На основу члана 57. и 60. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града
Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града Лознице на 15. седници одржаној дана
28. aприла 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о органима
Установе за предшколско васпитање и образовање ''Бамби'' у Лозници

Члан 1.
У Одлуци о органима Установе за предшколско васпитање и образовање
''Бамби'' у Лозници (''Сл. лист општине Лозница'', бр. 1/92 и 1/04) у члану 3. став 2. мења
се и гласи:
''Директора установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса, по
прибављеном мишљењу васпитно-образовног већа.''
Члан 2.
У члану 4. став 3. реч: ''општине'' замењује се речју: ''града''.
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
'' Управни одбор:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност
на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје
о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,
односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и
остваривање образовно-васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.''

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Лознице''.
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