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На основу члана 46 и члана 48. 
став 8. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11), члана 9. став 5. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 135/04) и члана 38. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 17/08 и 
2/10), Скупштина општине Бачка Палан-
ка, по прибављеном мишљењу Комисије 
за планове, на својој 5.  седници,  одржа-
ној 10. октобра 2012. године, доноси:

ОДЛУКУ
о  изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насеља 
Младенова

Члан 1.

Приступа се изради Измене и до-
пуне Плана генералне регулације насеља 
Младеново („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 6/2011) у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Циљ израде измене Плана је дефи-
нисање површина за јавне намене у бло-
ку 10, а у  складу са захтевима надлеж-
ног Општинског органа за послове урба-

низма, и дефинисање правила уређења и 
грађења која ће бити основ за директну 
примену Плана у том блоку.

Члан 3.

На основу мишљења Комисије за 
планове да се ради о мањим изменама 
планског документа, одмах се приступа  
изради Нацрта Плана.

Члан 4.

Обухват измена и допуна Плана 
дефинисан је Планом генералнералне 
регулације насеља Младеново („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“ број 
6/2011).

Измене и допуне Плана се одно-
се на кат парц бр. 1471/1, 1471/2, 1471/3, 
1471/4 и 1471 у К.О. Младеново, које се 
по Плану генералне регулације Младе-
нова („Службени лист општине Бачка 
Паланка“ број 6/2011) налазе у блоку 10.

Површина  простора блока који је 
предмет  Измена и допуна Плана износи 
око 16,65ха.

Саставни део ове Одлуке чини 
графички прилог обухвата Измена и до-
пуна Плана са означеним предметом из-
мена. 

Члан 5.

Рок за израду Нацрта Измена и до-
пуна Плана је  30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

SLU@BENI LIST
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Члан 6.

Израда Измена и допуна Плана 
уступа се ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка“, Трг братства и 
јединства 36, Бачка Паланка, на основу 
члана 7. став 1. Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 116/08).

Члан 7.

Средства за израду Плана биће  и 
обезбеђена у буџету Општине Бачка Па-
ланка.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је Ре-
шење да за План није потребна стратеш-
ка процена утицаја на животну средину, 
које је донело Одељење за урбанизам 
и грађевинарство Општинске управе 
општине Бачка Паланка, број IV-05-501-
2-9/2012, дана 07.09.2012. године.

Члан 9.

Пре подношења Плана органу на-
длежном за његово доношење План под-
леже стручној контроли коју врши Коми-
сија за планове и излаже се на јавни увид.

Излагање планског документа 
на јавни увид оглашава се у дневном и 
локалном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања. Оглас о излагању планског 
документа на јавни увид садржи: пун на-
зив институције која спроводи оглаша-
вање, назив планског документа чије се 
излагање оглашава, податке о времену и 
месту излагања планског документа на 
јавни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на плански документ, податке 
о времену и месту одржавања седнице 
комисије за планове, као и друге инфор-

мације које могу бити од значаја за јавни 
увид.

Нацрт Измене и допуне Плана 
биће изложен на јавни увид у просто-јавни увид у просто-
ријама Месна заједнице Младеново и у 
згради Општине Бачка Паланка, Улица 
краља Петра I 16 у Бачкој Паланци.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II –35-86/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.                                     
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка 
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
број: IV-05-501-2-9/2012

дана: 07. 09. 2012. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (‘’Службени гласник РС’’, 
број 135/04 и 88/2010) и члана 13. Од-
луке о  организацији Општинске управе 
(‘’Службени лист Општине Бачка Па-
ланка’’ број 2/2009 и 19/2010), Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство   
д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потеребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за Измену Плана генералне 
регулације насеља Младеново.

О б р а з л о ж е њ е
Након увида у достављену до-

кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да План не до-
носи битније промене у односу на раније 
планове и не доноси садржаје који би 
могли битније да утичу на животну сре-
дину.

Руководилац 
Одељења за урбанизам и 

грађевинарство,
Марија Коларов,с.р.
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На основу члана 57. став 1. тачка 
1), а у вези члана 47. Закона о основама 
система образовања и васпитања  ("Служ-
бени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11, даље: 
Закон), Управни одбор Предшколске ус-
танове "Младост" Бачка Паланка, на сед-
ници одржаној дана 13. септембра 2012. 
године, донео је

СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

"МЛАДОСТ" БАЧКА ПАЛАНКА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом уређују се орга-
низација, начин рада Предшколске ус-
танове "Младост" Бачка Паланка (даље: 
установа), управљање, руковођење, 
остваривање делатности, поступање ор-
гана установе ради обезбеђивања права 
детета, заштите и безбедности деце и 
запослених и мере запослених и мере за 
спречавање повреда забрана утврђених 
законом, начин објављивања општих ака-
та, обавештавање свих заинтересованих 
страна о одлукама органа установе, ми-
нимум процеса рада као и друга питања 
у складу са законом.

Члан 2.

Установа је правно лице које оба-
вља делатност предшколског васпитања 
и образовања деце предшколског узраста 
односно послове јавне службе којом се 
остварују права грађана у складу са Ус-
тавом Републике Србије, Законом о ос-
новама система образовања и васпитања 
(даље: закон), Законом о предшколском 
васпитању и образовању (даље: посебни 
закон), другим законима и овим стату-
том.
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Члан 3.

Установа је носилац права, обаве-
за и одговорности у остваривању делат-
ности васпитања и образовања у складу 
са законом.

Члан 4.

Установа остварује васпитно-об-
разовну делатност реализацијом предш-
колског програма, у складу са општим 
основама предшколског васпитања и 
образовања, у трајању прописаним зако-
ном.

Члан 5.

Установа остварује васпитно-об-
разовни рад на српском језику.

За припаднике националне мањи-
не васпитно-образовни рад остварује се 
на матерњем језику, а може и двојезично 
или на српском, ако се за то определи нај-
мање 50% родитеља, односно старатеља 
деце.

Члан 6.

Установа је основана Одлуком бр. 
011-61/92-III, донетом 19. марта 1993. 
године од стране Скупштине општине 
Бачка Паланка и усклађеном Одлуком о 
оснивању Предшколске установе „Мла-
дост“ Бачка Паланка, број II-60-7/2011 од 
31. маја 2011. године, за обављање пре-
тежне делатности – предшколско обра-
зовање, шифра 85.10, и допунске делат-
ности – делатност дневне бриге о деци, 
шифра 88.91.

Члан 7.

Назив Установе је: Предшколска 
установа "Младост" Бачка Паланка.

Скраћени назив Установе је: ПУ 
"Младост" Бачка Паланка.

Седиште Установе је у Бачкој Па-
ланци, улица Југословенске армије број 
18.

Оснивач Установе је Општина Ба-
чка Паланка (даље: Оснивач).

Члан 8.

Основни елементи унутрашње ор-
ганизације Установе су радне јединице.

Установа се састоји од 8 радних је-
диница, и то:

1. Вртић "Невен", улица Југословен-
ске армије 4;

2. Вртић "Маслачак", улица Цара Ла-
зара 45;

3. Вртић "Лептирић", улица Краља 
Петра I 86;

4. Вртић "Свети Сава", улица Змај 
Јовина 48;

5. Јаслице "Буба-мара", улица Југо-
словенске армије 4;

6. Обданиште "Бамби", улица Бре-
галничка бб;

7. Обданиште "Пчелице", улица Ју-
гословенске армије 18;

8. Обданиште "Цврчак", улица Васе 
Стајића 2.

Члан 9.

Установа може да врши статусне 
промене, промену назива или седишта.

Одлуку о статусној промени, про-
мени назива, седишта и делатности Уста-
нове доноси орган управљања, уз саглас-
ност оснивача и надлежног покрајинског 
органа.

Установа може стећи статус модел 
центра ако:

1) је као огледни центар учество-
вала у научноистраживачком пројекту 
којим су уведене иновације у оствари-
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вању васпитно-образовне праксе или је 
развијен нови модел програма предшкол-
ског васпитања;

2) постоје кадровски и просторни 
услови за организовање обуке и стручног 
усавршавања васпитача и стручних са-
радника.

Високошколска установа или на-
учноистраживачка организација која је 
руководилац пројекта, даје мишљење о 
стицању статуса модел центра за уведе-
ну иновацију, односно модел на период 
од пет година.

Ближе услове о начину рада и фи-
нансирања модел центра прописује ми-
нистар.

Члан 10.

Установа има 3 печата и 2 штам-
биља.

Велики печат установе је округлог 
облика, пречника 42 мм, у чијој је среди-
ни грб Републике Србије. Текст печата 
исписује се на српском језику ћирилич-
ним писмом и на словачком језику лати-
ничним писмом, које је у службеној упо-
треби у Општини Бачка Паланка. Текст 
печата исписује се у концентричним 
круговима око грба Републике Србије 
и гласи: Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина, Предшколска ус-
танова "Младост" Бачка Паланка.

Великим печатом оверава се ве-
родостојност јавне исправе коју издаје 
установа и то уверење о савладаном при-
премном предшколском програму.

Мали печат правно-техничког сек-
тора је округлог облика, пречника 28 мм, 
у чијој је средини грб Републике Србије. 
Текст печата исписује се у концентрич-
ним круговима око грба Републике Ср-
бије и гласи: Република Србија, Ауто-
номна Покрајина Војводина, Предшкол-
ска установа "Младост" Бачка Паланка. 

Овај печат користи се за свакодневно 
пословање у правно-техничком сектору 
Установе и има ознаку „I” (даље: мали 
печат I).

Мали печат економско-финан-
сијског сектора је округлог облика, преч-
ника 28 мм, у чијој је средини грб Ре-
публике Србије. Текст печата исписује 
се у концентричним круговима око грба 
Републике Србије и гласи: Република Ср-
бија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Предшколска установа "Младост" Бачка 
Паланка. Овај печат користи се за свако-
дневно пословање у економско-финан-
сијском сектору Установе и има ознаку 
„II” (даље: мали печат II).

Штамбиљ правно-техничког сек-
тора је правоугаоног облика, величине 
55x25 мм, са водоравно исписаним тек-
стом: Предшколска установа "Младост", 
број, 20, год., Бачка Паланка. Штамбиљ 
правно-техничког сектора употребљава 
се за пријем писаних аката.

Штамбиљ економско-финан-
сијског сектора је правоугаоног облика, 
величине 60x40 мм, са водоравно испи-
саним текстом: Предшколска установа 
"Младост" Бачка Паланка, број улазне 
фактуре, примљено дана, плаћено дана, 
исплату одобрио, контролисао. Штам-
биљ економско-финансијског сектора 
употребљава се за пријем фактура.

Члан 11.

Директор установе је одговоран за 
издавање, руковање и чување печата.

Директор установе може овла-
шћењем поверити руковање печатима се-
кретару установе или другом лицу.

Лице коме је поверен печат на чу-
вање и употребудужно је да чува печат 
на начин који онемогућава неовлашћено 
коришћење печата и његову злоупотребу.

Печат и штамбиљ чувају се после 
употребе закључани.
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Члан 12.

Средства за обављање делатности 
установе обезбеђују се у складу са зако-
ном и финансијским планом установе.

Установа стиче средства из буџе-из буџе-
та Републике, из буџета Аутономне Пок-
рајине Војводине, из буџета Оснивача, 
непосредно од корисника – родитеља, из 
донација и спонзорстава и из других из-
вора, у складу са Законом.

Установа може учешћем родитеља 
деце, јединице локалне самоуправе, до-
натора, спонзора или од проширене де-
латности да обезбеди средства за виши 
квалитет у области предшколског васпи-
тања и образовања.

Средства из претходног става ко-
ристе се за побољшавање услова васпи-
тања и образовања у погледу простора, 
опреме и дидактичких  средстава, за 
остваривање програма који нису делат-
ност установе, за исхрану и помоћ деци.

Земљишта, зграде и друга средс-
тва која су стечена, односно која стекне 
Установа, у јавној су својини и користе се 
за обављање њене делатности.

Члан 13.

Установа у правном промету са 
трећим лицима иступа у своје име и за 
свој рачун и за своје обавезе одговара 
својим средствима и имовином.

Установа има подрачуне, у складу 
са Законом о буџетском систему, који се 
воде код Управе за трезор.

Члан 14.

Установу заступа и представља 
директор.

Директор може пуномоћјем пре-
нети одређена овлашћења за заступање 
установе на друга лица.

Пуномоћје се издаје у писаном об-
лику, које се може у свако доба опозвати.

Овлашћења директора и других 
лица за заступање морају се уписати у 
судски регистар.

Члан 15.

Установа има своју аутономију 
под којом се подразумева право на:

1. доношење статута, програма  вас-
питања и образовања, развојног 
плана, годишњег програма рада 
установе и правила понашања у 
установи;

2. доношење плана стручног усавр-
шавања и професионалног развоја 
васпитача и стручног сарадника;

3. самовредновање рада у установе;

4. избор запослених и представни-
ка запослених у управни одбор и 
стручне органе;

5. уређивање унутрашње организа-
ције и рада стручних органа;

6. начин остваривања сарадње са 
другим установа у области обра-
зовања, здравства, социјалне и де-
чије заштите, јавним предузећима, 
привредним друштвима и другим 
организацијама ради остваривања 
права деце и запослених.

Члан 16.

Установа води прописану евиден-
цију и издаје јавне исправе у складу са 
посебним законом.

Установа је дужна да води базу по-
датака у оквиру јединственог информа-
ционог система просвете.

Приликом прикупљања, обраде, 
објављивања и коришћења података ус-
танова је дужна да поступа у складу са 
законом којим се уређује заштита пода-
така о личности.
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Члан 17.

Установа је дужна да донесе пра-
вила понашања којима се регулишу 
међусобни односи деце, запослених и 
родитеља.

Члан 18.

Установа је дужна да пропише и 
спроводи мере, начин и поступак зашти-
те и безбедности деце за време боравка 
у установи и док трају друге активности 
које установа организује.

Члан 19.

У установи су забрањене актив-
ности којима се крши забрана дискрими-
нације, забрана насиља, злостављања и 
занемаривања, као и забрана страначког 
организовања и деловања у складу са за-
коном.

Члан 20.

Установа има право да се повезује 
са другим установама васпитања и об-
разовања у струковна удружења а ради 
унапређивања васпитања и образовања.

Она могу да се повезују у стручна 
друштва.

Члан 21.

Остваривање права, обавеза и 
одговорности васпитача, стручних са-
радника и других запослених у устано-
ви ближе се уређује законом, посебним 
законом, другим законима, колективним 
уговором, уговором о раду и општим ак-
тима установе.

II. ДЕЛАТНОСТ

Члан 22.

Претежна делатност Установе је: 
85.10 - предшколско образовање.

Члан 23.

Допунска делатност Установе је: 
88.91 - делатност дневне бриге о деци.

Члан 24.

У оквиру претежне и допунске 
делатности, Установа обавља делатност 
којом се обезбеђују исхрана, нега, пре-
вентивно-здравствена и социјална заш-
тита деце предшколског узраста, а може 
да остварује и посебне предшколске про-
граме, односно прилагођене програме за 
децу са сметњама у развоју и друге про- са сметњама у развоју и друге про-
граме у складу са посебним Законом.

Члан 25.

Установа обавља и проширену де-
латност која је у функцији образовања и 
васпитања, под условом да се не омета 
обављање претежне и допунске делат-
ности, и то:

10.71 Производња хлеба, свежег пецива 
и колача

10.89 Производња осталих прехрамбе-
них производа

32.40 Производња игара и играчака

55.20 Одмаралишта и слични објекти за 
краћи боравак

56.2 Кетеринг и остале услуге припре-
мања и послуживања хране

85.51 Спортско и рекреативно образо-
вање

85.52 Уметничко образовање

85.59 Остало образовање

90.01 Извођачка уметност.

Одлуку о проширењу делатности 
доноси управни одбор уз сагласност на-
длежног покрајинског органа.

Одлука о проширеној делатности 
установе садржи план прихода и издата-
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ка за обављање делатности, начин анга-
жовања запослених, начин располагања 
и план коришћења остварених средстава.

III. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Развојни план

Члан 26.

Установа је дужна да донесе раз-
војни план.

Развојни план садржи приорите-
те у остваривању васпитно-образовног 
рада, план и носиоце активности, крите-
ријуме и мерила за вредновање планира-
них активности и друга питања од зна-
чаја за рад установе.

Развојни план доноси управни од-
бор, на предлог стручног актива за раз-
војно планирање, а на основу извештаја 
о самовредновању и извештаја о остваре-
ности стандарда постигнућа, као и дру-
гих индикатора квалитета рада установе.

Развојни план доноси се за период 
од три до пет година.

Предшколски програм

Члан 27.

Предшколско васпитање и обра-
зовање деце узраста од шест месеци до 
поласка у школу Установа остварује на 
основу предшколског програма, који се 
доноси у складу са законом и основама 
програма предшколског васпитања и об-
разовања.

У оквиру предшколског програ-
ма установа може да остварује и друге 
специјализоване програме према својим 
могућностима а у складу са потребама и 
интересима деце, родитеља и јединице 
локалне самоуправе.

Предшколски програм припре-
мају одговарајући стручни органи, а до-
носи га управни одбор, по прибављеном 
мишљењу савета родитеља и сагласнос-
ти надлежног органа оснивача на плани-
рана материјална средства за његово ос-
тваривање, у складу са Законом.

Предшколски програм садржи 
опште податке о установи и њеном ок-
ружењу, врсте и трајање програма вас-
питно-образовног рада и врсте и трајање 
програма других облика рада и пружања 
услуга.

Предшколски програм се оства-
рује у различитом трајању и то:

- у целодневном 
трајању од 9 - 12 сати дневно

- у полудневном 
трајању - припремни 
предшколски 
програм 

4 сата дневно

- у полудневном 
трајању до 6 сати дневно

- у полудневном 
трајању 

до 6 сати дневно, до 
три пута недељно

- у вишедневном 
трајању дужем од 24 сата

Предшколски програм остварује 
се у току радне године, од 1. септембра 
текуће године до 31. августа наредне го-
дине.

Припремни предшколски програм 
је део редовног програма предшколске 
установе у целодневном или полуднев-
ном трајању, који се остварује са децом у 
години пред полазак у школу.

Годишњи план

Члан 28.

Годишњи план рада Установе до-
носи Управни одбор у складу са календа-
ром, развојним планом и предшколским 
програмом најкасније до 15. септембра 
текуће године.
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Годишњим планом рада утврђује 
се време, место, начин и носиоци свих 
активности остваривању програма вас-
питања и образовања.

Индивидуални образовни план

Члан 29.

Установа доноси индивидуални 
образовни план за дете коме је услед со-
цијалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета и других разлога потребна 
додатна подршка у образовању и васпи-
тању.

Индивидуални образовни план 
установа доноси и за децу са изузетним 
способностима.

Индивидуални образовни план 
доноси педагошки колегијум на предлог 
стручног тима за инклузивно образо-
вање, а у случају индивидуалног обра-
зовног плана за дете са изузетним спо-
собностима предлог даје тим за пружање 
додатне подршке деци.

Индивидуални образовни план се 
спроводи уз претходно прибављену са-
гласност родитеља односно старатеља 
детета.

IV. OРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 30.

Установа има орган управљања, 
орган руковођења, стручне и саветодавне 
органе, у складу са законом, оснивачким 
актом и овим статутом.

Управни одбор

Члан 31.

Орган управљања у предшколској 
установи је управни одбор.

Мандат управног одбора траје 4 
године, а новоизабраном члану мандат 
траје до истека мандата управног одбора.

Поступак за именовање члано-
ва управног одбора покреће се најмање 
2 месеца пре истека мандата претходно 
именованим члановима управног одбора.

Члан 32.

Управни одбор установе има 9 
чланова, укључујући и председника.

Чланове управног одбора именује 
и разрешава скупштина Оснивача.

Председника управног одбора би-
рају чланови, већином гласова од укуп-
ног броја чланова управног одбора.

Управни одбор чине по 3 пред-
ставника запослених, родитеља и једи-
нице локалне самоуправе.

Чланове управног одбора из реда 
запослених предлаже васпитно-образов-
но веће, а из реда родитеља савет роди-
теља, тајним изјашњавањем.

Члан 33.

За члана управног одбора не мо-
же бити предложено ни именовано лице 
које би могло да заступа интерес више 
структура осим чланова синдиката, лице 
чији су послови, дужности или функције 
неспојиви са обављањем послова члана 
управног одбора, лице које је већ имено-
вано за члана управног одбора друге ус-
танове или за директора друге установе 
и лице које је правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца или које је осуђено 
за: кривично дело насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или ро-
доскрвњење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне 
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слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом без об-
зира на изречену кривичну санкцију као 
и за лице за које је у складу са законом 
утврђено дискриминаторско понашање.

Члан 34.

Седници управног одбора при-
суствују и учествује у раду, без права 
одлучивања, представник синдиката у 
установи.

Члан 35.

Управни одбор установе:

1. доноси статут, правила понашања 
у установи и друге опште акте и 
даје сагласност на акт о организа-
цији и систематизацији послова;

2. доноси предшколски програм, 
развојни план, годишњи план ра-
да, усваја извештаје о њиховом 
остваривању;

3. учествује у самовредновању ус-
танове по појединим областима 
вредновања сваке године, а сваке 
четврте или пете године у целини;

4. разматра извештај о самовредно-
вању квалитета рада установе који 
подноси директор;

5. утврђује предлог финансијског 
плана за припрему буџета Репу-
блике Србије;

6. доноси финансијски план устано-
ве, у складу са законом;

7. усваја извештај о пословању, го-
дишњи обрачун и извештај о из-
вођењу екскурзија, односно наста-
ве у природи;

8. расписује конкурс и бира директо-
ра;

9. разматра поштовање општих 
принципа, остваривање циљева 

образовања и васпитања и стан-
дарда постигнућа и предузима 
мере за побољшање услова рада и 
остваривање васпитно-образовног 
рада;

10. доноси план стручног усаврша-
вања запослених и усваја извештај 
о његовом остваривању;

11. одлучује по жалби, односно 
приговору на решење директора;

12. обавља и друге послове у скла-
ду са законом, актом о оснивању и 
овим статутом.
Чланови управног одбора одго-

ворни су за обављање послова из своје 
надлежности у складу са законом и за 
благовремо доношење и спровођење од-
лука из своје надлежности, јединици ло-
калне самоуправе и органу који га име-
нује.

Члан 36.

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.

Председник и чланови управног 
одбора обављају послове из своје на-
длежности без накнаде.

Чланови управног одбора са пре-
бивалиштем ван седишта установе, који 
нису запослени у установи, остварују 
право на накнаду путних трошкова ра-
ди присуствовања седници, у висини 
повратне аутобуске карте до места свог 
пребивалишта.

Члан 37.

Управни одбор доноси одлуке 
већином гласова гласова укупног броја 
чланова.
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Управни одбор може почети с ра-
дом ако постоји кворум, тј. ако седници 
присуствује већина од укупног броја чла-
нова.

Начин рада и одлучивања управ-
ног одбора ближе утврђује Пословник о 
раду, у складу са законом и овим стату-
том.

Члан 38.

О раду управног одбора води се 
записник који садржи: место и време 
одржавања седнице, имена присутних и 
одсутних чланова, кратак резиме распра-
ве по појединим питањима, одлуке и 
закључке донете на седници.

Записник води и сачињава секре-
тар, а потписују председник и секретар-
записничар.

На првој наредној седници упра-
вног одбора верификује се записник са 
претходне седнице и директор установе 
подноси извештај о извршавању одлука 
управног одбора.

Директор установе

Члан 39.

Орган руковођења у установи је 
директор установе.

Директор установе бира се на пе-
риод од 4 године.

Мандат директора тече од дана 
ступања на дужност.

Директору установе мирује радни 
однос за време првог изборног периода 
на радном месту са кога је изабран.

О правима, обавезама и одговор-
ностима директора одлучује управни од-
бор.

Члан 40.

За директора може да буде изабра-
но лице које испуњава следеће услове:

1. има одговарајуће образовање

 - васпитач или стручни сарад-
ник са образовањем стеченим 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специја-
листичке струковне студије) 
почев од 10. септембра 2005. 
године, дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора 
установе и најмање пет година 
рада у установи након стеченог 
одговарајућег образовања;

 - васпитач или стручни сарадник 
са образовањем стеченим на ос-
новним студијама у трајању од 
најмање четири године до 10. 
септембра 2005. године, дозво-
ла за рад, обука и испит за ди-
ректора Установе и најмање пет 
година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образо-
вања;

 - васпитач са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (ос-
новне академске, односно стру-
ковне студије) на студијама у 
трајању од три године или са 
вишим образовањем, дозвола за 
рад, обука и испит за директора 
установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и 
образовања након стеченог од-
говарајућег образовања.

2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом 
и ученицима;

3. није осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна каз-
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на затвора у трајању од најмање 
три месеца или које је осуђено за 
кривично дело насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвљење, 
за кривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторско пона-
шање.

4. има држављанство Републике Ср-
бије.

Члан 41.

Конкурс за избор директора распи-
сује се најкасније три месеца пре истека 
мандата директора.

Управни одбор објављује конкурс 
за избор директора установе.

Текст конкурса нарочито садржи 
следеће податке:

1. посебне услове за избор директо-
ра;

2. рок за подношење пријаве;

3. документацију коју кандидат под-
носи уз пријаву;

4. обавештење о року у коме ће кан-
дидат бити обавештен о резулта-
тима конкурса.

Конкурс за избор директора уста-
нове објављује се у једном локалном гла-
силу и службеном гласилу Националне 
службе за запошљавање.

Управни одбор именује конкурсну 
комисију која ће спровести поступак по 
конкурсу за избор директора, утврдити 

листу кандидата, доставити листу вас-
питно-образовном већу на мишљење и 
обавити све друге техничке радње везане 
за конкурс које нису у надлежности дру-
гих тела или органа.

Члан 42.

Рок за подношење пријава на кон-
курс за избор директора установе износи 
15 дана од дана објављивања конкурса.

Уз пријаву на конкурс, кандидат за 
директора установе подноси:

1. оверен препис дипломе о стече-
ном образовању, као и друга уве-
рења којима се доказује испуње-
ност услова за васпитача, односно 
стручног сарадника.

2. дозволу за рад васпитача, односно 
стручног сарадника;

3. уверење о положеном испиту за 
директора;

4. потврду о годинама рада, у складу 
са чланом 59. Закона;

5. доказе и уверења у складу са чла-
ном 120. Закона.

Непотпуне и неблаговремене 
пријаве комисија неће узимати у разма-
трање.

Члан 43.

Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је поднета у року утврђе-
ном у конкурсу.

Благовременом пријавом сматраће 
се и пријава која је предата препорученом 
поштом, и тада се као дан пријема рачуна 
дан када је пошта примила пошиљку.

Кад последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане држав-
ног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан.
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Члан 44.

Под потпуном пријавом сматраће 
се пријава која у прилогу садржи доку-
мента којима кандидат доказује да ис-
пуњава услове конкурса.

Изузетно, кандидат може потреб-
на документа поднети и накнадно, након 
истека рока, под условом да је пријаву 
поднео у предвиђеном року и да због 
објективних разлога није могао достави-
ти комплетну документацију.

Накнадна достава документације 
је могућа само ако конкурсна комисија 
није започела преглед конкурсног мате-
ријала.

Члан 45.

Директора установе бира управ-
ни одбор на основу конкурса, по приба-
вљеном мишљењу васпитно-образовног 
већа.

Мишљење из става 1. овог члана 
се даје на посебној седници васпитно-
образовног већа којој присуствују сви 
запослени и који се изјашњавају о свим 
кандидатима тајним гласањем.

Члан 46.

Одлука управног одбора са доку-
ментацијом о изабраном кандидату дос-
тавља се надлежном покрајинском орга-
ну на сагласност.

Одлука управног одбора о избору 
директора донета је, односно надлежни 
покрајински орган је дао на њу саглас-
ност ако у року од 30 дана од дана доста-
вљања одлуке не донесе акт којим одбија 
сагласност.

Управни одбор после протека ро-
ка из претходног става овог члана доноси 

решење о избору директора и доставља 
га учесницима конкурса.

Решењем о избору директора се 
утврђују и време ступања директора на 
дужност и обавеза полагања испита за 
директора.

Учесник конкурса незадовољан 
решењем о избору директора има право 
на судску заштиту у управном спору.

Ако надлежни покрајински орган 
донесе акт којим се одбија давање са-
гласности на одлуку о избору директора, 
расписује се нови конкурс.

Члан 47.

Изабрани директор установе који 
нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност.

Директор установе који положи 
испит за директора стиче дозволу за рад 
директора – лиценца за директора.

Директору установе који не поло-
жи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, прес-
таје дужност директора.

Члан 48.

Директор установе одговоран је за 
законитост рада и за успешно обављање 
делатности.

Директор установе за свој рад од-
говара управном одбору и надлежном 
покрајинском органу.

Осим послова утврђених законом 
и овим статутом, директор обавља и сле-
деће послове:

1. планира и организује остваривање 
програма васпитања и образовања 
и свих активности установе;
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2. стара се о осигурању квалитета, 
самовредновању, остваривању 
стандарда постигнућа и унапређи-
вању васпитно-образовног рада;

3. учествује у самовредновању ус-
танове по појединим областима 
вредновања сваке године, а сваке 
четврте или пете године у целини;

4. подноси извештај о самовредно-
вању квалитета рада установе вас-
питно-образовном већу, савету ро-
дитеља и управном одбору;

5. стара се  о остваривању развојног 
плана установе;

6. организује и врши педагошко-ин-
структивни увид и прати квалитет 
васпитно-образовног рада и педа-
гошке праксе и предузима мере 
за унапређивање и усавршавање 
рада васпитача и стручног сарад-
ника;

7. планира и прати стручно усаврша-
вање и спроводи поступак за сти-
цање звања васпитача и стручног 
сарадника;

8. предузима мере ради извршавања 
налога просветног инспектора и 
просветног саветника;

9. предузима мере у случајевима 
повреде забрана из чл. 44. до 46. 
закона и недоличног понашања 
запосленог и његовог негативног 
утицаја на децу;

10. стара се о благовременом и тачном 
уносу и одржавању ажурности ба-
зе података о установи у оквиру 
јединственог информационог сис-
тема просвете;

11. стара се о благовременом објављи-
вању и обавештавању запослених 
и родитеља, односно старатеља, 
стручних органа и управног одбо-
ра о свим питањима од интереса 
за рад установе и ових органа;

12. сазива и руководи седницама вас-
питно-образовног већа, без права 
одлучивања;

13. образује стручна тела и тимове, 
усмерава и усклађује рад струч-
них органа у установи;

14. сарађује са родитељима, односно 
старатељима деце;

15. подноси извештаје о свом раду и 
раду установе управном одбору, 
најмање два пута годишње;

16. одлучује о правима деце, те пра-
вима, обавезама и одговорностима 
запослених, у складу са законом и 
посебним законом;

17. заказује седнице управног одбора, 
ако то у року не учини председ-
ник, односно заменик председни-
ка управног одбора;

18. одлучује о коришћењу средстава 
утврђених финансијским планом 
и одговара за одобравање и намен-
ско коришћење тих средстава, у 
складу са законом;

19. стара се о наменском коришћењу 
простора установе и закључује 
уговоре о давању истог на ко-
ришћење, на основу одлуке упра-
вног одбора у складу са законом;

20. обезбеђује услове за оснивање 
и почетак рада установе као и за 
добијање решења о верификацији 
установе;

21. припрема елаборат за остваривање 
проширене делатности установе;

22. доноси одлуку о покретању 
поступка јавне набавке и закљу-
чује уговор о јавној набавци са 
изабраним понуђачем;

23. одлучује о избору запослених 
који раде са децом, по прибавље-
ном мишљењу управног одбора 
и спроведеног поступка провере 
психофизичких способности кан-
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дидата и са изабраним кандидатом 
закључује уговор о раду;

24. потписује уверења и друга акта 
везана за пословање установе;

25. доноси акт о организацији и сис-
тематизацији послова као и друга 
општа акта ако она нису у надлеж-
ности управног одбора;

26. обавља и друге послове и одгово-
ран је за њихово извршавање, у 
складу са законом и општим актом 
установе.

Члан 49.

Дужност директора установе пр-
стаје: истеком мандата, на лични захтев, 
стицањем услова за мировање радног од-
носа, престанком радног односа и разре-
шењем.

Одлуку о престанку дужности ди-
ректора доноси управни одбор.

Управни одбор разрешава дирек-
тора установе у складу са Законом.

Члан 50.

Одлука управног одбора о разре-
шењу директора је донета, односно на-
длежни покрајински орган је дао на њу 
сагласност, ако у року од 15 дана од дана 
њеног достављања не донесе акт којим 
одбија сагласност.

Ако управни одбор не донесе од-
луку о разрешењу директора по наложе-
ној мери надлежног покрајинског орга-
на, у року од осам дана од дана пријема 
налога, директора разрешава надлежни 
покрајински орган, у року од 15 дана од 
дана пријема записника о неизвршеном 
налогу.

Члан 51.

Директор установе коме престане 
дужност због истека другог и сваког на-

редног мандата или на лични захтев, рас-
поређује се на послове који одговарају 
степену и врсти његовог образовања.

Ако нема одговарајућих посло-
ва у истој или другој установи, лице из 
става 1. овог члана остварује права као 
запослени за чијим радом престане пот-
реба, у складу са законом.

Директору установе, који је разре-
шен из разлога што му је у дисциплин-
ском поступку изречена мера престанка 
радног односа због утврђене одговор-
ности за тежу повреду радне обавезе из 
члана 141. закона, или су се стекли ус-
лови за отказ уговора о раду у складу са 
општим прописима о раду, односно ако 
је коначним актом надлежног органа 
утврђено да је установа односно дирек-
тор одговоран за прекршај прописан за-
коном или посебним законом, привредни 
преступ или кривично дело у вршењу 
дужности, престаје радни однос без пра-
ва на отпремнину.

Директору установе коме у дру-
гом и сваком наредном мандату престане 
дужност разрешењем, без престанка рад-
ног односа, а који не може да се распоре-
ди на послове који одговарају степену и 
врсти његовог образовања, престаје рад-
ни однос, уз исплату отпремнине, у скла-
ду са законом.

Вршилац дужности директора

Члан 52.

Вршиоца дужности директора ус-
танове поставља управни одбор до из-
бора директора ако директору престане 
дужност, а није расписан конкурс или уп-
равни одбор није донео одлуку о избору 
или је надлежни покрајински орган до-
нео акт којим је одбијено давање саглас-
ности на одлуку управног одбора.

Вршиоца дужности поставља на-
длежни покрајински орган ако управни 
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одбор не постави вршиоца дужности 
директора у случајевима из става 1. овог 
члана или не доносе одлуку по поно-
вљеном конкурсу, односно надлежни 
покрајински орган не да сагласност на 
одлуку по поновљеном конкурсу у року 
од седам дана од дана сазнања за насту-
пање разлога за постављање.

За вршиоца дужности директора 
установе не може бити постављено лице 
које у поступку избору за директора није 
добило сагласност.

За вршиоца дужности директора 
установе може да буде постављен вас-
питач или стручни сарадник, најдуже 6 
месеци.

Вршиоцу дужности директора ус-
танове мирује радни однос на пословима 
са којих је постављен, за време док оба-
вља ту дужност.

Права, обавезе и одговорности ди-
ректора установе односе се и на вршиоца 
дужности директора.

Помоћник и заменик директора

Члан 53.

Установа може да има помоћника 
директора, у складу са нормативом којим 
се утврђују критеријуми и стандарди за 
финансирање установе.

Решењем директора на посло-
ве помоћника директора распоређује се 
васпитач или стручни сарадник који има 
професионални углед и искуство у уста-
нови, за сваку школску односно радну 
годину.

Помоћник директора организује, 
руководи и одговоран је за педагошки 
рад у установи, координира рад стручних 
актива и других стручних органа уста-
нове, замењује директора директора, са 
свим правима и одговорностима у слу-
чају његове привремене одсутности или 

спречености, уколико он писаним овла-
шћењем не одреди друго лице и врши 
друге послове предвиђене овим статутом 
и општим актима установе.

Помоћник директора дужан је да 
обавља и послове васпитача или струч-
ног сарадника, у складу са решењем ди-
ректора.

Лице које замењује директора 
установе у случају његове одсутности 
одређује директор из реда васпитача или 
стручног сарадника.

Ако директор установе није у мо-
гућности да одреди лице које га замењује, 
одлуку о томе донеће орган управљања.

Савет родитеља

Члан 54.

Саветодавни орган установе је са-
вет родитеља.

Савет родитеља:

1. предлаже представнике родитеља 
деце у управни одбор;

2. предлаже свог представника у ак-
тив за развојно планирање и у дру-
ге тимове установе;

3. предлаже мере за осигурање ква-
литета и унапређивање васпитно-
образовног рада;

4. учествује у самовредновању ква-
литета рада установе сваке године 
по појединим областима, а сваке 
четврте или пете у целини;

5. разматра предлог програма вас-
питања и образовања, развојног 
плана, годишњег плана рада, из-
вештаје о њиховом остваривању, 
вредновању и самовредновању;

6. разматра намену коришћења сред-
става остварених од донација и 
средстава деце;
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7. разматра услове за боравак деце и 
услове за рад установе;

8. учествује у поступку прописи-
вања мера заштите и безбедности 
деце за време боравка у установи 
и свих активности које организује 
установа;

9. даје сагласност на програм и ор-
ганизовање екскурзија, боравка 
у природи и разматра извештај о 
њиховом остваривању;

10. 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 установе.

Члан 55.

Савет родитеља бира се у складу 
са Законом, посебним законом и овим 
статутом.

Чланови савета се бирају на сле-
дећи начин:

1. објекти вртића и целодневних 
боравака, сем објекта „Пчелице“ 
делегирају: до три групе - једног 
члана, а преко три - два члана,

2. објекат “Пчелице” делегира чла-
нове по спратовима, и то: до три 
групе - једног члана, а преко три 
- два члана.

Савет родитеља има председника.

Председника савета родитеља би-
рају чланови савета родитеља већином 
гласова од укупног броја чланова.

Савет родитеља бира се на период 
од годину дана.

У случају престанка својства чла-
на савета родитеља због преласка де-
це у другу установу односно престанка 
трајања предшколског васпитања и обра-
зовања, бира се нови члан савета роди-

теља на период до истека мандата савета 
родитеља.

Савет родитеља ради на седница-
ма.

На седницама савета родитеља во-
ди се записник који потписују записни-
чар и председник савета родитеља.

Начин рада, поступак избора 
трајање и престанак својства чланова са-
вета родитеља, као поступак предлагања 
представника у орган управљања устано-
ве уређује се пословником о раду савета 
родитеља.

Стручни органи

Члан 56.

Стручни органи установе старају 
се о осигурању и унапређивању квали-
тета васпитно-образовног рада, прате 
остваривање програма васпитања и обра-
зовања, старају се о остваривању циљева 
и стандарда постигнућа, учествују у са-
мовредновању квалитета рада установе 
сваке године по појединим областима, а 
сваке четврте или пете у целини, вред-
нују резултате рада запослених, прате и 
утврђују резултате рада деце, предузи-
мају мере за јединствен и усклађен рад 
са децом у процесу васпитања и образо-
вања и решавају друга стручна питања 
васпитно-образовног рада.

Члан 57.

Стручни органи установе су:

1. васпитно-образовно веће,

2. педагошки колегијум,

3. стручни актив васпитача полудне-
вног боравка,

4. стручни актив васпитача целодне-
вног боравка,
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5. стручни актив медицинских се-
стара,

6. стручни актив стручних сарадни-
ка,

7. стручни актив за развојно плани-
рање,

8. стручни актив за развој предшкол-
ског програма,

9. стручни тим за инклузивно обра-
зовање,

10. тим за самовредновање,

11. тим за заштиту деце од насиља,

12. тим за промовисање,

13. други стручни активи, тимови и 
комисије, које образује директор 
за остваривање одређеног задатка, 
програма или пројекта.

Васпитно-образовно веће

Члан 58.

Васпитно-образовно веће чине 
васпитачи, медицинске сестре, стручни 
сарадници и сарадници.

У раду стручних органа имају пра-
во да учествује, без права одлучивања, 
приправник-стажиста и педагошки асис-
тент.

Сем послова прописаних законом, 
васпитно-образовно веће:

1. стара се о осигурању и унапређи-
вању квалитета васпитно-образо-
вног рада установе;

2. прати остваривање програма вас-
питања и образовања;

3. стара се о остваривању циљева и 
исхода васпитања и образовања;

4. вреднује резултате рада васпита-
ча, медицинских сестара, струч-
них сарадника и сарадника;

5. прати и утврђује резултате рада 
деце;

6. предузима мере за јединствен и 
усклађен рад са децом у процесу 
васпитања и образовања;

7. решава друга стручна питања вас-
питно-образовног рада.

Педагошки колегијум

Члан 59.

Педагошки колегијум чине пред-
ставници  стручних актива, представник 
стручних сарадника и њиме председава 
и руководи директор, односно помоћник 
директора. По потреби педагошком коле-
гијуму присуствују водитељи тимова и 
комисија и медицинска сестра на превен-
тивно здравственој заштити.

Педагошки колегијум разматра 
питања и даје мишљење у вези са посло-
вима директора установе који се односе 
на:

1. планирање и организовање оства-
ривања програма васпитања и об-
разовања и свих активности уста-
нове;

2. старање о осигурању квалитета, 
самовредновању, остваривању 
стандарда постигнућа и унапређи-
вању васпитно-образовног рада;

3. старање о остваривању развојног 
плана установе;

4. сарадњу са органима јединице ло-
калне самоуправе, организацијама 
и удружењима;

5. организовање и вршење педа-
гошко-инструктивног увида и 
праћење квалитета васпитно-об-
разовног рада и педагошке праксе 
и предузимање мера за унапређи-
вање и усавршавање рада васпита-
ча и стручног сарадника;



1254 страна - Број 28/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       16 октобар 2012. године

6. планирање и праћење струч-
ног усавршавања и спровођења 
поступка за стицање звања васпи-
тача и стручног сарадника.

Стручни актив васпитача 
полудневног боравка

Члан 60.

Стручни актив васпитача полу-
дневног боравка чине васпитачи полу-
дневног боравка, а по потреби и струч-
ни сарадници и директор. Формира се 
у циљу разматрања праксе и резултата 
васпитно-образовног рада, иновација и 
усаглашавања васпитног процеса у рад-
ној јединици. Актив васпитача обавља 
следеће послове:

1. разматра годишњи план рада и 
предшколски програм и стара се о 
њиховој реализацији;

2. предлаже програм стручног уса-
вршавања васпитача;

3. разматра стручну проблематику 
путем предавања, трибина и слич-
но;

4. анализира извештаје са стручних 
скупова и вредновање васпитно-
образовног рада;

5. обавља и друге послове који се 
односе на унапређење васпитно-
образовног рада и сарадње са ло-
калном заједницом.

Стручни актив васпитача 
целодневног боравка

Члан 61.

Стручни актив васпитача цело-
дневног боравка чине васпитачи цело-
дневног боравка, а по потреби и струч-
ни сарадници и директор. Формира се 

у циљу разматрања праксе и резултата 
васпитно-образовног рада, иновација и 
усаглашавања васпитног процеса у рад-
ној јединици. Актив васпитача обавља 
следеће послове:

1. разматра годишњи план рада и 
предшколски програм и стара се о 
њиховој реализацији;

2. предлаже програм стручног уса-
вршавања васпитача;

3. разматра стручну проблематику 
путем предавања, трибина и слич-
но;

4. анализира извештаје са стручних 
скупова и вредновање васпитно-
образовног рада;

5. обавља и друге послове који се 
односе на унапређење васпитно-
образовног рада и сарадње са ло-
калном заједницом.

Стручни актив медицинских сестара

Члан 62.

Стручни актив медицинских се-
стара чине медицинске сестре, а по пот-
реби и стручни сарадници и директор. 
Формира се у циљу разматрања вас-
питно-образовног рада и превентивно-
здравствене заштите у установи. Актив 
обавља следеће послове:

1. унапређује организацију здравс-
твене службе обезбеђењем струч-
не и потпуне неге, активности уз 
негу, исхране деце и потпуне пре-
вентивне и здравствене заштите;

2. предлаже стручно усавршавање 
медицинских сестара;

3. сарађује са стручним институ-
цијама;

4. разматра стручне теме из области 
педагогије, развојне психологије, 
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менталне хигијене и здравствене 
заштите;

5. анализира извештаје са стручних 
скупова и вреднује васпитно-об-
разовни рад;

6. обавља и друге послове који се 
односе на унапређивање неге, вас-
питно-образовног рада и превен-
тивне заштите.

Стручни актив стручних сарадника

Члан 63.

Стручни актив стручних сарадни-
ка чине стручни сарадници и сарадници 
а по потреби и директор.

Формира се у циљу разматрања и 
унапређења васпитно-образовног рада. 
Актив обавља следеће послове:

1. учествује у израда годишњег пла-
на рада и предшколског програма 
Установе;

2. процењује и предлаже мере за 
обезбеђивање просторних и мате-
ријално-техничких услова за реа-
лизацију планираних активности 
(планирање и набавка стручне 
литературе, опреме и средстава за 
рад);

3. даје идеје за разноврсно организо-
вање васпитно-образовног рада;

4. прати и реагује на нове потребе 
везане за пројекте и иновације;

5. уводи иновације у васпитно-обра-
зовни рад на основу искуства чла-
нова Актива као и искуства других 
установа;

6. бави се истраживањем у оквиру 
стручне службе као и у истражи-
вањима која организују стручне 
институције, организације и Ми-
нистарство просвете;

7. учествује у изради инструмената 
за праћење процеса неге и васпит-
но-образовног рада;

8. укључује се у све облике струч-
ног усавршавања како на нивоу 
Установе тако и у све облике које 
организују одговарајуће стручне 
институције.

Стручни актив за развојно 
планирање

Члан 64.

Стручни актив за развојно пла-
нирање чине представници васпитача, 
стручних сарадника, јединице локалне 
самоуправе и савета родитеља. Чланове 
стручног актива за развојно планирање 
именује управни одбор, на период од три 
до пет година.

Стручни актив за развојно плани-
рање сачињава предлог развојног пла-
на установе који садржи приоритете у 
остваривању васпитно-образовног рада, 
предлаже план и носиоце активности, 
критеријуме и мерила за вредновање 
планираних активности и друга питања 
од значаја за развој установе.

Стручни актив за развојно плани-
рање има до седам чланова, од којих је 
највише пет из редова васпитача, меди-
цинских сестара и стручних сарадника и 
по један представник локалне самоупра-
ве и савета родитеља.

Стручни актив за развој 
предшколског програма

Члан 65.

Стручни актив за развој предш-
колског програма чине представници 
васпитача, медицинских сестара и струч-
них сарадника. Чланове актива именује 
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васпитно-образовно веће. Актив обавља 
следеће послове:

1. доноси план рада и подноси из-
вештаје о његовој реализацији;

2. израђује предлог предшколског 
програма;

3. израђује пројекте који су у вези са 
предшколским програмом;

4. прати реализацију предшколског 
програма;

5. процењује и вреднује постигнуте 
резултате у односу на дефинисане 
циљеве и задатке;

6. учествује у унапређивању предш-
колског програма руководећи се 
резултатима процеса евалуације и 
властите процене своје образовне 
праксе;

7. обавља и друге послове по налогу 
директора, васпитно-образовног 
већа и управног одбора.

Стручни тим за инклузивно 
образовање

Члан 66.

Стручни тим за инклузивно обра-
зовање на нивоу Установе именује дирек-
тор.

За израду индивидуалног образо-
вног плана и плана за пружање додатне 
подршке формирају се посебни тимови 
које чине: васпитач, медицинска сестра, 
стручни сарадници, сарадници, родитељ, 
односно старатељ детета, а по потреби 
педагошки асистент и стручњак ван уст-
нове, на предлог родитеља.

Стручни  тим за инклузивно обра-
зовање обавља следеће послове: 

1. доноси план рада и  подноси из-
вештаје о његовој реализацији;

2. учествује у изради програма  вас-
питања и образовања;

3. утврђује предлог индивидуалног 
образовног плана за ученике који-
ма је потребна додатна подршка у 
васпитању и образовању;

4. израђује пројекте који су у вези са 
програмом васпитања и образо-
вања;

5. прати реализацију предшколског 
програма и индивидуалног обра-
зовног плана.

Тим за самовредновање

Члан 67.

Тим за самовредновање чине 
представници васпитача, медицинских 
сестара, стручних сарадника, сарадника 
и родитеља.

 Тим за самовредновање оцењује: 

1. квалитет програма васпитања и 
образовања и његово оствари-
вање,

2. све облике и начин остваривања 
васпитног-образовног  рада,

3. стручно усавршавање и професи-
онални развој,

4. услове у којима се остварује и вас-
питање и образовање,

5. задовољство деце и родитеља, од-
носно старатеља.

Самовредновање се врши сваке 
године по појединим областима вредно-
вања, а сваке четврте или пете године у 
целини.

Тим за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања

Члан 68.

Тим за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања чине пред-
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ставници васпитача, медицинских сеста-
ра, стручних сарадника, сестра на пре-
вентивно здравственој заштити, виши са-
радник за безбедност и здравље на раду, 
секретар, представник техничког особља 
и директор.

Тим за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања именује 
директор.

1. доноси план рада и  подноси из-
вештаје о његовој реализацији;

2. учествује у изради аката који се 
односе на заштиту од дискрими-
нације, насиља, злостављања и за-
немаривања (даље: заштита);

3. израђује пројекте који су у вези са 
заштитом;

4. прати реализацију одредаба Ста-
тута и других општих аката чија је 
примена важна за заштиту;

5. предузима мере које су у вези са 
заштитом, по пријави запослених 
у Установи,  родитеља ученика 
или трећих лица, или по сопстве-
ној иницијативи;

6. сарађује с органима Установе и 
другим субјектима у Установи и 
ван Установе на испуњавању зада-
така из своје надлежности;

7. подстиче и развија климу прихва-
тања, толеранције и међусобног  
уважавања;

8. идентификује безбедносне ризике 
у Установи увидом у документа-
цију, непосредно окружење, еви-
дентирање критичних места у Ус-
танови, анкетирањем запослених 
и  родитеља;

9. унапређује способности свих за-
послених и деце  ради уочавања, 
препознавања и решавања пробле-
ма насиља;

10. дефинише процедуре и поступке, 
реагује на насиље и информише 
све учеснике у животу Установе  о 
истима;

11. омогућује свим  запосленима  и 
родитељима који имају  сазнање о 
могућем насилном акту да без из-
лагања опасности врши пријављи-
вање насиља;

12. спроводи психо-социјални про-
грам превенције кроз обуку за 
ненасилну комуникацију, само-
контролу реаговања и понашања, 
превазилажење стреса, учење со-
цијалних вештина;

13. сарађује са родитељима путем 
савета родитеља, родитељских 
састанака, индивидуалних и груп-
них разговора;

14. спроводи процедуру и поступке 
реаговања у ситуацијама насиља;

15. прати и евидентира врсте и учес-
талости насиља и процењује ефи-
касност спровођења заштите;

16. ради на отклањању последица на-
сиља и интеграцији деце у заједни-
цу вршњака;

17. обавља саветодавни рад са децом 
која трпе насиље, врше насиље 
или су посматрачи насиља;

18. води евиденцију о свом раду.

Тим за промовисање

Члан 69.

Тим за промовисање чине предс-
тавници васпитача, медицинских сеста-
ра, стручних сарадника, сарадника, једи-
нице локалне самоуправе и родитеља.

 Тим за промовисање бави се про-
мовисањем васпитно-образовног рада 
широј друштвеној заједници.
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Тим за промовисање именује ди-
ректор, а састанци се одржавају по пот-
реби.

V. УПИС ДЕЦЕ

Члан 70.
Упис деце предшколског узра-

ста од шест месеци до шест и по годи-
на врши се у периоду од 1. априла до 15. 
маја за наредну радну годину, као и то-
ком године, на захтев родитеља, у скла-
ду са исказаним потребама породица за 
различитим програмима предшколског 
васпитања и образовања, могућностима 
Установе и прописаним стандардима за 
формирање васпитних група.

У Установу се уписују сва деца 
пред полазак у школу у циљу оствари-
вања припремног предшколског програ-
ма.

Међусобна права, обавезе и одго-
ворности Установе и родитеља, односно 
старатеља детета, у вези са боравком де-
тета у Установи уређују се уговором.

Приликом уписа деце у предшкол-
ску установу, приоритет имају деца из 
друштвено осетљивих група, у складу са 
правилником који уређује приоритете за 
упис деце у предшколску установу.

Приоритет за упис деце, која не 
припадају друштвено осетљивим група-
ма из претходног става, утврђује се при-
меном општег акта којим је регулисан 
упис, пријем, боравак и испис деце.

Сва друга питања која се односе 
на упис, пријем, боравак и испис деце, 
уређују се применом општег акта којим 
је регулисан упис, пријем, боравак и ис-
пис деце.

VI. ПРАВА ДЕТЕТА

Члан 71.

Установа и сви запослени дуж-
ни су да предузму мере да обезбеде све 

услове за остваривање права и безбед-
ност деце, као и да остваре права дете-
та у складу с потврђеним међународним 
уговорима, овим и посебним законима, а 
нарочито право на:

1. квалитетан васпитно-образовни 
рад који обезбеђује остваривање 
принципа и циљева прописаних 
законом;

2. уважавање личности;

3. подршку за свестрани развој лич-
ности, подршку за посебно исказа-
не таленте и њихову афирмацију;

4. заштиту од дискриминације, на-
сиља, злостављања и занемари-
вања.

Члан 72.

Родитељ, односно старатељ де-
тета може да поднесе пријаву у случају 
повреде права из члана 71. овог статута 
или непримереног понашања запослених 
према детету.

Пријава се подноси директору ус-
танове у року од 15 дана од дана насту-
пања случаја.

Директор установе је дужан да 
пријаву размотри и да, уз претходну кон-
султацију са родитељом, односно стара-
тељом детета и запосленим одлучи о њој 
и предузме одговарајуће мере, у року од 
15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у установи дужан је да 
пријави директору, односно управном 
одбору кршење права детета.

VII. ОПШТА АКТА

Члан 73.

Ради организовања и спровођења 
васпитно-образовне делатности, устано-
ва у складу са законом доноси програм 
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васпитања и образовања, развојни план 
установе, годишњи план рада и статут 
установе.

Установа, у складу са Законом, по-
себним законом, другим законима и ста-
тутом, доноси и:

1. Правилник о организацији и сис-
тематизацији послова;

2. Правилник о раду, уколико на сна-
зи није Колективни уговор код по-
слодавца;

3. Правилник о мерама заштите и 
безбедности деце;

4. Правила понашања запослених и 
родитеља, односно старатеља де-
це;

5. Правилник о дисциплинској и ма-
теријалној одговорности запосле-
них;

6. Правилник о безбедности и здра-
вљу на раду;

7. Акт о процени ризика;

8. Правилник о условима за упис, 
пријем, боравак и испис деце;

9. Пословник о раду органа упра-
вљања;

10. Пословник о раду савета роди-
теља;

11. друге опште акте чије постојање 
произилази из закона, посебног 
закона и других закона.

Члан 74.

Општа и друга акта доноси уста-
нова поштујући опште принципе и циље-
ве васпитања и образовања којима се на 
најцелисходнији начин обезбеђује оства-
ривање циљева и стандарда постигнућа 
васпитно-образовног рада.

Члан 75.
Опште акте доноси управни одбор, 

ако законом није предвиђено да поједине 
опште акте доноси директор установе.

Директор установе одговоран је 
за законито и благовремено доношење 
појединачних и општих аката из његове 
надлежности и за њихово спровођење у 
складу са законом, а управни одбор за 
благовремено доношење и усклађивање 
свих општих аката из његове надлеж-
ности, у складу са законом.

Члан 76.
Установа, сем општих аката из 

члана 73. овог статута, може да закључи 
колективни уговор код послодавца, којим 
се уређују права, обавезе и одговорности 
запослених, послодавца и оснивача по 
основу рада и у вези са радом.

Члан 77.
Општи акти објављују се на оглас-

ној табли установе и ступају на снагу у 
року од 8 дана од дана њиховог објављи-
вања.

У случајевима када за то постоје 
оправдани разлози који се утврђују при-
ликом доношења општих аката, општи 
акти могу да ступе на снагу и раније од-
носно пре истека рока од 8 дана од дана 
њиховог објављивања.

Изузетно, општим актом може се 
предвидети да акт у целини или поједине 
његове одредбе имају повратно дејство, 
ако је то повољније и ако природа односа 
која се тим актом уређује то допушта.

VIII. КОМИСИЈЕ И СТРУЧНА 
РАДНА ТЕЛА

Члан 78.

Управни одбор и директор устано-
ве образовања ради спровођења закона, 
општих аката и извршавања обавеза мо-
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гу образовати комисије и стручна радна 
тела.

Члан 79.

Састав комисија и стручних рад-
них тела, надлежност и рок извршења 
задатака утврђују се одлуком органа који 
их је образовао.

Комисије и стручна радна тела не 
могу бити овлашћена за одлучивање, ни-
ти им орган који их образује може прене-
ти своја овлашћења за одлучивање.

IX. ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА

Члан 80.

Пословну тајну представљају 
исправе и подаци утврђени законом, 
овим статутом и другим општим актима 
установе, чије би саопштење неовлашће-
ном лицу било противно пословању и 
штетило би интересима и пословном уг-
леду установе, ако законом није друкчије 
одређено.

Исправе и податке утврђене као 
пословна тајна могу другим лицима са-
општити једино директор и секретар ус-
танове.

Члан 81.

Пословну тајну дужни су да чу-
вају сви запослени који на било који на-
чин сазнају за исправу или податак који 
се сматра пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне 
траје и по престанку радног односа.

Запослени су дужни да чувају по-
словну тајну коју сазнају у вршењу по-
слова са другим установама, органима и 
предузећима.

Члан 82.

Поред података који су законом 
проглашени за пословну тајну, послов-
ном тајном сматрају се и:

1. подаци о мерама и начину посту-
пања за случај ванредних окол-
ности;

2. план физичког и техничког обез-
беђења имовине и објеката;

3. подаци који се припремају за на-
длежне органе јединице локалне 
самоуправе;

4. уговори, понуде, финансијско по-
словање и зараде запослених;

5. други подаци и исправе које служ-
беном, тј. пословном тајном прог-
ласи орган управљања.

Члан 83.

Професионалном тајном сматрају 
се интимни и лични подаци из живота за-
послених и деце, подаци из молби роди-
теља, односно старатеља деце и других 
грађана, чије би саопштавање и објављи-
вање могло нанети моралну и материјал-
ну штету запосленом, детету, родитељу 
односно старатељу детета и трећим ли-
цима.

Члан 84.

Запослени који користи исправе и 
документа који представљају или садрже 
пословну или професионалну тајну ду-
жан је да их користи само у просторијама 
установе и да их чува на начин који оне-
могућава њихово коришћење од стране 
неовлашћених лица.

Члан 85.

Општим актом установе може се 
детаљније утврдити чување и руковање 
документима и подацима који предста-



16 октобар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 28/2012 - страна 1261  

вљају пословну или професионалну тај-
ну.

X. ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА

Члан 86.

Запослени у установи и друга за-
интересована лица имају право да буду 
обавештена о одлукама органа и о дру-
гим питањима у складу са законом, овим 
статутом и другим општим актима.

Члан 87.

Објављивање одлука управног од-
бора, директора, савета родитеља, струч-
них органа и тимова врши се оглаша-
вањем на огласној табли установе.

Члан 88.

Свако заинтересовано лице има 
право увида у документацију установе 
образовања, осим ако није у питању по-
словна и друга тајна у складу са овим 
статутом.

XI. МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА

Члан 89.

Запослени у Установи остварују 
право на штрајк у складу са Законом о 
штрајку, под условом да се обезбеди ми-
нимум процеса рада, који представља бо-
равак, негу, чување и исхрану деце.

Установа је дужна да за време 
штрајка обезбеди рад у свим објектима, 
који се састоји у:

 - пријему деце;

 - организовању збрињавања деце у 
смислу организовања слободних 
активности;

 - пружању пуне неге;

 - исхрани деце за време боравка у 
Установи.

Начин обезбеђивања услова из 
става 2. овог члана утврђује директор по 
прибављеном мишљењу штрајкачког од-
бора.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 90.

Ступањем на снагу овог статута 
престаје да важи Статут установе од 10. 
марта 2010. године, као и одредбе опш-
тих аката установе које су у супротности 
са истим.

Члан 91.

Овај статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној 
табли установе, након добијања саглас-
ности од надлежног органа Оснивача.

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ“
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 907/1
 13. септембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Управног одбора,

Душкица Кнежић, с.р.
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