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На основу члана 100. а у вези са чланом 99. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 - даље: Закон),
Управни одбор Предшколске установе „Бамби“ Лозница, на седници одржаној дана 26.
фебруара 2018. године, донео је следећи:

СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАМБИ“ ЛОЗНИЦА
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статут је основни општи акт установе којим се ближе се уређују организација, начин
рада, управљање и руковођење у Предшколској установи „Бамби“ у Лозници (у даљем
тексту: установа), поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права и
безбедности детета, права и обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита
и безбедност деце и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених законом,
начин објављивања општих аката и обавештавање свих заинтересованих страна о одлукама
органа и друга питања у складу са законом.

2. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ УСТАНОВЕ
Члан 2.
Установа је јавна установа која обавља васпитно образовну делатност којом се
остварују права грађана у складу са Уставом Републике Србије, Законом о основама система
образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању.
Установа обавља васпитно-образовну делатност, односно послове ради остваривања
законом утврђених права грађана од непосредног друштвеног интереса у предшколском
васпитању и образовању.
Делатност установе се остварује као јавна служба у предшколском васпитању и
образовању.
Установа ја основана решењем Општинског народног одбора Лозница бр: 01-8442/1-58
од 16.10.1958. године које ја донето на седници Општинског већа одржаној дана 16.10.1958.
године.
Члан 3.
Установа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву регистарски
уложак број 5-60-00.
Назив установе је Предшколска установа „Бамби“ Лозница.
Седиште установе је у Лозници, , Генерала Јуришића бр. 3.
Установа може да врши статусне промене, промену назива или седишта.
Одлуку о статусној промени установе доноси орган управљања уз сагласност
оснивача.
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Одлуку о промени назива или седишта установе доноси орган управљања уз сагласност
Министарства.
Захтев за давање сагласности за промену назива установе подноси се министарству
најкасније до 31. децембра текуће радне године.

3. ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ УСТАНОВЕ
Члан 4.
Установа има својство правног лица и овлашћења у правном промету са трећим
лицима, у складу са Уставом, законом и статутом.
У правном промету са трећим лицима установа иступа у своје име и за свој рачун.
Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности
васпитања и образовања у складу са законом и има право да у правном промету закључује
уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне
способности.
Установу заступа и представља директор.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност
замењује га васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора
односно органа управљања у складу са законом.
Овлашћење директора за заступање мора се уписати у судски регистар.

4. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Члан 5.
Установа у свом раду користи:
a) два печата округлог облика са грбом Републике Србије у средини пречника
32 мм са следећим текстом у концентричним круговима око грба: Република
Србија, Предшколска установа „Бамби“ Лозница који служе за оверавање
уверења, преводница и других јавних исправа које издаје установа, уговора,
појединачних правних аката, потврда и других аката које установа издаје у
свом раду;
b) штамбиљ установе, правоугаоног облика величине 50 пута 30 мм, са
хоризонтално уписаним текстом који гласи: Република Србија, Предшколска
установа „Бамби“Лозница, бр.________, дана______20____год. Лозница
(у даљем тексту:штамбиљ) који служи за завођење аката и пријем поднесака.
Текст на печату и штамбиљу исписан је на српском језику, ћириличним писмом.
Члан 6.
За издавање, руковање и чување печата одговоран је директор установе.
Директор установе може пренети овлашћење за руковање и чување печата другом
лицу запосленом у установи уз потпис.
Лице коме је пренето овлашћење да чува печат, дужно је да своју дужност обавља на
начин који онемогућава неовлашћено коришћење печата.
Печат и штамбиљ установе чувају се после употребе закључани.
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5. СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ
Члан 7.
Установа послује средствима у јавној својини у складу са законом.
Средства за финансирање делатности установе утврђују се на основу економске цене
за остваривање програма образовања и васпитања, по детету која обухвата све текуће расходе
по детету из свих извора финансирања у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за остваривање припремног
предшколског програма у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата, у седишту и ван
седишта установе, за остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у
развоју, за остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу.
У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за део економске цене
образовања и васпитања деце а на основу утврђене економске цене из става 2. овог члана.
У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за:
1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и
целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског
узраста) у висини до 80 одсто од економске цене по детету, укуључујући у целости
средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет установе,
отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни
предшколски програм осим оних за које се средства убезбеђују у буџету Републике
Србије и остале текуће расходе;
2) остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интересорне комисије,
осим оних за које се средства обезбеђују у буџeту Републике Србије;
3) стручно усавршавање запослених;
4) јубиларне награде;
5) превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма
на удаљености већој од два километра;
6) превоз запослених;
7) капиталне издатке;
8) заштиту и безбедност деце у складу са прописаним мерама, начином и поступком
заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које
организује установа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе
које је дужна да спроводи;
9) друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике
Србије
10) плаћање по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима.
Установа може да обезбеди виши квалитет у области предшколског образовања и
васпитања учешћем јединице локалне самоуправе, средствима донатора или спонзора, као и
добровољним учешћем родитеља деце.
Установа послује преко три текућа рачуна који се воде код Управе за трезор.
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6. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 8.
Делатност установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно
деце узраста од годину дана до поласка у основну школу, као и делатност којом се обезбеђују
исхрана, нега, превенивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у
складу са законом којим се уређује предшколско васпитање и образовање.
Установа остварује васпитно-образовну делатност реализацијом Предшколског
програма, у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања, у трајању
прописаном законом.
Установа обавља делатност под називом дневни боравак деце, укључујући и целодневно
неговање и боравак деце с посебним потребама под шифром 88.91 и предшколско образовање
које претходи основном образовању под шифром 85.10 у складу са Законом о класификацији
делатности и о регистру јединица разврставања.
Члан 9.
Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:
1) целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и
подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о
себи, другим људима и свету
2) васпитној функцији породице
3) даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу
4) развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов
напредак.
Члан 10.

1)

2)
3)

4)

5)

Принципи предшколског васпитања и образовања су:
доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и
образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне,
етничке, религијске или друге припрадности, месту боравка, односно пребивалишта,
материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитетима,
као и по другим основама, у складу са законом
демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на
уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности
отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима у систему образовања
(школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите) локалном
самоуправом и широм друштвеном заједницом
аутентичност: целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности
предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног
начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне
специфичности
развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске
делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице,
континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за
педагошке иновације.
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Члан 11.
Установа која има решење о верификацији може да обавља и друге делатности којом се
унапређује и доприноси квалитетнијем и рационалнијем обављању васпитања и образовања (у
даљем тексту: проширена делатност), под условом да се њима не омета обављање делатности
васпитања и образовања.
Проширена делатност установе може да буде: организација похађања течајева
страног језика, плеса, доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању васпитања и
образовања.
Остваривање проширене делатности установе планира се годишњим планом рада.
Одлуку о проширењу делатности доноси Управни одбор предшколске установе, уз
сагласност Министарства.
Члан 12.
У остваривању делатности предшколског васпитања и образовања и осталих делатности предшколске установе, забрањене су све врсте насиља, злостављања и занемаривања и
све активности којима се угрожавају, дискриминишу или издвајају деца односно група деце
по било ком основу, у складу са Законом.
Члан 13.
Установа остварује васпитно-образовну делатност на српском језику, на основу
предшколског програма који се доноси у складу са правилником којим се уређују опште
основе предшколског програма.
За децу која користе знаковни језик, посебно писмо или друга техничка решења,
васпитно-образовни рад се изводи на знаковном језику и помоћу средстава тог језика.
Члан 14.
Делатност установе остварује се у складу с развојним потребама деце и породице
кроз:
•
•
•
•
•
•
•

васпитање и образовање деце
дневни боравак деце
превентивно-здравствену и социјалну заштиту
негу деце,
исхрану деце
очување здравља, дневни одмор и рекреацију деце
културне активности у складу са потребама деце.
Организација живота деце и садржаја делатности установе усклађују се са
организацијом живота детета у породици и потребама породице.
Члан 15.
Остваривање делатности установе обезбеђује се кроз: организацију простора,
организацију живота и организацију васпитно-образовног рада.
Страна 7

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2018.

Члан 16.
Организација простора подразумева опремање и оплемењивање отвореног и затвореног
простора, према важећим нормативима, у складу са програмом васпитно-образовног рада.
Орагнизација живота подразумева успостављање дневног распореда живота према
биолошким и психолошким потребама деце.
Орагнизација васпитно-образовног рада подразумева планирање и реализовање
програма предвиђених активности кроз игру, као основни метод рада.
Члан 17.
У обављању своје делатности установа сарађује са породицом детета и одговарајућим
установама које обављају делатност у области предшколског васпитања и образовања,
здравствене и социјалне заштите, одмора и рекреације, културе и физичке културе, стручним
установама и локалном самоуправом.

7. ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Члан 18.
Васпитно-образовни рад обухвата све актвности установе којима се остварује програм
васпитања и образовања и постижу прописани циљеви и принципи у складу са законом и
овим статутом.
Члан 19.
Предшколско васпитање и образовање остварује се у трајању утврђеном Законом и
програмом предшколског васпитања и образовања.
Програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског
васпитања и образовања траје четири сата дневно, најмање девет месеци.
Програм припреме детета пред полазак у основну школу –припремни предшколски
програм остварује вапитач.
Члан 20.
У установу се на захтев родитеља односно стратеља, уписују деца узраста од годину
дана до шест и по година, односно до поласка у основну школу.
У години пред полазак у школу уписују се сва деца која су стасала за похађање
припремног предшколског програма.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава установу о деци која су
стасала за похађање припремног предшколског програма у складу са законом.
Родитељ односно старатељ чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у
предшколској установи дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година
у предшколску установу односно основну школу која остварује припремни предшколски
програм ради похађања припремног предшколског програма.
Установа је дужна да упише дете ради похађања припремног предшколског програма
без обзира на пребивалиште родитеља односно другог законског заступника.
Похађање припремног предшколског програма је бесплатно.
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Члан 21.
Дете може да изостане са похађања припремног предшколског програма само у
оправданим случајевима.
Родитељ односно старатељ, дужан је да најкасније у року од осам дана оправда
изостанак детета.
Члан 22.
На основу преводнице дете може прећи у другу предшколску установу односно школу
која остварује припремни предшколски програм.
Установа из које дете прелази издаје преводницу у року од седам дана од дана пријема
обавештења о упису детета у другу установу.
Установа у коју дете прелази дужна је да у року од седам дана од дана пријема
преводнице обавести установу из које које се дете исписало да је примило преводницу.
Члан 23.
Установа обавља своју делатност непрекидно у току целе године.
Васпитно-образовни рад може да се прекине у случају више силе и другим случајевима
у којима су угрожени безбедност и здравље деце и запослених.
Одлуку о прекиду васпитно-образовног рада доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе одмах односно наредног дана од дана наступања околности из става 2.
овог члана.
Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе одлуку о прекиду
васпитно-обраовног рада у року из става 3 овог члана одлуку доноси министар.

8. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ
Члан 24.
У установи се организују радне јединице у складу са карактером васпитно-образовне
делатности, ради остваривања што потпунијих резултата у извршавању послова и радних
задатака и то:
1) Дечји вртић „Бамби“ који у свом саставу има вртић и јасле. Налази се у улици Генерала
Јуришића бр.3, Лозница,
2) Дечји вртић „Лане“ у улици Пролетерских бригада бр. 8, Лозница,
3) Дечје јасле „Лептирић“ у улици Пролетерских бригада бр.8, Лозница,
4) Дечји вртић „Пчелица“ у улици Краља Петра 1, насеље „Штира 2“ Лозница,
5) Дечји вртић „Пинокио“ у улици Вере Благојевић бб у Бањи Ковиљачи,
6) Дечји вртић „Чаролија“ који у свом саставу има вртић и јасле. Налази се у улици
Лагатор Нова, Лозница
7) Дечји вртић „Звончић“ у улици Вере Благојевић 8. у Лешници.
8) Дечји вртић „Јадранче“ у Јадранској Лешници.
9) Радна јединица Припремни предшколски програм у четворочасовоном трајању у
седишту и ван седишта установе,
10) Радна јединица кухиња и достава хране у улици Лагатор Нова и
11) Служба за заједничке послове у улици Лагатор Нова.
Радом радне јединице руководи лице које именује директор установе.
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9. ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 25.
Установа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе у
складу са законом.

УПРАВНИ ОДБОР
Састав и именовање Управног одбора
Члан 26.
Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника кога бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Управни одбор обавља послове из своје надлежности без накнаде.
Управни одбор чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља
односно другог законског заступника и три представника на предлог јединице локалне
самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно веће на
заједничкој седници, а из реда родитеља Савет родитеља тајним изјашвањем.
За члана Управног одбора не може бити предложено ни именовано лице:
1) које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правоснажно
осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родокрвнуће; за за кривично
дело примање или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, ни лице за које је у складу са законом утврђено дикриминаторно
понашање;
2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља односно других
законских заступника, запослених у установи, представника јединице локалне
самоуправе), осим чланова синдиката;
3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у
органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба
интереса при вршењу функција;
4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;
5) које је изабрано за директора друге установе;
6) које обавња послове секретара или помоћника директора те установе;
7) у другим случајевима утврђеним законом.
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне
самоуправе.
Изузетно, Управни одбор коме је истекао мандат насатавља са радом до именовања
привременог органа управљања.
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Мандат Управног одбора
Члан 27.
Мандат Управног одбора траје четири године.
Поступак за именовање чланова управног одобра покреће се најкасније три месеца пре
истека мандата претходно именованим члановима Управног одбора, а предлог овлашћених
предлагача доставља се скупштини јединице лолане самоуправе најкасније месец дана пре
истека мандата претходно именованим члановима.
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће пре истека мандата поједине
чланове , укључујући и председника или орган управља установе на лични захтев члана или
у случају да:
1) управни одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу
закона и статута дужан да доноси,
2) члан органа управљања неоправданим одсутвовањем или несавесним радом
онемогућава рад управног одбора,
3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности,
4) се покрене иницијатива за разрешење члана Управног одбора на предлог
овлашћеног предлагача односно због престанка основа по којем је именован у
управни одбор,
5) наступи услов из члана 26. став 5. овог статута.
Изборни период новоименованог појединог члана Управног одбора траје до истека
мандата Управном одбору.
Када Министарство утврди неправилности у поступку именовања односно разрешења
Управног одбора, Скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да одмах, а најкасније
у року од 15 дана од дана достављања акта којим се налаже мера, отклони утврђене
неправилностзи.
Ако Скупштина јединице локалне самоуправе не покрене поступак за преиспитивање
акта о именовању односно разрешењу органа управљања и не усагаласи га са законом у року
из става 5. овог члана министар разрешава постојећи и именује привремени орган управљања
установе најкасније у року од 15 дана.

Привремени орган управљања
Члан 28.
Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне
самоуправе не именује управни одбор до истека мандата претходно именованим члановима
управног одбора.
Мандат привременог органа управљања траје до именовања новог управног одбора од
стране јединице локалне самоуправе.

Надлежност Управног одбора
Члан 29.
Управни одбор има надлежности у складу са законом и овим статутом и то:
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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 за избор директора установе,
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе,
8) закључује са директором установе уговор о међусобним правима и обавезама
без заснивања радног односа,
9) одлучује о правима и обавезама директора установе,
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе,
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада
и остваривање образовно-васпитног рада ,
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању,
13) одлучује о жалби, односно приговору на решење директора,
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим
статутом.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама Управног одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник
репрезентативног синдиката у установи, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности управни одбор одговара органу који га
именује.
Члан 30.
Управни одбор ради и одлучује у седницама.
Седницу управног одбора сазива и њоме руководи председник.
У одсуству председника управног одбора његове послове обавља заменик
председника.
Члан 31.
Управни одбор може да почне са радом ако постоји кворум, односно ако седници
присуствује више од половине броја укупног броја чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Начин рада Управног одбора ближе се уређује пословником о раду управног одбора.
Члан 32.
О раду Управног одбора води се записник који садржи: место и време одржавања
седнице, имена присутних и одсутних чланова, кратак резиме расправе по појединим
питањима, одлуке и закључке донете на седницама.
Записничар се бира из реда чланова Управног одбора.
Записник потписују председник и записничар.
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Директор
Члан 33.
Директор руководи радом установе.
Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које испуњава услове
прописане чланом 139. Закона и има образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Дужност директора Установе може да обавља и лице које има образовање из члана
140. став 3. Закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Директор установе бира се на период од четири године.
Директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да
се врати на послове које је обављао пре именовања.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

Поступак за избор директора
Члан 34.
Конкурс за избор директора расписује се најраније шест, а најкасније четири месеца
пре истека мандата актуелног директора.
Конкурс се објављује у листу који излази на територији целе државе, односно у
„Пословима“.
Члан 35.
Конкурс за избор директора садржи информацију:
1) о називу и адреси установе;
2) о начину подношења пријава на конкурс;
3) о условима за избор;
4) о доказима за испуњеност услова за избор и другим прилозима које треба поднети;
5) о року за подношење пријаве на конкурс;
6) о року у којем ће одлука о избору бити донета;
7) о лицу код којег кандидат може добити додатне информације о конкурсу;
8) о томе да неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Члан 36.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
1) доказ о држављанству (уверење о држављанству);
2) извод из матичне књиге рођених;
3) оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
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4) доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
5) оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту;
6) доказ о неосуђиваности;
7) потврду о радном искуству;
8) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе за време чијег мандата је спроведено спољашње вредновање);
9) оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује);
10) преглед кретања у служби са биографским подацима.
Члан 37.
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата
установи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан кад установа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.
Члан 38.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама.
Кандидат може доказе о испуњености услова за избор доставити после истека рока за
достављање пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе није могао да
благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости разлога за пропуштање
рока кандидат конкурса је обавезан да достави заједно са накнадно поднетим доказима за
избор.
Накнадно достављање доказа за избор може се прихватити само ако их је установа
примила пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни материјал.
Члан 39.
Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
• Комисија има 3 члана.
• Комисија на првој седници између својих чланова бира председника Комисије,
већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
• Комисија ради у пуном саставу, а њеним радом руководи председник.
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Члан 40.
Чланове Комисије чине:
• 2 члана из реда васпитно-образовног особља Установе
• 1 представник из реда осталих (административно.техничких) радника
Установе.
Секретар установе пружа стручну помоћ и координира рад Комисије за избор директора
установе.
Члан 41.
Избор чланова Комисије врши се на седници Васпитно образовног већа на којој
присуствују сви запослени.
На седници се води записник који, између осталог , садржи: место и датум одржавања
седнице, име записничара, укупан број присутних, и број одсутних, и ток седнице.
У записник се уносе имена предложених кандидата.
За сваког члана Комисије морају имати најмање два предлога. Предложени канидат
за члана Комисије је онај који је добио највише гласова од укупног броја свих присутних
запослених.
Гласање за кандидате за чланове Комисије запослени обављају јавно, дизањем руке.
Од изабраних кандидата Управни одрбор образује Комисију за избор директора.
Члан 42.
Задатак Комисије је да спроводи поступак за избор директора, који подразумева:
• обраду конкурсне документације;
• утврђивање законом прописаних услова за избор директора;
• обављање интервјуа са кандидатима;
• прибављање мишљења Васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима.
Комисија ће најпре након истека рока за подношење пријава за конкурс за директора,
а најкасније 2 радна дана након истека рока за подношење пријава за конкурс за директора,
извршити:
• обраду конкурсне документације (утврдити да ли су све пријаве благовремене
и потупне);
• утврдити ко од пријављених кандидата испуњава законом прописане услове
за избор директора;
•
ценити доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата
односно резултате стручно педагошког надзора установе у случају спољашњег
вредновања;
• обавити интервју са сваким кандидатом посебно и
• прибавити и мишљење Васпитно-образовног већа о кандидатима.
Члан 43.
Мишљење Васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима даје се на посебној
седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним
изјашњавањем.
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Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин:
•

сви присутни својеручно се потписују у списак запослених;

•
•

именује се Комисија за спровођење тајног изјашњавања (три члана);
на основу списка присутних, Комисија дели гласачке листиће на којима су
имена кандидата - исписана по азбучном реду, са редним бројем испред
сваког имена, а неупотребљене гласачке листиће одлаже у посебну коверту са
назнаком „Неупотребљени гласачки листићи“;
гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата;
по спроведеном гласању Комисија пребројава гласове и сачињава записник и
извештај о свом раду;
Комисија неважеће листиће одлаже у посебан коверат са назнаком „Неважећи
гласачки листићи”, а важеће у коверат са назнаком „Важећи гласачки
листићи”;
Комисија подноси извештај на седници свих запослених, а Васпитно образовно
веће, у свом записнику, даје мишљење Управном одбору за избор директора
установе.
сматра се да позитивно мишљење у поступку избора директора установе
има кандидат који је добио већину гласова од укупног броја запослених у
установи;
ако два или више кандидата добију исти, а уједно и највећи број гласова,
мишљење о њима Васпитно образовно веће доставља Управном одбору.

•
•
•

•

•

•

Члан 44.
Након спроведених свих радњи из члана 42. и 43. овог статута Комисија ће
сачинити извештај о спроведеном поступку за избор директора и заједно са достављеном
документацијом кандидата и мишљењем Васпитно-образовног већа доставити га Управном
одбору у року од 8 дана од дана последње предузете радње из члана 42. и 43. овог статута.
Извештај садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења.
Управни одбор, на основу извештаја Комисије, сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора, који се, заједно са
извештајем Комисије, доставља министру, у року од осам дана од дана достављања извештаја
Комисије.
Члан 45.
Министар у року до 30 дана од дана пријема документације из члана 44. овог статута,
врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава
лица која су се пријавила на конкурс.
Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у
складу са законом, односно да би избор било ког кандидата са листе из члана 44. овог статута
могао да доведе у питање несметано обављање делатности установе, у року од осам дана
доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор директора.
Ово решење је коначно у управном поступку.
Учесник на конкурсу има право на заштиту у судском поступку.
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Члан 46.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе
и за свој рад одговара Управном одбору и надлежном министарству.
Осим послова утврђених законом и овим статутом, директор:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе;
2) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова
за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
3) одговоран је за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе,
организацијама и
удружењима;
6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање
рада наставника и стручних сарадника;
7) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање
звања васпитача и стручног сарадника;
8) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са
прописима;
9) предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних чл. 110-113. Закона;
10) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
11) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, и родитеље, односно
друге законске заступнике, стручне органе, органе управљања о свим питањима
од интереса за рад установе у целини;
12) одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о
установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
13) сазива и руководи седницама васпитно образовног већа, без права одлучивања;
14) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у
установи;
15) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце установе
и саветом родитеља;
16) редовно подноси извештаје о свом раду и раду установе управном одбору, најмање
два пута годишње;
17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у складу са
Законом и другим законом.
18) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са
Законом;
19) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности
запослених, у складу са Законом и другим законом;
20) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у
радни однос;
21) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
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Члан 47.
Дужност директора установе престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршавањем
65 година живота и разрешењем.
Одлуку о престанку дужности директора доноси министар.

ВРШИЛАЦ ДУЖНОВСТИ ДИРЕКТОРА
Члан 48.
Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од
осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.
За вршиоца дужности директора установе може да буде именовано лице које испуњава
прописане услове за директора установе осим положеног испита за директора установе и то
до избора директора, а најдуже шест месеци.
Након престанка дужности вршилац дужности директора има право да се врати на
послове које је обављао пре именовања.
Права, обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности
директора.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Члан 49.
Установа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују
критеријуми и стандарди за финансирање установе.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се васпитач или
стручни сарадник који има професионални углед и искуство у установи, за сваку радну
годину.
Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад у
предшколској установи, координира рад стручних актива и других стручних органа установе,
замењује директора са свим правима и одговорностима у случају његове привремене
одсутности или спречености, уколико он писменим овлашћењем не одреди друго лице и
врши друге послове предвиђене овим статутом и општим актима установе.
Након престанка дужности помоћник директора има право да се врати на послове које
је обављао пре постављења.
Помоћник директора може да обавља и послове васпитача и стручног сарадника у
складу са решењем директора.

СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Члан 50.
СТРУЧНИ ОРГАНИ :
Васпитно-образовно веће
Актив за развојно планирање
Стручни активи
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Члан 51.
Васпитно-образовно веће:
Васпитно-образовно веће чине васпитачи , медицинске сестре –васпитачи и стручни
сарадници.
Седнице Васпитно-образовног већа сазива и њима руководи директор установе, без
права одлучивања.
Васпитно-образовно веће обавља следеће послове:
•

Разматра и утврђује предлоге програмских докумената (Развојног плана, Годишњег
плана рада установе )

•

Разматра и утврђује предлоге извештаја (Извештај о раду установе у радној години,
Извештај о остварењу Развојног плана, Извештај о самовредновању, Извештај о раду
директора)

•

Стара се о осигурању и унапређењу квалитета васпитно-образовног рада Установе,
самовредновању, остваривању Стандарда постигнућа и унапређењу васпитнообразовног рада

•

Прати остваривање програма и вреднује укупне резултате васпитно-образовног рада,
рада стручних актива и стручних тимова, васпитача и стручних сарадника

•

Предузима мере за усклађен рад са децом и родитељима у процесу васпитања и
образовања

•

На посебним седницама даје мишљење на избор директора тајним изјашњавањем

•

Предлаже чланове колектива за Управни одбор, комисије и стручне тимове

•

Врши избор радних листова за рад са децом у групи

•

Решава друга стручна питања у складу са законом.

•

Начин рада Васпитно-образовног већа ближе се уређује Пословником о раду Васпитнообразовног већа
Члан 52.

Актив за развојно планирање:
Стручни актив за развојно планирање чине представници васпитача (2 члана), стручних
сарадника (1 члан), јединице локалне самоуправе (1 члан)и савета родитеља (1 члан).
Чланове стручног актива за развојно планирање именује Управни одбор.
Стручни актив за развојно планирање обавља следеће послове:
•

Утврђује предлог развојног плана Установе за период од 3 до 5 година и доставља
га Васпитно-образовном већу на разматрање и Управном одбору на усвајање

•

Утврђује предлоге годишњих Акционих планова и доставља их Васпитнообразовном већу на разматрање и Управном одбору на усвајање

•

Прати остваривање Развојног плана и Акционих планова и утврђује предлог
извештаја о остварењу истих.
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Члан 53.
Стручни активи
Стручни активи формирају се према узрасним групама
оспособљавањем приправника, на следећи начин:
• стручни актив медицинских сестара –васпитача

и исказаној потреби за

•

стручни актив васпитача млађих вртићких група

•

стручни актив васпитача средњих вртићких група

•

стручни актив старијих вртићких група

•

стручни актив васпитача припремног предшколског програма целодневног
боравка

•

стручни актив васпитача припремног предшколског програма, полудневног боравка
из седишта установе и приградских насеља

•

стручни актив припремног предшколског програма, полудневног боравка из сеоског
подручја

•

стручни актив васпитача мешовитих вртићких група

•

стручни актив ментора и приправника.

Сваким Стручним активом руководи председник актива кога предлаже Васпитнообразовно веће.
Рад стручних актива одвија се у седницама, у складу са Годишњим програмом рада
Установе.
О раду Стручног актива води се записник који потписује записничар и председник
актива.
Стручни активи обављају следеће послове:
•

Врше избор заменика председника, записничара и, по потреби, тематских секција
и радних група

•

Утврђују предлоге оперативних планова рада стручних актива и предлога извештаја
о раду стручног актива

•

Предлажу програм стручног усавршавања васпитача и медицинских сестараваспитача

•

Анализирају извештаје о примени знања стеченим на акредитованим обукама

•

Анализирају извештаје са стручних скупова

•

Анализирају примере добре васпитно-образовне праксе и дају предлоге за њено
унапређење

•

Разматрају стручне теме из области педагогије, развојне психологије, менталне
хигијене и здравствене заштите

•

Предлажу употребу и набавку стручне литературе и дидактичког материјала

•

Прате реализацију васпитно образовног рада и неге и васпитно –образовног рада и
дају предлоге за њихово унапређење

•

Врше и друге послове утврђене Годишњим планом рада Установе.
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Члан 54.
СТРУЧНИ ТИМОВИ:
- Тим за инклузивно образовање
- Тим та заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
- Тим за самовредновање
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
- Тим за професионални развој
- Тим за сарадњу са локалном заједницом
- Тим за сарадњу са породицом
- Тим за одабир и дистрибуцију радних листова, часописа и дечје литературе
Чланове стручних тимова именује директор Установе на период од једне радне
године.
Рад стручних тимова одвија се у седницама у складу са Годишњим планом рада
Установе. На седницама се води записник који потписује кординатор тима и записничар.
Кординатора тима, записничара и кординаторе подтимова бирају чланови тима из
својих редова на првој (конститутивној) седници.
Стручни тимови старају се о обезбеђењу и унапређивању квалитета рада из делокруга
своје надлежности.
Члан 55.
1.Тим за инклузивно образовање
Чине га васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници (укупно 7
чланова).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Разматра и доноси предлог плана рада тима и извештаја о раду тима
- Прикупља податке и формира базу података о деци из осетљивих група
- Кординира рад и помаже васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у
изради педагошких профила за децу која имају развојне сметње
- Кординира и помаже васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у изради
планова индивидуализације и индивидуалних образовних планова
- Предлаже Педагошком колегијуму списак деце за које је неопходан рад по ИОП-у
- Прати реализације ИОП-а
- Кординација и праћење рада Тимова за додатну подршку
- Предлаже стручно образовање из домена инклузивног образовања за васпитаче,
медицинске сестре-васпитаче и стручне сараднике
- Сарађује са стручном службом и педагошким асистентом у обезбеђењу подршке
васпитачима, родитељима и деци са развојним сметњама
- Сарађује са надлежним институцијама и службама (здравственим, социјалним,
основним школама) у циљу интегрисања подршке деци из осетљивих група
- Сарађује са надлежном интерресорном комисијом
- Обавља консултативне састанке са васпитачима и медицинским сестрамаваспитачима и стручним сарадницима у циљу размене искустава о деци из
осетљивих група.
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Члан 56.
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Чине га васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници (укупно 7
чланова).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
-

Разматра и доноси предлог плана рада тима и извештај о раду тима

-

Упознаје родитеље и запослене са Посебним протоколом за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања у Установи и Правилником о протоколу
поступања у Установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

-

Организује и промовише промотивне активности установе на заштити деце од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

-

Израда и дистрибуција постера и флајера на тему дискриминације,
злостављања и занемаривања

-

Упознаје Педагошки колегијум, Савет родитеља и Васпитно-образовно веће о
превентивним и интервентним мерама у вези са заштитом деце од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања

-

Тимски ради на реализацији превентивних активности.

насиља,

Члан 57.
3. Тим за самовредновање:
Чине га васпитачи, медицинске сестре -васпитачи , стручни сарадници (3 члана),
представници Савета родитеља (1 члан) , представници Управног одбора (1 члан) и Директор
Установе.
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
-

Сачињава годишњи план рада тима
самовредновање

и

годишњи извештај о раду Тима за

-

Сачињава Годишњи план рада самовредновања

-

Обезбеђује услове и сапроводи самовредновање из једне или више области у
складу са Годишњим планом рада установе.

-

Сачињава годишњи извештај о обављеном самовредновању и предлог Акционог
плана унапређења рада у вреднованој области

-

Подноси извештај о обављеном самовредновању Васпитно-образовном већу и
Управном одбору ради разматрања и усвајања.
Члан 58.

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Чине га васпитачи, медицинске сестре -васпитачи , стручни сарадници, представници
родитеља, представници локалне самоуправе, директор установе и помоћник директора.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има два подтима:
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•

Подтим за унапређење квалитета васпитно - образовног рада (има 10
чланова и чине га директор, помоћник директора, стручни сарадници и
васпитачи).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Разматра и доноси предлог плана рада и извештај о раду подтима
- Организује педагошко-инструктивни рад кроз посете активности свих
група и заједничку анализу активности са васпитачима у групи полазећи од
дефинисаних Стандарда квалитета из области васпитно-образовног рада,
праћење развоја и напредовања и подршке деци и породици.
- Припрема извештај о квалитету васпитно-образовног рада на основу
посећених активности
- Припрема предлог мера за унапређење квалитета рада
- Извештај и предлог мера презентује Васпитно-образовном већу.
•

Подтим за развој установе (има 7 чланова-директор, помоћник директора, стручни
сарадник, 2 васпитача, 1 представник Савета родитеља и 1 представник локалне
самоуправе)
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Разматра и доноси предлог плана и извештај о раду подтима
- Анализира квалитет рада установе на основу Извештаја о раду Установе,
Извештаја о раду директора, Извештаја о остварењу Развојног плана и
извештаја стручних актива и стручних тимова
- Организује заједничке састанке и едукативне радионице представника
свих заинтересованих страна (представника Установе, родитеља и локалне
заједнице/самоуправе) у циљу детаљније анализе квалитета рада Установе и
изналажења мера за унапређење
- Предлаже активности на унапређењу квалитета рада које ће се уградиди у
програмска докумената (Предшколски програм, Развојни план и Годишњи
план рада Установе)
- Прати остваривање задатака и активности дефинисаним програмским
документима.
Члан 59.

5. Тим за професионални развој
Чине га васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници (укупно 7
чланова).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Сачињава годишњи план рада тима и годишњи извештај о раду Тима за
професионални развој
- Сачињава предлог плана стручног усавршавања у Установи (план обуке кроз
акредитоване семинаре и стручне скупове и план усавршавања кроз хоризонталну
размену примера квалитетне праксе у Установи)
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Стара се о спровођењу плана током радне године (сарађује са струковним
удружењима, ауторима и реализаторима акредитованих обука, стручним
институцијама и стручним активима у Установи)
Води евиденцију о стручном усавршавању током године
Припрема периодичне извештаје о стручном усавршавању и исти интерпретира
Педагошком колегијуму
Припрема годишњи извештај о стручном усавршавању и исти презентује
Васпитно-образовном већу
Припрема појединачне извештаје о стручном усавршавању запослених током
радне године и исте предлаже директору на потпис.
Члан 60.

6. Тим за сарадњу са локалном заједницом
Чине га васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници (укупно 7
чланова).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Сачињава годишњи план рада тима и годишњи извештај о раду Тима за сарадњу
са локалном заједницом
- Сачињава годишњи план сарадње са локалном заједницом (употреба ресурса
локалне заједнице у васпитно-образовном раду, сарадња са локалним партнерским
институцијама у реализацији јавних догађаја и јавних манифестација)
- Сачињава план сарадње са основним школама
- Сачињава план јавних манифестација и догађања са оперативним планом учешћа
појединих васпитних група
- Сачињава план реализације позоришних представа за децу (сарадња са позоришним
трупама)
- Сачињава план реализације једнодневних излета и рекреативног боравка деце на
планини (сарадња са овлашћеним туристичким агенцијама)
- Стара се о спровођењу плана током радне године
- Припрема периодичне извештаје о сарадњи са локалном заједницом и исте
презентује Педагошком колегијуму
- Презентује годишњи извештај о сарадњи са локалном заједницом Васпитнообразовном већу.
Члан 61.
7. Тим за сарадњу са породицом
Чине васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници (укупно 7
чланова).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Сачињава годишњи план рада тима и годишњи извештај о раду Тима за сарадњу
са породицом
- Стара се о реализацији плана сарадње са породицом заједно са васпитачима и
стручном службом (организовање креативних радионица, тематских радионица,
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трибина, посета породици, израда флајера за родитеље, организовање заједничких
манифестација, заједничке акције...)
Припрема периодичне извештаје о сарадњи са породицом и исте презентује
Педагошком колегијуму
Презентује годишњи извештај о сарадњи са породицом Васпитно-образовном
већу
Члан 62.

8. Тим за одабир и дистрибуцију радних листова, часописа и дечје литературе
Чине га васпитачи, стручни сарадници и представници Савета родитеља (укупно 7
чланова).
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Сачињава годишњи план рада тима и годишњи извештај о раду Тима за одабир и
дистрибуцију штампе за децу
- Стара се о прикупљању понуда за радне листове, часописе и дечју литературу
- Врши избор најповољнијих понуђача за одабир литературе за децу
- Прикупља податке о потребама за радним листовима и часописима по групама
- Прикупља податке о потребама за дечјом литературом по објектима и групама
- Сачињава предлог Васпитно-образовном већу за избор радних листова, часописа
и дечје литературе за радну годину
- Представља потребе директору и помоћнику директора ради обезбеђења набавке
- Контактира са добављачима ради испоруке поруџбина
- Врши дистрибуцију часописа, радних листова и литературе по групама и
објектима
- Припрема периодичне извештаје о свом раду и исте презентује Педагошком
колегијуму
- Презентује годишњи извештај о свом раду Васпитно-образовном већу.

Члан 63.
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:
Педагошки колегијум чине председници стручних актива, кординатори стручних
тимова и стручни сарадници.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор односно помоћник
директора.
Рад Педагошког колегијума одвија се у седницама, у складу са Годишњим програмом
рада Установе.
О раду Педагошког колегијума води се записник који потписује записничар и
директор.
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- Разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 126.
Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
• Планирање и организовање остваривања програма васпитања и образовања
и свих активности Установе
Страна 25

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2018.

•

-

Обезбеђивање квалитета, самовредновања, стварања услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређење
квалитета васпитно-образовног рада
• Остваривање Развојног плана Установе
• Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима
• Организовање инструктивно-педагошког увида и праћење квалитета
васпитно-образовног рада и педагошке праксе и предузимање мера за
унапређење и усавршавање рада васпитача и стручних сарадника
Планира и организује активности дефинисане Предшколским програмом,
Развојним планом и Годишњим планом рада Установе
Даје сагласност на израду иопа на предлог Тима за инклузивно образовање
Разматра избор стручних радова за учешће на стручним скуповима васпитача,
медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника
Разматра могућности употпуњења програма у складу са процењеним потребама
родитеља
Бави се текућом проблематиком из области васпитно-образовног рада и свим
питањима од значаја за унапређење квалитета васпитно образовног рада.

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ
Члан 64.
Правне послове у установи обавља секретар.
Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140.
став 1. Закона и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).
Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма
за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу за секретара. Секретару-приправнику
директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа.
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи
испит за лиценцу за секретара.
Трошкове полагања испита из става 4. овог члана сноси установа.
Министартсво издаје лиценцу за секретара.
Секретару који не положи испит за лиценцу у року из става 4. овог члана престаје
радни однос.
Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни
испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има
лиценцу за секретара.
Члан 65.
Послови секретара
Секретар установе обавља следеће послове:
• стара се о законитом раду установе, указује директору и управном опдбору на
неправилности у раду установе;
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обавља управне послове у установи;
израђује опште и појединачне правне акте установе;
обавља правне и друге послове за потребе установе;
израђује уговоре које закључује установа;
правне послове у вези са статусним променама у установи;
правне послове у вези са уписом деце;
правне послове у вези са јавним набавкамау сарадњи са финансијском службом
установе;
пружа стручну помоћ у вези са избором Управног одбора у установи;
пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
прати прописе и о томе информише запослене;
друге правне послове по налогу директора.

САВЕТ РОДИТЕЉА
Члан 66.
У циљу остваривања чвршће сарадње породице и предшколске установе и пружања
непосредније помоћи родитељима у остваривању задатака образовања и васпитања деце, у
установи се образује Савет родитеља, у својству саветодавног органа.
Члан 67.
Савет родитеља Установе има 19 чланова, тако што у сваком објекту, свака васпитна
група на почетку радне године предлаже по једног представника у савет родитеља објекта а
предложени кандидати у сваком објекту, на посебном састанку између себе бирају чланове
Савета родитеља Установе, и то:
• 6 представника из објекта „Бамби“
• 5 представника из објекта „Чаролија“
• 2 представника из објекта „Лептирић“
• 2 представника из објекта „Лане“
• 2 представника из објекта „Пчелица“
• 1 представника из објекта „Пинокио“ и
• 1 представник из објекта „Звончић“
Представици савета родитеља бирају се сваке радне године
Избор се врши почетком радне године, а најкасније у току месеца септембра.
Члан 68.
Савет родитеља има председника и заменика председника.
Председника и заменика Савета родитеља бирају чланови Савета родитеља већином
гласова од укупног броја чланова.
Директор установе сазива прву седницу Савета родитеља Установе којом руководи до
избора председника Савета родитеља.
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Члан 69.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља односно других законских заступника деце у
Управни одбор;
2) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног
плана и годишњег плана рада установе, спољашњем вредновању, самовредновању
и спровођењу мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета васпито-образовног
рада
3) учествује у поступку избора уџбеника
4) разматра предлог предшколског програма, развојног плана, годишњег плана рада
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, равојног
плана и годишњег плана рада установе, спољашњем вредновању, самовредновању
и спровођењу мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета васпитно-образовног
рада
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности
установе
7) предлаже Управном одбору намену коришћења средстава прикупљених од
родитеља односно другог законског заступника
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност
и заштиту деце
9) учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности деце за време
боравка у установи и свих активности које организује установа;
10) даје сагасност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе
у природи и разматра извештај о њиховом остваривању
11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља
12) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге
тимове установе;
13) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног
рада;
14) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег
плана рада
15) разматра и друга питања утврђена Законом и овим статутом.
Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује Управном
одбору, директору и стручним органима предшколске установе.
Члан 70.
Начин рада и одлучивања Савета родитеља уређује се Пословником о раду.

10. ПРАВА ДЕТЕТА И БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
Члан 71.
Права детета остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима и законом,
а установа и сви запослени у њој су дужни да обезбеде њихово остваривање, а нарочито
право на:
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1) квалитетан образовно-васпитни рад којим се обезбеђује остваривање принципа и
циљева прописаних чланом 7. и 8. Закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и
њихову афирмацију,
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и
васпитање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико права из претходних алинеја нису остварена,
8) заштиту и правично поступање установе према детету
9) право на бесплатно васпитање и образовање деце у години пред полазак у школу у
четворочасовном трајању
10) друга права у области образовања и васпитања у складу са законом.
Члан 72.
Родитељ, односно старатељ детета може да поднесе писмену пријаву директору
установе у случају повреде права из члана 71. става 2. овог статута или непримереног
понашања запослених према детету у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.
Запослени у установи је дужан да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног
дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета.
Директор је дужан да пријаву из става 1. и .2 овог члана размотри и да уз консултацију
са родитељем односно другим законским заступником детета, као и запосленим одлучи и
предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве.
Члан 73.
Родитељ односно законски заступник детета има право да поднесе пријаву
Министраству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим статутом у случају:
1) доношења или недоношња одлуке органа установе по поднетој пријави, приговору
или жалби;
2) ако је повређена забрана из члана 110. -113. Закона
3) повреде права детета из члана 71. статута
Пријаву из става 1 овог члана родитељ односно други законски заступник детета може
поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана Министарство ће у року од
осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и одредити
јој рок од три дана од дана упозорења за отклањање уочене неправилности.
Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана Министраство ће
предузети одговарајуће мере у складу са законом.
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Члан 74.
У Установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално дигитално и свако
друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, родитеља односно другог
законског заступника или трећег лица у Установи.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или
поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенцијално угрожавање здравља, равоја и достојанства личности детета и одраслог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог
да обезбеди услове за правилан развој детета и одраслог.
Члан 75.
Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или
одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривња.
Под физичким насиљем сматра се физичко кажњавање детета или одраслог, родитеља
односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које
може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, одраслог или
запосленог; насилно понашање запосленог према детету или одраслом као и одраслог према
одраслом или запосленом.
Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.
Под социјалним насиљем сматра се искључивање детета и одраслог из групе вршњака
и различитих облика социјалних активности установе.
Под сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се дете сексуално
узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не
схвата или за које није развојно дорасло или се користи за проституцију, порнографију и
друге облике сексуалне експлоатације.
Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо
комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и
угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, снс-ом, ммсом, путем врб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима
дигиталне комуникације.
Члан 76.
Установа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања
и занемаривања у установи почињен од стране родитеља односно другог заступника или
трећег лица у установи.
Члан 77.
Забрањено је свако понашање запосленог према детету и одраслом; детета и одраслог
према запосленом; родитеља односно другог законског заступника или трећег лица према
запосленом; запосленог према родитељу односно другом законском заступнику; детета и
одраслог према другом детету или одраслом којим се вређа углед, част или достојанство.
Директор установе је дужан да у року од три дна од дана сазнања за повреду забране
из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности
установе.
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11. УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ
Члан 78.
Деца узраста од годину дана до шест и по година се уписују у предшколску установу на
захтев родитеља, старатеља или другог лица односно организације која се стара о детету.
Уз захтев родитељ односно други законски заступник детета подноси документацију
ближе одређену у конкурсу за пријем деце.
Пријем деце у целодневни и полудневни боравак у Установу врши се на основу јавног
конкурса који расписује Управни одбор установе у периоду април- мај текуће радне године
за наредну радну годину.
Бодовање захтева за пријем деце у предшколску установу у целодневни боравак врши
Комисија за пријем деце коју именује Управни одбор установе на период од четири године.
Комисија за пријем деце има три члана и то два члана из реда васпитног особља
Установе и један представник града Лознице .Сваки члан Комисије за пријем деце има свог
заменика.
Комисија врши бодовање захтева на основу Критеријума за утврђивање приоритета
за упис деце у Предшколској установи „Бамби“ Лозница, ближе утврђеним Правилником о
условима за пријем, упис, боравак и испис деце из установе.
Критеријуме доноси Управни одбор, на који Градско веће града Лознице даје
сагасност.
Уколико се на конкурс пријави више деце него што су смештајни капацитети установе
комисија је дужна да у складу са критеријумима направи ранг листу чекања.
Деца се примају на боравак током целе године ако има места.
У случају да дете не буде на листи примљене деце односно остане на листи чекања
родитељ има право приговора директору установе у року од 8 дана од дана објављиваља
листе примљене деце односно листе деце на чекању.
Директор ће у року од 15 дана од дана пријема приговора одлучити по приговору.
Родитељ незадовољан одлуком директора може изјавити приговор Управном одбору
установе у року од 8 дана од дана пријема одлуке директора.
Права и обавезе родитеља као корисника услуга и предшколске установе као даваоца
услуга регулишу се посебним уговором који се закључује приликом уписа детета.
Страни држављани и лица без држављанства уписију се у предшколску установу под
истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.
Члан 79.
Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе
у целодневном или полудневном трајању који се остварује са децом у години пред полазак у
школу.
Припремни предшколски програм за децу која нису обухваћена редовним програмом
предшколске установе, организује се у предшколској установи, изузетно у школи, у складу
са Законом и овим статутом.
Изузетно, припремни предшколски програм за децу у породици може да се организује
у краћем трајању.
Ближе услове за оставривање припремног предшколског програма прописује
министар.
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Члан 80.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава предшколску установу,
односно школу, која остварује припремни предшколски програм и родитеља, односно
старатеља, о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма, најкасније
до 1.априла текуће године за наредну годину.
Предшколска установа, односноа школа, која остварује припремни предшколски
програм, дужна је да обавести родитеља, односно старатеља и јединицу локалне самоуправе
о деци која се нису уписала, која не похађају редовно или су престала да похађају припремни
предшколски програм, најкасније 15 дана од дана протека рока за упис, односно од дана
престанка редовног похађања припремног предшколског програма.
Члан 81.
Родитељ је дужан да упише дете у предшколску установу, односно школу, ради
похађања припремног предшколског програма, у складу са Законом.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе поднеће захтев за покретање
прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено
уписано, односно које не похађа припремни предшколски програм, најкасније у року од 15
дана од дана када је о томе обавештен.
Члан 82.
Дете може да изостане са похађања припремног предшколског програма само у
оправданим случајевима.

12. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Члан 83.
Установа има развојни план, годишњи план рада и предшколски програм у складу са
законом.
РАЗВОЈНИ ПЛАН
Члан 84.
Установа доноси развојни план за период од три до пет година који представња
стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању васпитно-образовног
рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности
и друга питања од значаја за развој установе.
Развојни план установа доноси на основу извештаја о самовредновању и извештаја о
спољашњем вредновању најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана установе.
Развојни план доноси Управни одбор на предлог стручног актива за развојно
планирање.
У поступку вредновања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног
плана установе.
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Члан 85.
Годишњи план рада установа доноси сваке године до 15.септембра у складу са
школским календаром, Развојним планом и Предшколским програмом.
Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања
програма васпитања и образовања у установи.
Уколико у току радне године дође до промене неког дела годишњег плана рада,
установа доноси измену годишњег плана рада у одговарајућем делу.

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Члан 86.
Васпитно-образовни рад у установи остварује се на основу предшколског програма.
Предшколски програм доноси предшколска установа у складу са Основама програма
предшколског васпитања и образовања.
Предшколски програм припремају одговарајући стручни органи установе а доноси га
Управни одбору складу са законом.
Члан 87.
Предшколски програм садржи опште податке о установи и њеном окружењу, облике
и програме васпитно-образовног рада и њихоово трајање, друге облике рада и услуга, облике
сарадње са породицом и локалном заједницом, односно начине сарадње са саветом родитеља
формираним у јединици локалне самоуправе, начине остваривања принципа и циљева
васпитања и образовања, као и начине праћења и самовредновања рада предшколслке
установе.
Члан 88.
Предшколским програмом разрађују се и начини развијања индивидуалног приступа
у остваривању васпитно-образовног рада и пружања подршке деци и породицама, посебно
деци и породицама из осетљивих друштвених група, уз уважавање развојних, образовних,
здравствених и социо-културних потреба деце.
Члан 89.
У оквиру предшколског програма остварују се редовни програми васпитно-образовног
рада у целодневном и полудневном трајању.
У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада, ширења разноврсности
понуде програма, облика рада и услуга и повећања обухвата деце установа остварује различите
облике и програме у функцији остваривања неге, васпитања и образовања деце, одмора и
рекреације, пружања подршке породици, неговања језика и културе националне мањине,
поседовања појединих подручја културе, науке и уметности, а према утврђеним потребама и
интересовањима деце и породице и специфичностима локалне заједнице.
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ИНДИВИДУАЛНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПЛАН
Члан 90.
За дете коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета тешкоћа
у учењу и других разлога потребна додатна подршка у васпитању и образовању, установа
доноси индивидуални васпитно-образовни план којим се обезбеђује отклањање физичких и
комуникацијских препрека и његово оптимално укуључивање у редован васпитно-образовни
рад и вршњачки колектив.
Индивуидуални васпитно-образовни план установа доноси и за децу са изузетним
способностима.
Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за циљ оптимални развој
детета и остваривање исхода образовања и васпитања у складу са прописаним циљевима и
принципима односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета.
Индивидуални образовни план израђује тим за додатну подршку детету на основу
претходно остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног
педагошког профила детета, а остварује се након сагласности родитеља односно другог
законског заступника.
Уколико родитељ односно законски заступник неоправдано одбије учешће у изради
или давању сагласности на индивидуални образовни план установа је дужна да о томе
обавести надлежну установу социјалне заштите.
Индивидуални васпитно-образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог
стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке
детету.

13. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ
Члан 91.
Број и структура запослених у установи уређује се Правилником о систематизацији
радних места установе у складу са законом.
Запослени у установи остварују своја права и заштиту права у складу са законом,
Правилником о раду и другим општим актима установе.

Васпитачи, стручни сарадници и сарадници
Члан 92.
Задатак васпитача јесте да својим компетенцијама осигура уважавање принципа
предшколског васпитања и образовања, остваривање циљева предшколског васпитања и
образовања и унапређивање васпитно-образовног рада.
Задатак медицинске сетре-васпитача јесете да својим компетенцијама осигура
уважавање принципа предшколског васпитања и образовања, остваривање циљева
предшколског васпитања и образовања, остваривање и унапређивање неге васпитног рада.
Задаци стручног сарадника су да својим компетенцијама осигура уважавање принципа
и циљева предшколског васпитања и образовања, да саветодавним радом и другим облицима
рада доприноси унапређивању васпитно-образовног рада, пружа стручну подршку деци,
родитељима, односно њиховим законским заступницима, васпитачима, директору по
питањима од значаја за васпитање и образовање; остварује сарадњу са родитељима, односно
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другим законским заступницима, другим запосленима у установи , као и са представницима
надлежних институција и различитих организација заступајући интересе деце и делатности
у целини. и обавља друге облике рада у складу са законом.
Задатак сарадника јесте да својим знањем, саветодавним и стручним радом обезбеди
квалитетније остваривање неге, исхране, превентивно-здрваствене и социјалне заштите.
Задатак других сарадника јесте да обезбеде остваривање и унапређење квалитета
васпитно-образовног рада.

ЗАСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 93.
Лице може бити примљено у радни однос ако:
1) има одговарајуће образовање
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
3) ниje осуђиванo правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или за кривично
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злоствљање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које
није ускладу са законом, утрвђено дискриминаторно понашање
4) има држављанство Републике Србије
5) зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које испуњава услове
из члана 140. односно 141. закона и има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца) осим
васпитача односно стручних сарадника из члана 144. став 2. тачка од 1-5.Закона.
Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља приправник или приправник
стажиста у складу са Законом.
Васпитач и стручни сарадник са лиценцом или без лиценце дужан је да се стално
стручно усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања васпитно-образовног
рада и стицања односно унапређивања компетенција потребних за рад, у складу са општим
принципима и за постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа.
Члан 94.
Пријем у радни однос врши се на основу преузимања запосленог са листе запослених за
чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су засновали
радни однос са непуним радним временом као и на основу преузимања или конкурса ако се
није могло извршити преузимање са листе.
Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним врменом
може бити преузет иако није стављен на листу из става 1. овог члана, уколико на тој листи
нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и
радне подгрупе из члана 153. став 7. Закона.
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Установе могу вршити и узајамно преузимање запослених на неодређено време,
на одговарајуће послове, на основу потписаног споразума о узајамном преузимању уз
претходну сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања до
20%.Уколико нису испуњени услови из ст. 1.-3. овог члана, радни однос у установи може се
засновати на основу конкурса на неодређено време и одређено време, у складу са законом
или преузимањем из друге јавне службе, на начин прописан законом којим се уређују радни
односи у јавним службама.
Члан 95.
Установа може да пропише обавезу уговарања пробног рада са васпитачем и стручним
сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време.
Изузетно од става 1 овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у
радни однос на одређено време.
Члан 96.
Уговором о раду може да се уговорити пробни рад за обављање једног или више
повезаних, односно сродних послова утврђених уговором о раду.
Пробни рад може да траје најдуже шест месеци.
Пре истека времена за који је уговорен пробни рад , послодавац или запослени може
да откаже уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана.
Запослени који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне
способности престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду.
Члан 97.
Радни однос запосленог у установи престаје са навршених 65 година живота и најмање
15 година стажа осигурања.
Запосленом престаје рани однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава
услове из члана 93. став 1. овог статута или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у
надлежној здрваственој установи на захтев директора.
Члан 98.
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на
жалбу управном одбору у року од 15 дана од дана достављања решења директора.
Управни одбор дужан је да донесе одлуку по жалби у року од 15 дана од дана
достављања жалбе.
Управни одбор ће решењем одбацити жалбу уколико је неблаговремена, недопуштена
или изјављена од стране неовлашћеног лица.
Управни одбор ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења
решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.
Ако управни одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуне
или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка или да
је изрека побијаног решења нејасна или је у противправности са образложењем, решењем ће
поништити првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак.
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Против новог решења директора запослени има право на жалбу.
Ако управни одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан
другостепеном одлуком може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека
рока за доношење решења односно од дана достављања решења.

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 99.
Запослени може да одговара за:
- лакшу повреду радне обавезе утврђене Правилником о дисциплинској и
материјалног одговорноати запослених установе и законом
- тежу повреду радне обавезе прописану законом
- повреду забране из чл.110-113 закона
- материјалну штету коју нанесе установи намерно или крајњом непажњом у
складу са Законом.

Удаљење са рада
Члан 100.
Запослени се привремено удаљава са рада због учињене теже повреде радне обавезе
из члана 102. тачка 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 15. овог статута и повреде забране из чл.110-113. Закона до
окончања дисциплинског поступка у складу са Законом и законом који се уређује рад.
Члан 101.
Лакше повреде радних обавеза запослених су:
1) неуредно држање докумената, материјала и средстава за рад
2) неоправдано закашњавање на посао најмање 3 радна дана у току 3 месеца
3) непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова на уређајима и
средствима за рад, заштитним и другим средствима
4) одбијање потребне сарадње са другим запосленим због личне нетрпељивости
или других неоправданих разлога
5) непреношење радних искустава на млађе раднике-приправнике и студенте
6) неоправдано изостајање са посла од једног радног дана у току месеца а највише
три радна дана у току године
7) намерно проузроковање имовинске штете до 10.000, 00 динара
8) неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености
доласка на посао
9) неоправдани излазак са рада пре завршетка радног времена, најмање 3 радна
дана у току месеца
10) недолично понашање према осталим запосленим (свађа, увреда и др.)
11) изношење нетачних информација о раду установе изван установе и ако због тога
нису наступиле штетне последице
12) неквалитетно извршавање радних обавеза услед немарности радника
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13) непријављивање теже повреде радне дисциплине коју учини други радник
14) неовлашћено издавање радних налога.
Члан 102.
Теже повреде радне обавезе :
1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом
2) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце или омогућавање, давање
или непријављивање набавке и употребе
3) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код
деце или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе
4) ношење оружја у установи
5) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других
опојних средстава
6) неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана
7) неовлашћена промена података у евиденцији односно јавној исправи
8) неспровођење мера безбедности деце и запослених
9) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције односно обрасца јавне
исправе или јавне исправе
10) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу који врши надзор над радом
установе, родитељу односно другом законском заступнику
11) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података
12) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава
остваривање права детета или другог запосленог
13) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова
или налога директора у току рада;
14) злоупотреба права из радног односа;
15) незаконито располагање средствима, простором установе, опремом и имовином
установе;
16) друге повреде радне обавезе у складу са Законом.

Дисциплински поступак
Члан 103.
Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе из
члана 102. овог статута, повреду забране из члана 110.-113. Закона и лакшу повреду радне
обавезе.
Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче
меру у дисциплинском поступку против запосленог.
Дисциплински поступак покреће се писменим закључком, а који садржи податке
о запосленом, опис повреде радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који
указују на извршење повреде.
Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из става 3. овог
члана у року од осам дана од дана пријема закључка.
Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану , сам или
преко заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану.
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Изузетно, расправа се може одржати и без присуства запосленог, под условом да је
запослени на расправу уредно позван.
Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописним Законом.
По спроведеном поступку доноси се решење којим се запосленом изриче дисциплинска
мера, којом се ослобађа од одговорности или којом се поступак обуставља.
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана сазнања
за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана када је повреда
учињена, осим ако је учињена повреда забране из члана 110.-113. закона, у ком случају
покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је учињена
повреда забране.
Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана покретања
дисциплинског поступка. Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се
покрене или води због одсуства запосленог или других разлога у складу са законом.
Члан 104.
Мере за тежу повреду из члана 102. овог статута и повреду забаране из члана 110.-113.
Закона су новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа.
Мере за лакшу повреду радне обавезе су писана опомена и новчана казна у висини
20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца.
Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%-35% од плате
исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању од шест месеци.
Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона једанпут,
изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца.
Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 110., 111. и 113.Закона
односно који други пут изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона и запосленом
који учини повреду радне обавезе из члана 102. тач.1.-6. овог статута изриче се мера престанка
радног односа.
Запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.
За повреду радне обавезе из члана 102.тачка 7.-16. овог статута изриче се новчана
казна или удаљење са рада у трајању до три месеца , а мера престанка радног односа уколико
су наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи или
другоме противправне имовинске користи.

14. ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 105.
Предшколска установа односно основна школа која остварује предшколски
програм води евиденцију о деци, родитељима, односно другим законским заступницима
и о запосленима у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања,
законом о предшколском васпитању и образовању.
Установа води:
• матичну књигу уписане деце,
• евиденцију и педагошку документацију о васпитно-образовном раду
• евиденцију о издатим јавним исправама
Страна 39

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

30. 03. 2018.

Евиденција из става 2. тачка 2. овог члана може се водити електронски.
На основу евиденције из става 2.тачка 1. и 2. овог члана предшколска установа односно
школа која остварује припремни предшколски програм издаје јавне исправе о похађању
припремног предшколског програма и то:
• преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску установу, односно
основну школу која остварује припремни предшколски програм
• уверење о похађању припремног предшколског програма.
Евиденцију и јавне исправе из става 2. и 4. овог члана установа води и издаје на
српском језику ћириличким писмом на прописаном обрасцу.
Установа из става 1. овог члана је руковалац података из става 1. овог члана и одговорна
је за њихово прикупљање, употребу, ажурирање и чување у складу са Законом о основама
система образовања, Законом о предшколском васпшитању и образовању и законом којим се
уређује заштита података о личности.

Евиденција о детету
Члан 106.
Евиденцију о детету чине подаци којима се одређује његов идентитет (лични подаци),
образовни, социјални и здравствени статус, као и подаци о препорученој и пруженој додатној
васпитној, здравственој и социјалној подршци.
Лични подаци о детету су: име и презиме детета, јединствен матични број грађана, пол,
датум рођења, место, општина и држава рођења, адреса, место, општина и држава становања,
контакт телефон, матични број детета, национална припадност и држављанство.
Изјашњење о националној припадности није обавезно.
Лични подаци о родитељу односно другом законском заступнику детета су: име и
презиме детета, јединствен матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и
држава рођења, адреса, место, општина и држава становања, контакт телефон односно адреса
електонске поште.
Подаци којима се одређује образовни односно васпитно-образовни статус детета
су: подаци о врсти установе, врсти и трајању предшколског програма, односно васпитној
групи у коју је уписано дете, језику на којем се изводи васпитно-образовни рад, подаци о
индивидуалном васпитно-образовном плану, матерњем језику и националној припадности,
у складу са Законом.
Подаци којима се одређује социјални статус детета су подаци о условима становања
(становање у стану, кући, породичној кући, подстанарство, становање у дому, да ли дете има
своју собу и други облици становања), удаљеност домаћинства од установе; стању породице
(број чланова породичног домаћинства, да ли су родитељи живи, да ли један или оба родитеља
живе у иностранству, брачни статус родитеља односно другог законског заступника детета,
њихов образовни ниво и запослење), као и податак о примању новчане социјалне помоћи и
да ли породица може да обезбеди ужину.
Податак којим се одређује здравствени статус детета је податак о томе да ли је дете
обухваћено примарном здравственом заштитом.
Подаци о препорученој пруженој додатној образовној здравственој социјалној
подршци су подаци које доставља интересорна комисија која врши процену потреба и подаци
о њиховој остварености.
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Евиденција о запосленима
Члан 107.
Евиденцију о запосленима чине следећи подаци: име и презиме, јединствен матични
број грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава рођења, адреса, место, општина и
држава становања, контакт телефон, адреса електонске поште, ниво и врста образовања, подаци о
стручном усавршавању и стеченим звањима, подаци о држављанству, способности за рад са
децом и провери психофизичких способности, подаци о националној припадности, подаци о
језику на коме је стечено основно, средње и високо образовање, подаци о познавању језика
националне мањине, податак о врсти и трајању радног односа и ангажовања, истовременим
ангажовањима у другим установама, изреченим дисциплинским мерама, подаци о стручном
испиту и лиценци, подаци о задужењима васпитача, стручних сарадника, плати и учешћу у
раду органа предшколске установе, а у сврху остваривања васпитно-образовног рада у складу
са законом.

Употреба печата
Члан 108.
Предшколска установа односно основна школа која оставрује припремни предшколски
програм оверава веродостојност јавне исправе печатом у складу са законом.

15. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УСТАНОВЕ
Члан 109.
Вредновање квалитета рада установе остварује се као самовредновање и спољашње
вредновање.
Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и
његово остваривање, све облике и начин остваривања васпитно-образовног рада, стручно
усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује васпитање и образовање,
задовољство деце и родитеља односно других законских заступника деце.
У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, васпитачи, стручни
сарадници, директор и орган управљања установе.
Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке
четврте или пете године у целини.
Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор васпитнообразовном већу, савету родитеља, управном одбору као и надлежној школској управи.
Спољашње вредновање рада установе обавља се стручно- педагошким надзором
Министарства и од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

16. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 110.
Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и
другим општим актима предшколске установе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било
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противно пословању установе и штетило би интересима и пословном угледу установе, ако
Законом није другачије одређено.
Директор установе или лице кога он овласти могу саопштити заинтересованим лицима
податке или дати на увид исправе, који су утврђени као пословна тајна.
Члан 111.
Професионалном тајном сматрају се лични подаци из живота запослених и деце,
подаци из молби грађана и родитеља деце, чије би саопштавање и објављивање могло нанети
моралну и материјалну штету запосленом, детету, родитељима деце и трећим лицима.
Члан 112.
Запослени који користи исправе и документа која представљају пословну или
професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама установе и да их чува на
начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.
Пословну и професионалну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који
начин сазнају за исправу или податак који се сматра тајним.
Дужност чувања пословне и професионалне тајне траје и по престанку радног
односа.

17. ОПШТА АКТА УСТАНОВЕ
Члан 113.
У циљу организовања и спровођења васпитно-образовне делатности предшколска
установа у складу са Законом, доноси Програм образовања и васпитања, Развојни план
установе, Годишњи план рада и Статут установе.
Предшколска установа у складу са Законом доноси:
• Правилник о раду или колективни уговор код послодавца
• Правилник о систематизацији радних места
• Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,
• Правилник о платама, накнадама и другим примањима,
• Правилник о безбедности деце у установи,
• Правила понашања деце, запослених и родитеља,
• Правилник о противпожарној заштити
• Акт о процени ризика
• Пословнике о раду: Управног одбора, Савета родитеља , Васпитно-образовног
већа
• Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из Предшколске
установе „Бамби” Лозница
• Друге опште акте чија обавеза произилази из закона и овог статута.
Статут је основни општи акт.
Сви други општи акти морају бити у сагласности са Статутом.
Члан 114.
Статут и друге опште акте доноси Управни одбор, уколико законом није предвиђено
да поједине опште акте доноси директор предшколске установе.
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Статут и друге опште акте Управни одбор доноси већином гласова укупног броја
чланова.
Директор Установе одговоран је за законито и благовремено доношење појединачних и
општих аката из његове надлежности и за њихово спровођење у складу са Законима, Управни
одбор за благовремено доношење и усклађивање свих оптих аката из његове надлежности, у
складу са Законом.
Члан 115.
Општи акти објављују се на огласној табли установе и ступају на снагу у року од 8
дана од дана њиховог објављивања на огласној табли установе осим у случају када постојање
оправданих разлога, који се утврђују приликом њиховог доношења, диктира потребу њиховог
ступања на снагу и пре истека овог рока.
Предшколска установа обезбеђује доступност Статута и других општих аката сваком
запосленом и синдикату.
Члан 116.
Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку за доношење
Статута и других општих аката предшколске установе.

18. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА
Члан 117.
Запослени у установи и друга заинтересована лица имају право да буду обавештени
о одлукама органа и о другим питањима у складу са Законом, Статутом и другим општим
актима.
Члан 118.
Свако заинтересовано лице има право увида у документацију установе, осим ако није
у питању пословна и друга тајна у складу са Статутом.

19. ОСТАВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА СИНДИКАТОМ
Члан 119.
Управни одбор и директор остварују сарадњу са репрезентативним синдикатом
установе у оквиру програмских циљева синдиката и дужни су да му обезбеде услове за рад,
у складу са Законом о раду и општим актима установе.

20. ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 120.
Запослени у установи има право да захтева заштиту својих права пред Управним одбором, преко репрезентативног синдиката, инспекцијских органа и суда, у складу са Законом.
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21. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ
Члан 121.
Установа има обавезе и одговорности у вези са заштитом и унапређивањем животне
и радне средине.
Заштита и унапређивање животне и радне средине врши се у складу са Годишњим
планом рада Установе.

22. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 122.
На овај статут сагласност даје Скупштина града Лознице.
Члан 123.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице”.
Члан 124.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут установе донет на седници
Управног одбора од 02.12.2013.године.
У Лозници
Број: 451
Дана: 26.2.2018.године
Председник Управног добора
Мирковић Гордана, с.р.
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