гласало ЗА,  док остали нису 

гласали, донета  је 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, који је 

саставни део ове Одлуке. 

3.тачка дневног реда 

 

 Усвајање извештаја о извршеном попису основних средстава ( непокретности и 

опреме ) 

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

379-1 од 30.11.2020. године је доставила извештај о извршеном попису. На основу члана 20 тачка 

15) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.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 члановима Савета ВШССОВ у Кикинди је  достављен  поменути извештај. 

Како је за наведени Извештај од укупно 21 члана Савета, 16 гласало ЗА,  док остали нису 

гласали, донета  је следећа  

О Д Л У К А  

 

 Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај Комисије за попис основних средстава ( 

непокретности и опреме ), који је саставни део ове Одлуке. 

  

4.тачка дневног реда 

 

Давање мишљења за постављање спомен - обележја др Мичурину Берару- Мирчету; 

 

 Директорки Школе др Ангели Месарош Живков, упућен је допис бр. 22 од 28.01.2021. 

године,  Школског спортског савеза Кикинде, којим се тражи давање мишљења о постављању 

спомн-обележја др Мичурину Берару- Мирчету, у централном холу Школе, у приземљу зграде, 

на десном стубу од улаза. Директорка Школе је упутила Савету Школе поменуто питање на 

одлучивање, а у складу са чланом 63 став 1 тачка 7 Закона о високом образовању. Наиме, реч је о 

постављању бисте др Берара, чију израду по Конкурсу финансира Покрајински секретаријат за 

високо образовање и научноистраживачку делатност.  Како је за предложени одлуку о овом 

питању  од укупно 21 члана Савета, 16 гласало ЗА,  док остали нису гласали, донета је следећа: 

 

 

О Д Л У К А  
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 Савет ВШССОВ у Кикинди даје позитивно мишљење за постављање спомен-

обележја (бисте) др Мичурина Берара- Мирчета у холу зграде Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача. 

 

            Гласање је трајало до 12.00 часова 03.02.2021. године. 

 

Број: 36-1 

Дана: 17.02.2021. године 

 

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

ЗАПИСНИК 

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

Кикинди, одржане електронским путем од 12.02.2021. године до 17.02.2021. године до 09,00 

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

Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир 

Варађанин, 10.Светлана Крнета, студент, 11 Александра Марков, студент, 12. Ана Ковачевић, 

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

представник Оснивача 15. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 16. Милана Псодоров, 

представник Оснивача, 17. Срђан Сивчев, представник Оснивача 

 Нису гласали: 1. МА Ана Вукобрат, асистент (породиљско одсуство).  2. Зорица Телечки, 

представник Оснивача, 3. Ивана Иветић представник Оснивача,  4. Никола Халаи, студент. 

          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке: 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1. Доношење  Финансијског плана за 2021. годину; 

2. Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину; 

 3.  Доношење Одлуке о допуни Одлуке о усвајању извештаја Комисије за попис 

основних средстава ( непокретности и опреме ); 

 4. Доношење Одлуке о хонорарима лица за публикације које издаје Школа; 

  

1.тачка дневног реда 

Доношење  Финансијског плана за 2021. годину 

 

 На основу члана 63 став 1 тачка 4) Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018-др. Закон,67/2019 и 6/2020-др.Закони), члана 20 став 1 тачка 4) Статута 

ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020. године)  и члана 36 став 1 тачка 4) и Пословника о 

раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године)  и предлога Финансијског плана 

ВШССОВ у Кикинди за 2021. годину, достављеног од стране Службе рачуноводства, који је 
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члановима Савета достављен уз позив за седницу, а за који је од  од укупно 21 члана Савета, 17 

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

 

О Д Л У К А  
  

  Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Финансијски план ВШССОВ у Кикинди за 2021. 

годину, који је саставни део ове одлуке. 

 2.тачка дневног реда 

 Доношење Плана јавних набавки за 2021. годину 

 

 На основу члана 63 став 1 тачка 4) Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018-др. Закон,67/2019 и 6/2020-др.Закони), члана 20 став 1 тачка 4) Статута 

ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020. године) и члана 36 став 1 тачка 4), Пословника о раду 

Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године) члана 42 Правилника о јавним 

набавкама ВШССОВ у Кикинди и предлога Плана јавних набавки ВШССОВ у Кикинди за 2021. 

годину, који је члановима Савета достављен уз позив за седницу, а за који је од укупно 21 члана 

Савета, 17 гласало ЗА,  док остали нису гласали, те је донета  следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

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

2021. годину, који је саставни део ове одлуке. 

3.тачка дневног реда 

 

 Доношење Одлуке о допуни Одлуке о усвајању извештаја Комисије за попис 

основних средстава ( непокретности и опреме ) 

 На основу члана 20 став 1 тачка 15) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 

24.09.2020.године)  и члана 36  став 1 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, као и претходне 

одлуке Савета ВШССОВ у Кикинди бр. 24-4 од 03.02.2021. године предложена је одлука.  Од 

укупно 21 члана Савета, 17 је гласало ЗА,  док остали нису гласали, те је донета  следећа: 

 

О Д Л У К А  

 

 Мења се Одлука Савета ВШССОВ у Кикинди бр. 24-4 од 03.02.2021. године тако што 

се у диспозитиву Одлуке након првог става додаје став 2 који гласи: 

            „ Предложене ствари за расход биће одложене из зграде Школе, као отпад,  због 

губитка употребне вредности “. 

 У свему осталом Одлука бр. 24-4 од 03.02.2021. године остаје неизмењена. 

  

4.тачка дневног реда 
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 Доношење Одлуке о хонорарима лица за публикације које издаје Школа 

 

 На основу члана 63 став 1 тачка 8) Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018-др. Закон,67/2019 и 6/2020-др.Закони), члана 20 став 1 тачка 8) Статута 

ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.године)  и Одлуке Савета бр. 115-6 од 22.03.2016. 

године члановима Савета су предложене Одлуке.  Како је по овом питању  од укупно 21 члана 

Савета, 17 гласало ЗА,  док остали нису гласали, донете су  следеће: 

 

1) ОДЛУКА  

 Ставља се ван снаге Одлука Савета ВШССОВ у Кикинди бр. 115-6 од 22.03.2016. 

године која гласи „Хонорар уредника публикације коју издаје Школа за једну страницу је 

динарска противвредност 0,5 евра. Хонорар за превод једне странице публикације је 

динарска противвредност 5 евра.“ 

  

2) ОДЛУКА  

 Савет ВШССОВ у Кикинди одлучује о хонорарима лица за уређивачки посао  на 

публикацијама које издаје ВШССОВ у Кикинди у следећим износима: 

 1) Лектура текста 0,5 евра по једној страници текста; 

 2) Коректура текста 0,5 евра по једној страници текста ; 

 3) Превод текста 5  евра по једној страници текста . 

 

            Гласање је трајало до 09.00 часова 19.02. 2021. године. 

 Прилог записнику-гласови. 

 

Број: 61-1 

Дана: 01.03.2021. године 

 

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

ЗАПИСНИК 

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

васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 01.03.2021. године до 03.03.2021. 

године до 10,00 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 Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана 

Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир 

Варађанин, 10.Светлана Крнета, студент, 11 Александра Марков, студент, 12. Никола Халаи, 

студент. 13. Ана Ковачевић, представник Оснивача, 14. Милорад Карановић, представник 

Оснивача, 15., Мирјана Дражић, представник Оснивача 16. Ведран Ђурасовић, представник 
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Оснивача, 17. Милана Псодоров, представник Оснивача, 18. Срђан Сивчев, представник 

Оснивача 

 Нису гласали: 1. МА Ана Вукобрат, асистент (породиљско одсуство).  2. Зорица Телечки, 

представник Оснивача, 3. Ивана Иветић представник Оснивача,   

          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 2020. годину -  завршни рачун; 

2. Доношење одлуке о висини школарине за школску 2021/22. годину; 

3. Доношење Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање услуга 

из образовне делатности Школе у школској 2021/2022. године; 

4. Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске 2017/18. 

године. 

 

1.тачка дневног реда 

 

 Усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину -  завршни рачун 

 

 

На основу члана 63 став 1 тачке 5)  Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018-др. Закон, 67/2019 и 6/2020-др.Закони и 11/2021- аутентично тумачење), члана 

20 став 1 тачке 5)  Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр. 287-3  од 24.09.2020. год.) и члана 36 став 1 

тачке 5) Пословника о раду Савета  (71-3 од 13.03.2018. год.), као и предлога Финансијског 

извештаја за 2020. годину -  завршни рачун, који је члановима Савета достављен уз позив за 

седницу, а за који је укупно 21 члана Савета, 18 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 2020. годину- завршни рачун , који је саставни део ове Одлуке. 

 

2.тачка дневног реда 

 Доношење одлуке о висини школарине за школску 2021/22. Годину 

 

 На основу 63 став 1 тачка 9) Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 

73/2018,  27/2018-др. Закон,  67/2019 и 6/2020-др. закони и 11/2021- аутентично тумачење )  и 

члана  20  став 1 тачка  9) Статута ВШССОВ у Кикинди (бр.287-3 од 24.09.2020.год) и предлога 

Наставно-стручног већа бр. 58-2 од 01.03.2021. године, који је члановима Савета достављен уз 

позив за седницу, а за који је од укупно 21 члана Савета, 18 гласало ЗА,  док остали нису гласали, 

те је донета  следећа: 

 

О Д Л У К А 

Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2021/22. годину износи: 

    - Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара; 
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     - Мастер струковне студије -70.000,00 динара 

 

 

3.тачка дневног реда 

 

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

образовне делатности Школе у школској 2021/2022. године 

 

На основу члана 63. став 1. тачка 9. Закона о високом образовању(„Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 

73/2018,  27/2018-др. Закон,  67/2019 и 6/2020-др. закони и 11/2021- аутентично тумачење) , члана 

149. став 2. тачка 3. Статута ВШССОВ у Кикинди (бр.287-3  од 24.09.2020. год. и члана 36  став 1 

тачка 17),  Пословника о раду Савета (71-3 од 13.03.2018.)члановима Савет аје достављен 

предлог Одлуке.  Од укупно 21 члана Савета, 18 је гласало ЗА,  док остали нису гласали, те је 

донета  следећа: 

О Д Л У К А  

 

  

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди доноси 

Одлуку о износу школарине за студије и накнадама за пружање услуга из образовне 

делатности Школе у школској 2021/2022. години,  која је саставни део ове Одлуке. 

  

4.тачка дневног реда 

 

 Доношењу одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске 2017/18. 

године 

 

 На основу члана 62 став 4  Правилника о условима и поступку уписа на студије и 

правилима студирања (бр.216-2 од 25.06.2018.године), као и Одлуке Наставно - стручног већа бр. 

58-3 од 01.03.2021. године о избору студента генерације, која је члановима достављена узпозив за 

седницу. Како је по овом питању  од укупно 21 члана Савета, 17 гласало ЗА, 1 УЗДРЖАН,   док 

остали нису гласали, донете је  следећа: 

 

 

ОДЛУКА  

 Савет ВШССОВ у Кикинди одређује висину новчане награде за студента генерације 

уписане 2017/18. године  у износу од 10.000,00 динара. 

  

            Гласање је трајало до 10.00 часова 03.03. 2021. године. 

 Прилог записнику-гласови. 

 

Број: 233-1 

Дана: 15.07.2021. године 

 

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



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

ЗАПИСНИК 

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

васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 13.07.2021. године до 15.07.2021. 

године до 10,00 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 Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана 

Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир 

Варађанин, 10.Светлана Крнета, студент, 11 Александра Марков, студент, 12. Никола Халаи, 

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

Оснивача 15. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача,  

 Нису гласали: 1. МА Ана Вукобрат, асистент (породиљско одсуство).  2. Зорица Телечки, 

представник Оснивача, 3. Ивана Иветић представник Оснивача,  4. Милана Псодоров, 

представник Оснивача, 5. Срђан Сивчев, представник Оснивача 6. Ана Ковачевић, представник 

Оснивача. 

          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке: 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1. Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2021.-30.06.2021. године 

2. Измена  Финансијског плана за 2021. годину; 

3. Измена Плана јавних набавки за 2021. годину; 

4. Доношење Правилника о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди; 

      

 

1.тачка дневног реда 

 

 Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2021.-30.06.2021. године 

 

 На основу члана 63. став 1. тачка 5. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 20. став 1. тачка 5. Статута ВШССОВ у Кикинди 

( бр.287-3 од 24.09.2020. год. ) Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај о пословању на 

предлог стручног органа. На основу достављеног извештаја о извршењу буџета за период 

01.01.2021. - 30.06.2021. године од стране шефице рачуноводства , који је члановима Савета 

достављен уз позив за седницу, а за који је укупно 21 члана Савета, 15 гласало ЗА,  док остали 

нису гласали, донета  је следећа: 

 

О Д Л У К А  
  

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди усваја 

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2021.-30.06.2021. године, који је саставни део 

ове Одлуке. 

 

2.тачка дневног реда 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

 Измена  Финансијског плана за 2021. годину 

 

 На основу члана 63. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 20 став 1. тачка 4. Статута ВШССОВ у Кикинди 

( бр.287-3 од 24.09.2020. год. ) и предлога измене Финансијског плана достављеног од стране 

службе рачуноводства, који је члановима Савета достављен уз позив за седницу, а за који је од 

укупно 21 члана Савета, 15 гласало ЗА,  док остали нису гласали, те је донета  следећа: 

 

О Д Л У К А 

 

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди доноси 

измену Финансијског плана за 2021. годину, који је саставни део ове Одлуке. 

 

3.тачка дневног реда 

   

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину 

 

 На основу члана 63. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 20 став 1. тачка 4. Статута ВШССОВ у Кикинди 

( бр.287-3 од 24.09.2020. год. ) и предлога измене Плана јавних набавки достављеног од стране 

службе рачуноводства, који је члановима Савета достављен уз позив за седницу, а за који је од 

укупно 21 члана Савета, 15 гласало ЗА,  док остали нису гласали, те је донета  следећа: 

 

 

ОДЛУКА  

 Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди доноси 

измену Плана јавних набавки за 2021. годину, који је саставни део ове Одлуке. 

 

 

4.тачка дневног реда 

 

Доношење Правилника о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди 

 

 Због доношења новог Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник бр. 91/2019 ), а имајући у 

виду чињеницу да је по  члану 49. став 2 истог Закона предвиђено  да је  Наручилац  дужан да 

посебним актом ближе уреди начин планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења 

извршења уговора о јавној набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и 

организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не 

примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга. С тога на основу члана 149 став 

2 тачка 7)  Статута ВШССОВ у Кикинди ( дел. бр. 287-3 од дана 24.09.2020. године ) и предлога 

Правилника о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди који је члановима Савета  достављен уз 

позив за седницу, са 15 гласова ЗА,  донета је следећа:  

 

 



Извештај о раду Савета ВШССОВ у Кикинди за школску 2020/2021. 
 

ОДЛУКА  

 Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник о јавним набавкама ВШССОВ у 

Кикинди. 

 Ступањем на снагу  овог  Правилника о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди 

престаје да важи Правилник о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди од 11.03.2014. 

године . 

             Гласање је трајало до 10.00 часова 15.07.2021. године. 

 Прилог записнику-гласови. 

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. др 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 

 


