
  

 

На основу члана 57. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 47.  Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Службени Гласник РС'' бр.72/09, 

52/2011 и 55/13) Управни одбор Предшколске установе ''ЧАРОЛИЈА “ Вршац , на 

седници одржаној дана  09.12. 2013. године, донео је  

 

 С Т А Т У Т  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ ЧАРОЛИЈА“ Вршац  

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим статутом ближе се уређује организација и остваривање делатности, 

начин рада, управљање и руковођење у Предшколској установи '' ЧАРОЛИЈА „ 

Вршац  (у даљем тексту:Установа), поступање органа установе ради обезбеђивања 

остваривања права детета, заштите безбедности деце и запослених и мере за 

спречавање повреда забрана утврђених Законом, начин објављивања општих аката 

и обавештења свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у 

складу са законом. 

Члан 2. 

 

Систем образовања и васпитања обухвата предшколско васпитање и 

образовање, основно и средње образовање и васпитање и представља саставни део 

укупног учења током целог живота свих грађана у Републици Србији. 

Образовање и васпитање остварује се уз поштовање општих принципа 

образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и 

васпитања. 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу : 

1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације 

и издвајања; 

2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на 

тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и 

личним образовним потребама сваког детета ; 

3) образовање и васпитање у демократској уређеној и социјално одговорној 

установи у којој је осигурано пуно поштовање права детета. 

4) усмереност образовања и васпитања на дете кроз разноврсне облике 

учења којима се излази у сусрет различитим потребама деце; 

5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и 

врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и 

интересовањима деце.  

 

Начин обављања делатности образовања и васпитања као и циљеви 

образовања и васпитања  прописани су Законом о основама система образовања и 

васпитања и посебним законима у области образовања и васпитања. 
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        Члан 3. 

 

Запослени у установи остварују права и обавезе у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања, Закона о раду и овим Статутом. 

 

                                                                 Члан 4.  

 

У установи је забрањена дискриминација, насиље, злостављање и 

занемаривање деце као и страначко организовање и деловање и коришћење 

простора установе у те сврхе. 

 

Члан 5. 

 

У установи, на основу одредаба овог Статута, поједини односи запослених 

уређују се другим општим актима установе. 

 

 2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 

 

      Члан 6. 

 

 Назив установе је : Предшколска установа '' ЧАРОЛИЈА“. 

 Седиште установе је у Вршцу , Ђуре Јакшића 3. 

  Установа не може променити седиште без сагласности оснивача. 

 

Члан 7. 

 

 Предшколска установа је основана Одлуком о оснивању Дечјег вртића у 

Вршцу број 011-51/92-И-01 од 29.09.1992. године коју је донела СО Вршац 

29.09.1992. године. 

  

 Право и дужност оснивача Предшколске установе ''ЧАРОЛИЈА'' врши 

општина Вршац  на основу одлуке о оснивању  коју је донела скупштина општине 

Вршац. 

                  Општина Вршац, као оснивач установе Дечијег вртића у Вршцу 

Одлуком уређује делатност и начин обезеђења средстава . Саставни део Одлуке је 

Мрежа предшколских установа на подручју Општине Вршац. Мрежа дечјих вртића 

у Вршцу касније је регулисана Одлуком о мрежи дечјих вртића у Вршцу коју је 

донела СО Вршац на седници од 21.12.2004. године Број:011-21/2004-И-01 од 

21.12.2004.  
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2.1.Печат Установе 

 

Члан 8. 

 

 Установа има печате и штембиље : 

Установа има печате и штембиље : 

 

1. Три печата пречника 40 мм округлог облика .Текст печата исписан српским 

језиком,ћириличним писмом и румунским и мађарским језиком и писмом. 

Печат има обли круга у чијој је средини мали грб Републике Србије .Текст печата 

исписује се  у концентричним круговима око малог грба Републике Србије и гласи  

- у првом кругу  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“,   ВРШАЦ. 

 

Израда печата врши се по поступку и на начин прописан Законом о печату 

државних и других органа . 

До израде печата из става 1 до 3 овог члана користиће се постојећи печати 

установе .  

 

Установа има штембиље:  

 

1. Пријемни ( отпремни) штембиљ четвртастог  облика на коме је српским 

језиком , ћирилићним писмом ,  исписан текст :  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ 

Бр______________ 

Датум_______________20____год.  

В  Р  Ш  А  Ц 

 

 

2. Помоћни штембиљ четвртастог облика на коме је је српским језиком , 

ћирилићним писмом исписан текст : 

 

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ 

ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧАРОЛИЈА“ 

 

 

3. Помоћни штембиљ  четвртастог облика на коме је је српским језиком , 

латиничним писмом,  исписан текст : 

 

П Л А Ћ Е Н О 

Датум:_____________                 ( једини који је исписан латиничним писмом) 
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4. Помоћни штембиљ  четвртастог облика на коме је је српским језиком , 

ћирилићним писмом,  исписан текст : 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ (Овај штембиљ није 

израђен, али стоји као могућност да се изради за наведене потребе) 

 

који се користи ради убрзавања и рационализације рада и утискује на 

документима који се не заводе.  

 

 

 

 Члан 9. 

  

 Печат служи за оверу веродостојности јавне исправе. 

 Употреба и чување печата поверава се секретару  установе. 

 Поступак израде, начин употребе, чување и  уништење печата 

регулишу се одлуком директора, у складу са Законом.  

 

2.2. Правни положај  Установе 

 

                                                              Члан 10. 

 

 Установа је правно лице, које има сва права и овлашћења и одговорности 

у оквиру уписане делатности према трећим лицима у правном промету у складу са 

Законом. 

 Установа за своје обавезе одговара целокупном имовином (потпуна 

одговорност). 

 Установа  је уписана у судски регистар код Привредног суда у Панчеву  

под бројем 1-1511 а о чему је издато Решење број: Фи 7359/93. од  28.12.1993.  

године. 

 

                                                              Члан 11. 

  

 Установа има свој текући рачун који се води код  Управе за јавна 

плаћања Вршац. 
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3. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 12. 

 

 Установу заступа и представља директор установе. 

 

Члан 13. 

 

 У случају спречености или одсутности директора, установу ће 

заступати  лице које одреди Управни одбор установе.  

 Директор установе може у оквиру својих овлашћења, другом лицу дати 

пуномоћје за заступање установе. 

 

4. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

Члан 14. 

Делатност установе је : 

88.9 Остала социјална заштита без смештаја 

88.91 Делатност дневне бриге о деци 

85.1 Предшколско образовање 

85.10 Предшколско образовање 

56.2 Кетеринг и остале услуге припремања и послуживања хране 

56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране 

 

 Претежна делатност установе је делатност дневне бриге о деци. 

 

Члан 15. 

 

                Установа може да промени делатност само уз сагласност оснивача.  

 Установа може извршити статусне промене, промене назива или 

седишта. 

 Одлуку о статусној промени Установе доноси Управни одбор уз 

сагласност оснивача. 

 Установа не може вршити статусне промене, промене назива или 

седишта у току наставне године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4.1.Забрана рада установе 

 

Члан 16. 

 

      Када орган надлежан за обављање послова управног, односно стручно- 

педагошког надзора утврди да Установа не испуњава прописане услове за рад или 

обављање делатности на прописан начин, као у случају обуставе рада, одредиће јој 

рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у обављању 

делатности и о томе ће обавестити оснивача.   

 Када установа чији је оснивач Република, Аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе на поступи по налогу органа из става 1. овог члана, 

односно када орган управљања не обавља послове из своје надлежности, а 

надлежни орган јединице локалне самоуправе не предузме мере у складу са 

законом, ни после прописаног рока за отклањање неправилности, Министарство 

претходно предузима следеће мере: 

1. разрешава директора и поставља вршиоца дужности директора; 

2. разрешава дужности орган управљања и именује привремени орган 

управљања. 

3. разрешава орган управљања и директора, именује привремени орган 

упраљања и поставља вршиоца дужности директора 

Вршиоци дужности директора установе и привремени органи управаљања 

дужни су да отклоне утврђене неправилности, у року који одреди Министарство. 

Вршилац дужности директора и привремени органи управљања обављају 

послове из своје надлежности до избора, односно именовања новог, а најдуже шест 

месеци. 

Ако вршилац дужности директора Установе и привремени орган управљања 

не отклоне утврђене неправилности, Министарство забрањује рад установе. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  УСТАНОВЕ 

 

     Члан 17. 

 

 Установа је јединствена организациона целина и обезбеђује: просторне, 

кадровске и организационе услове за организовање рада са предшколском децом  у 

Вршцу. 

 

                                                   Члан 18. 

 

Установа у свом саставу има следеће организационе јединице: 

 

Објекат 1  - ''ПЛАВИ ЧУПЕРАК  ''      Вршац , Ђуре Јакшића 3     

 

Објекат 2 -  ''КОЛИБРИ ''                       Вршац , С. Немање 70  

  

           Објекат 3 - „ БАМБИ'''                             Вршац , ул. Султана Циук бб 

 

Објекат 4 - '' БУБА МАРА ''                  Вршац , ул. Жарка Зрењанина 87 

 

Објекат 5- ''ЛЕПТИРИЋ''                      Вршац , ул. Трг Николе Пашића 2      

 

Објекат 6 „ ПЧЕЛИЦА''                         Вршац, ул. Милоша Обилића бб 

 

Објекат 7  „ДЕТЛИЋ ''                  Вршац , ул. Насеље Хемоград 

 

 Објекат  8 „ЦВРЧАК „                              Вршац , ул. Ђуре Јакшића 3 

 

Напомена објекти се код статистике воде под бројевима 1,2.3..... ( називи „Плави 

чуперак“, „Колибри“....... су интерни називи који до сада нису били регистровани, 

али су се поред броја објекта уписивали) 

  

Члан 19. 

 

Организационе јединице су радно-организациони делови установе без 

посебних овлашћења у пружању услуга и иступања у правном промету. 

 

   

 

 

6. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Члан 20. 

 

У установи се обезбеђује дневни боравак деце, остваривање васпитно-

образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције кроз организовање 
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целодневних и полудневних, повремених и различитих  облика рада са децом до 

поласка у основну школу. 

 

Члан 21. 

 

Васпитно-образовни рад у установи изводи се на српском и румунском 

језику у складу са Законом. 

 Члан 22. 

 

Пријем деце у Предшколску установу врши се на основу критеријума које 

доноси надлежни орган управљања. 

Родитељ, односно старатељ детета писмено се изјашњава за језик, на којем 

ће дете стицати предшколско васпитање и образовање. 

Писмена изјава се даје приликом уписа детета у установу. 

 

 Члан 23. 

 

 Рад са децом организује се у васпитним групама . 

 

 У Зависности од узраста број уписане деце у васпитној групи је: 

 

1. од 12 месеци до 2 године..........................................................12 деце 

2. од 2 године до 3 године.............................................................16 деце 

3. мешовита група од 1 до 3 године.............................................12 деце 

4. од 3 године до 4 године.............................................................20 деце 

5. од 4 године до 5 године.............................................................24  деце 

6. од 5,5 године до 6,5 године.......................................................26 деце 

 

 
 

Ако не постоји могућност за формирање васпитних група у складу са ставом 

3. овог члана, оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце 

од броја који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, које 

прописује министар. 

                                                      Члан 24. 

 

Васпитно-образовни рад у двојезичним васпитним групама остварује се са 

10 % мањим бројем деце од броја утврђеног Законом о предшколском васпитању и 

образовању 

 

 

                                                      Члан 25. 

Број деце у васпитној групи, у којој је уписано једно дете са сметњама у 

развоју, умањује се за три детета у односу на број деце предвиђен овим Статутом. 

У једној васпитној групи не може бити више од два детета са сметњама у 

развоју. 

 



9 

 

       Члан 26. 

 

Пријем деце се по правилу врши на почетку школске године, стим да дете 

може бити примљено и у току школске године, ако у објектима установе постоје 

услови за то. 

Односи између Установе и родитеља, односно старатеља детета, регулишу 

се посебним уговором. Овај уговор регулише међусобне односе, права и обавезе 

уговорних страна. 

 

 Члан 27. 

 

 Почетак и завршетак радног времена у Установи утврђује оснивач на 

предлог Управног одбора, у складу са потребама деце и могућностима установе, 

имајући у виду и радно време родитеља деце. 

 

Члан 28. 

 

  Послове васпитања и образовања, превентивне здравствене заштите и 

социјалне заштите, као и стручне послове унапређења здравствене и социјалне 

заштите, могу обављати лица која имају прописану стручну спрему у складу са 

Законом, односно општим актом Установе. 

 

Члан 29. 

 

Васпитно-образовни рад на српском и румунском језику може да реализује 

лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се васпитно-

образовни рад изводи . 

Послове васпитача у предшколској установи када се васпитно-образовни 

рад оставрује на језику  националне мањине, може да обавља лице које је стекло 

одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило 

испит из језика са методиком , по програму одговарајуће високошколске установе. 

 

Члан 30. 

 

У оквиру пуног радног времена  у току радне недеље: 

 

           - васпитач у предшколској установи остварује припремни предшколски 

програм  у полудневном трајању – 50 одсто радног времена,  

- васпитач у предшколској установи остварује непосредан васпитно-

образовни рад са децом  - 75 одсто радног времена, 

- стручни сарадник остварује све облике рада са децом, васпитачима, 

педагошким асистентима, другим сарадницима, родитељима, односно старатељима 

деце – 75 одсто радног времена. 

Структуру и распоред обавеза васпитача, медицинских сестара у јаслицама 

и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује Установа Годишњим планом 

рада. 
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7. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 31. 

 

          Установа има орган руковођења, орган управљања, саветодавне и стручне 

органе, у складу са Законом. 

 

                                             7.1. ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Члан 32. 

 

 Установом руководи директор. 

 Директор је пословодни орган Установе.  

 Директор установу представља и заступа . 

 

Члан 33. 

 

 За директора предшколске Установе  може да буде изабрано лице  које 

је стекло одговарајуће:  

1) Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)  

по пропису који уређује високо образовање,почев од 10.септембра 2005. 

године  

2) Високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 

2005. године; 

 Дужност директора може да обавља васпитач са стеченим високим 

образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 

студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 

 Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које 

има:  

      -     образовање из члана 33. Статута, став 1, тачка 1 и 2. за васпитача или 

стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 

и најмање пет година рада у установи након стреченог одговарајућег образовања.    

-   Образовање из члана 33 Статута , став 2. за васпитача, дозволу за рад, 

обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година  рада 

у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након 

стеченог одговарајућег образовања.   

 

 

  Услови за пријем у радни однос:  

 

- одговарајуће образовање; 

- психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;  

- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
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породици, одузимање малолетних лица, запуштање и злостављање малаолетних 

лица или родоскрнављење, за кривична дела примање мита и 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, и за које није, у складу са 

законом утврђено дискрминаторно понашање; 

- да има држављанство Републике Србије.  

 Директор Установе бира се на период од четири године и нема ограничења 

за поновни избор. 

 Мандат директора почиње да тече од дана ступања на дужност. 

 Директору  Установе мирује радни однос на радном месту са кога је изабран 

за време првог изборног мандата. 

 

Избор директора установе 

 

Члан  34. 

 

 Директора установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса, по 

прибављеном мишљењу васпитно-образованог већа. 

   Конкурс за директора расписује Управни одбор, најкасније три месеца пре 

истека мандата директора. 

    Текст конкурса садржи следеће податке :  

- Назив Предшколске установе са адресом; 

- Услове за избор дирекотра 

- Рок за подношење пријаве; 

- Документацију коју кандидат подноси уз пријаву; 

Конкурс за избор директора Установе објављује се у дневним или службеним 

гласилима.  

  

Пријава на конкурс 

 

 

              Члан 35. 

 

Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора Установе износи 

15 дана од дана објављивања конкурса. 

 Уз пријаву на конкурс кандидат за директора  Установе подноси: 

- биографске податке, односно радну биографију; 

- оверену фотокопију дипломе о завршеном одговараућем високом 

образовању; 

- оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном 

испиту (дозволи за рад); 

- потврду о раду у области образовања; 

- уверење о држављанству; 

- извод из матичне књиге рођених; 
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- лекарско уверење да има писичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима; 

- остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 

избору; 

 Установа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 

за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 

кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено 

дискриминаторско понашање. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узимати у обзир за 

разматрање. 

Члан 36. 

 

            Комисија је дужна да размотри све благовремене и потпуне пријаве и 

обавести васпитно-образовно веће о кандидатима који су конкурисали. 

 Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року 

утврђеном 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. 

 Када истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу или дане 

државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан. 

 

Члан 37. 

 

Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи 

документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса. 

Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након 

истека рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због 

објективних разлога није могао доставити комплетну документацију. 

Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна 

комисија није започела са прегледом конкурсног материјала. 

 

 

 

 

 

Конкурса комисија за избор директора 

 

                                                         Члан 38. 

 

 Конкурсу комисију за избор директора бира Управни одбор. 
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           Конкурсна комисија има пет чланова, председника и четири члана. 

           Три члана Конкурсне комисије из реда васпитача предлаже васпитно-

образовно веће, а два члана Управни одбор. 

            У раду Конкурсне комисије за избор директора учествује секретар установе. 

            Конкурсна комисија за избор директора, по истеку конкурсног рока, оцењује 

благовременост и потпуност приспелих пријава, сачињава записник о раду, 

утврђује листу кандидата који испуњавају услове из конкурса, доставља листу 

васпитно-образовном већу ради давања мишљења, спроводи поступак око давања 

мишљења на Васпитно-образовном већу и доставља Управном одбору листу 

кандидата са мишљењем васпитно-образовног већа и резултатима гласања. 

 Конкурсна комисија доставља васпитно-образовном већу конкурсни 

материјал у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

 

Мишљење васпитно-образовног већа за избор директора 

 

Члан 39. 

 

 Васпитно-образовно веће веће даје мишљење управном одбору о кандидату 

за директора, на посебној седници, којој присуствују сви запослени и који се 

тајним гласањем изјашњавају о свим кандидатима.Ово мишљење није обавезујуће. 

 Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин : 

-  на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи     

кандидата, по азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена; 

-   гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата; 

-  гласање спроводи комисија изабрана од стране васпитно-образовног већа, која 

утврђује и резултате гласања. 

 Записник о резултатима тајног изјашњавања, мишљење Васпитно-

образовног већа за избор директора Конкурсна комисија доставља Управном 

одбору. 

                                                          Члан 39а.  

 

           Уколико се у установи образовно-васпитни рад изводи и на језику 

националне мањине, Управни одбор бира директора уз прибављено мишљење 

одговарајућег националног савета националне мањине. 

          Уколико савет националних мањина не достави мишљење, у року од 15 дана 

од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. 

 

Одлука Управног одбора о избору директора 

 

Члан 40. 

 

 Управни одбор може одлучивати о избору директора ако седници 

присуствује већина чланова Управног одбора. 

 Управни одбор доноси одлуку по правилу јавним гласањем. 

 Одлука је донета потребном већином ако се за исти предлог изјасни више од 

половине укупног броја чланова Управног одбора. 
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 Управни одбор доставља одлуку о изабраном кандидату за директора 

Установе  покрајинском секретаријату за образовање, на сагласност, најкасније у 

року од пет дана од дана доношења одлуке. 

 

Члан 41. 

 

 Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се  

покрајинском секретаријату  на сагласност. 

 Сматра се да је одлука Управног одбора о избору директора донета ако 

министар у року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим одбија 

сагласност.  

 

 

Решење о ступању на дужност директора Установе 

 

                                                        Члан 42. 

 

 Управни одбор после протека рока из члана 41. став 2. доноси Решење о 

избору директора и доставља га учесницима конкурса. 

 Решењем се утврђује време ступања на дужност, као и обавеза полагања 

испита за директора. 

 Учесник конкурса, незадовољан решењем из става 1. овог члана, има право 

на судску заштиту у управном спору. 

 

Поново расписивање конкурса за директора Установе 

 

Члан 43. 

 

 Управни одбор расписује нови конкурс за директора Установе, уколико не 

донесе Одлуку о избору директора или Покрајински секретар за образовање не да 

сагласност на одлуку Управног одбора о избору директора ако се у поступку 

утврди да одлука није донета у складу са Законом или се њеним доношењем 

доводи у питање несметано обављање делатности Установе. 

 

Надлежност и одговорност директора 

 

Члан 44.     

 

 Директор је одговоран за законитост рада и успешно обављање 

делатности Установе. 

 Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 

 Осим послова утврђених Законом , директор: 

1.   планира и организује остваривања програма  образовања и васпитања и свих    

активности установе; 

2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно васпитног рада ; 
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3. стара се о остваривању 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 кавалитет 

васпитно-образовног рада и педагошке праксе и предузима мере за  

унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног 

сарадника; 

7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање 

звања наставника, васпитача и стручног сарадника; 

8. предузима мере у случајевима повреде  забрана из чл. 44 до 46. Закона о 

основама система образовања и васпитања и недоличног понашања 

запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 

9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавања ажурности базе 

података о установи у оквиру јединственог информационог система 

просвете; 

11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, деце и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе и ових органа; 

12. сазива и руководи седницама васпитно-образовног,  без права одлучивања; 

13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

установи; 

14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце; 

15. подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање 

два пута годишње; 

16. доноси Општи акт о организацији и систематизацији послова; 

17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у 

складу са овим  и посебним законом. 

 

 Члан 45. 

 

Директор је одговоран за законитост рада Установе. 

Ако Управни одбор противно упозорењу  директора донесе одлуку којом се 

наноси штета Установи, директор је дужан да такву одлуку обустави од извршења 

и да о томе обавести оснивача. 

Директор Установе у вршењу послова из свог делокруга одлуке доноси 

самостално, а за свој рад одговара оснивачу и Управном одбору. 

 

Престанак дужности директора Установе 

 

 Члан 46. 
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Дужност директора установе престаје:  

1.истеком мандата; 

2. на лични захтев; 

3. стицањем услова за мировање радног односа; 

4. престанком радног односа и 

5. разрешењем. 

Одлуку о престанку дужности директора доноси орган управљања. 

Орган управљања разрешава директора установе  ако је утврђено да: 

1. установа није донела благовремени програм образовања, односно оставурује 

програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање 

принципа, циљева и стандарда постигнућа; 

2. установа не спроводи мере безбедности и заштиту деце; 

3. директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у 

случајевима повреда забрана из чл. 44 до 46. Закона о основама система 

образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених; 

4. у установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације; 

5. се у установи води евиденција и издају јавне исправе супротно овом и 

посебном закону; 

6. директор не испуњава услове из чл. 59. Закона о основама система 

образовања и васпитања; 

7. директор не поступа по налогу, односно мери надлежног органа за 

отклањање утврђених недостатака и неправилности; 

8. директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблаговременим 

и нетачним обавештењем или сазивањем седница супротно пословнику 

омета рад органа управљања и запослених; 

9. директор није обезбедио да се у оквиру јединственог информационог 

система просвете врши балаговремен и тачан унос и одржавање ажурне базе  

података установе; 

10. је у радни однос примио лице или ангажује лице ван радног односа 

супротно закону посебном колективном уговору и општем акту и другим 

случајевима, у складу са законом. 

10а.је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења 

одлуке у дисциплинском поступку, која је правоснажном судском пресудом 

поништена као незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете у 

износу који може угрозити редовно пословање установе. 

Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом 

непажњом нанесе установи, у складу са законом. 

 

 

 

 

Члан 47. 

 

Орган управљања разрешава директора установе дужности ако му се у 

дисциплинском поступку изрекне мера престанка радног односа због утврђене 

одговорности за тежу повреду радне обавезе прописане за запослене из чл.141. 
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Закона о основама система образовања и васпитања или се стекне услов за отказ 

уговора о раду у складу са општим прописима о раду. 

 

Орган управљања разрешава директора дужности пре истека мандата када је 

коначним актом надлежног органа  утврђено да је установа, односно директор 

одговоран за прекршај из овог или посебног закона, привредни преступ или 

кривично дело у вршењу дужности. 

Орган управљања разрешава директора установе по наложеној мери 

просветног инспектора, у року од осам дана од дана пријема налога. 

Сматра се да је одлука органа управљања о разрешењу директора донета, 

односно да је министар дао на њу сагласност, ако у року од 15 дана од дана 

њеног достављања не донесе акт којим одбија сагласност. 

           Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утврди да 

одлука није донета у складу са овим законом или се њеним доношењем доводи у 

питање несметано обављање делатности установе. 

 

 

                        Права директора Установе по престанку дужности 

 

 Члан 48. 

 

Директор установе коме престане дужност због истека другог или сваког 

наредног мандата или на лични захтев, распоређује се на послове који одговарају 

степену и врсти његовог образовања. 

Ако нема одговарајућих послова  у истој или другој установи, лице из става 

1. овог члана  остварује права  као запослени за чијим радом престане потреба, у 

складу са законом. 

Директору установе  које је разрешен у складу са чл. 63.ст. 3 и 4. Закона о 

основама система образовања и васпитања, престаје радни однос без права на 

отпремнину. 

Директору установе коме у другом и сваком наредном мандату престане 

дужност разрешењем, без престанка радног односа, а који не може да се распореди 

на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања, престаје радни 

однос, уз исплату отпремнине, у складу са законом. 

 

Вршилац дужности директора Установе 

 

Члан 49. 

 

           Вршиоца дужности директора поставља орган управљања до избора 

директора ако директору установе престане дужност, а није расписан конкурс или 

орган управљања није донео одлуку о избору или је министар донео акт којим је 

одбијено давање сагласности на одлуку органа управљања. 

Ако управни одбор не постави вршиоца дужности директора или не донесе одлуку 

по поновљеном конкурсу, односно министар не да сагласност на одлуку по 
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поновљеном конкурсу, вршиоца дужности директора поставља министар, у року од 

седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављање. 

            За  вршиоца дужности директора установе не може бити постављено лице 

које у поступку избора за директора није добило сагласност.  

За вршиоца дужности директора установе може да буде постављен  

васпитач и стручни сарадник, најдуже шест месеци. 

Вршиоцу дужности директора мирује радни однос на пословима на којима 

је постављен, за време док обавља дужност. 

Права, обавезе и одговорности директора установе  односе се и на вршиоца 

дужности директора. 

 

                                                     Помоћник  директора  

 

                                                    Члан 50. 

 

            Установа има помоћника директора . 

            Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се 

васпитач или стручни сарадник који има професионално углед и искуство у 

установи за сваку школску  односно радну годину. 

           Помоћник директора организује руководи и одговоран је за педагошки рад 

установе , координира рад стручних актива  и других стручних органа установе и 

обавља и друге послове , у складу са статутом установе.  

            Помоћник директора обавља и послове васпитача или стручног сарадника у 

складу са решењем директора и мења директора за време његове  привремене 

одсутности са рада.   

 

 

                                                    7.2.УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан  51.  

 

Управни одбор је орган управљања у Установи. 

Управни одбор има девет чланова укључујући и председника. 

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од 

укупног броја чланова органе управљања. 

Управни одбор установе чине по три представника запослених, родитеља и 

јединице локалне самоуправе. 

У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи на језику националне 

мањине  чланови органа управљања - представници јединице локалне самоуправе 

именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне 

мањине. Уколико национални савет националне мањине не  достави  мишљење у 

року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. 

Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-

образовно веће, а из реда родитеља савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
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За чланове Управног одбора не може да буде предложено ни именовано 

лице: 

1. који је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је 

изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетних лица, запуштање и 

злостављање малаолетних лица или родоскрнављење, за кривична дела 

примање мита и 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, и за које није, у складу са законом утврђено 

дискрминаторно понашање; 

2. које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката; 

3. чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у 

органу управљања; 

4. које је већ именовано за члана  органа управљања друге установе; 

5. које је изабрано за директора друге установе; 

6. у другим случајевима, утврђеним законом. 

 

Скупштина одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача. 

 

   Мандат органа управљања траје четири године. 

 

 Поступак именовања чланова Управног одбора покреће се најмање два 

месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања, 

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, 

поједине чланове, укљућујући и председника или Управни одбор Установе, на 

лични захтев члана, као  и ако: 

1. орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на 

основу Закона и Статута дужан да доноси; 

2. члан орагана управљања неоправданим одсуствовањем или несавесним 

радом онемогућава рад органа управљања; 

3. у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности; 

4. овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа 

управљања због престанка основа по којем је именован орган управљања. 

5. наступи услов из члана 54.став 10. Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

 

Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје 

до истека мандата органа управљања. 

 

Када Покрајински секретаријат за образовање  утврди неправилости у 

поступку именовања, односно разрешења органа управљања, скупштина јединице 

локалне самоуправе дужна је одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 

достављања акта којим се налаже мера, отклони утврђене неправилности.  
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 Покрајински секретаријат за просвету  именује привремени орган 

управљања установе ако их не именује јединица локалне самоуправе до истека 

мандата претходно именованим члановима органа управљања. 

Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог. 

 

Члан 52. 

 

Управни одбор Установе: 

 

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 рад, 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 

ескурзија, односно настава у природи; 

6. расписује конкурс и бира директора; 

7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова 

рада и остваривања образовно васпитног рада; 

8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом 

остваривању; 

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

10. обавља и друге послове у складу са Законом, Актом о оснивању и Сатутом. 

 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Седницама Управног одбора присуствује и учествује у њиховом раду 

представник синдиката у установи, без права одлучивања. 

 

За обављање послова из своје надлежности Управни одбор одговара органу који  

га именује и оснивачу. 

Члан 53. 

 

 Председник Управног одбора сазива седницу, припрема и руководи радом 

седнице. 

 Председник Управног одбора седницу сазива према потреби и на предлог 

директора, оснивача или једне трећине чланова Управног одбора. 

 

Члан 54. 

 

 Седнице Управног одбора су јавне. 

 Изузетно, седница може бити затворена за јавност, када се разматрају 

питања за које Управни одбор процењује да представља пословну, професионалну 

или другу тајну.  
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Члан 55. 

 

 На седници Управног одбора се води записник, који потписује 

председник Управног одбора и записничар. 

 Рад Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду. 

 

                                             Привремени управни одбор 

 

                                                                Члан 56.  

 

Када се утврде 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 

неправилности. 

                Ако скупштина јединице локалне самоуправе не покрене поступак 

преиспитивања акта о именовању, односно разрешењу управног одбора и не 

усагласи га са Законом, у року од 15 дана од дана достављања акта којим се налаже 

мера, министар надлежан за послове образовања и васпитања ( у даљем тексту: 

министар) разрешава постојећи и именује привремени орган управљања установе. 

              Министар именује привремени управни одбор до истека мандата 

претходно именованим члановима управног одбора, ако га не именује јединица 

локалне самоуправе. 

             Мандат привременог управног одбора установе траје до именовања новог. 

 

 

                                                 7.3.САВЕТ РОДИТЕЉА 

Члан 57. 

 

 Установа има савет родитеља. 

 Савет родитеља установе чине представници родитеља из сваке васпитно-

образовне групе.  

                У установи у којој стичу образовање деца  са сметњама у развоју, члан 

савета родитеља је и представник родитеља деце, са сметњама у развоју. 

 Савет родитеља:  

1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган 

управљања; 

2.  предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у 

друге тимове установе; 

3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног 

рада; 

4. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег програма рад, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању; 

5. разматра намену коришћења  средстава од донација и од проширене 

делатности установе; 



22 

 

6. предлаже органу управљања намену коришћења средстава   прикупљених од 

родитеља; 

7. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту деце ; 

8. учествује у поступку прописивања мера из чл. 42. Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

9. даје сагласност на програм и организовање ескурзије, односно програме 

наставе у природи и разматра извештај о њиховом оставривању; 

10. разматра и друга питања утврђена Статутом ; 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу 

управљања, директору и стручним органима установе.  

 

 

 

Члан 58. 

 

Члан савета родитеља бира се на родитељском састанку, јавним гласањем. 

Савет родитеља тајним гласањем опредељује се за три представника 

истакнутих родитеља за чланове Управног одбора. 

Рад савета родитеља уређује се Пословником савета. 

 

                                              7.4. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Члан 59. 

 

Стручни органи Установе су:                                

1. Васпитно-образовно веће 

2. Стручни активи васпитача и медицинских сестара 

3. Актив за развојно планирање 

4. Педагошки колегијум, 

5.  и други стручни активи и тимови, у складу са Статутом. 

 

Члан 60. 

 

Васпитно- образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре и стручни 

сарадници. 

Седницу васпитно-образовног већа сазива и њима руководи директор 

Установе, без права одлучивања. 

Васпитно-образовно веће: 

1. стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

Установе; 

2. прати остваривање програма образовања и васпитања; 

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

4. вреднује резултате рад васпитача, медицинских сестара, стручних 

сарадника; 
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5. прати и утврђује резултате рада деце; 

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

образовања и васпитања и решава друга стручна питања васпитно-

образовног рада; 

7. даје мишљење о кандидату предложеном за директора Установе; 

8. предлаже оснивачу кандидате за чланове Управног одбора из реда 

запослених; 

9. одлучује о подели деце у поједине узрасне групе; 

10. врши распоред простора и задужеља васпитача и медицинских сестара; 

11. утврђује предлог програма рада психолошко-педагошке и здравствене 

службе; 

12. доноси календар васпитно образовног рада за текућу наставну годину; 

13. оцењује програм стручног усавршавања васпитног особља и стара се о 

његовом оставривању; 

14. одобрава програм стручих ескурзија.  

 

Члан 61. 

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници васпитача, 

стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља. 

 Чланове стручног актива за развојно планирање именује Управни одбор. 

Стручни активи: 

1. формирају се на првој седници васпитно-образовног већа где се бира 

руководилац актива на годину дана ; 

2. доноси своје програме рада; 

3. усклађује рад свих васпитача и медицинскох сестара који воде исти узраст 

деце; 

4. процењује реализацију васпитно-образованог рада; 

5. разматра и друга питања у вези са унапређивањем васпитно-образовног рада 

са децом предшколског узраста. 

Стручне ативе чине васпитачи и медицинске сестре који воде исти узраст 

деце. 

 

Члан 62. 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних актива и представник 

стручних сарадника. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор установе, 

односно помоћник директора. 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима 

директора установе који се односе на на: 

 - планирање и организовање остваривања програма васпитања и 

образовања и свих активности установе; 

 -  старање о осигурању квалитета, самовредновању и унапређивању 

образовно-васпитног рада: 

 -  старање о остваривању развојног плана установе; 
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 -  старање о остваривању развојног плана установе; 

 -  сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 

и удружењима; 

 -  организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење 

квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и 

предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада васпитача и 

стручних сарадника; 

 -  планирање и праћење стручног усавршавања запослених и 

спровођења поступка за стицање звања васпитача и стручних 

сарадника. 

  

Члан 63. 

 

          Педагошки колегијум одлучује на седницама. 

          О раду педагошког колегијума води се записник. 

          Записник се води у посебној, повезаној свесци са страницама обележеним и 

овереним печатом, а потписују га директор установе и записничар. 

 

 

                                  7.5. СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

 

 Члан 64. 

 

 Управне, нормативно–правне и друге послове у установи обавља 

секретар, у складу са нормативом којим се уређују критеријуми и стандарди за 

финансирање установе. 

 Послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер или 

дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара. 

 Секретар из става 2. овог члана уводи се у посао и оспособљава се за 

самосталан рад  савладавањем програма  за увођење у посао и полагањем испита 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 стручни испит за секретара. 

 Секретару који не положи стручни испит у року из става 4. овог члана 

престаје радни однос. 

 Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене 

у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит 

за секретара.  

 Изузетно и из става 2. овог члана, за секретара предшколске установе  и 

основне школе може да буде изабрано и друго лице, уколико се и на поновљени 

конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем, најдуже две 

године.  
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                                         8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

 Члан  65.  

 

               Установа доноси развојни план и годишњи план рада и предшколски 

програм, у складу са Законом. 

  

                                                    Развојни план 

 

                                                           Члан  66. 

 

               Установа доноси развојни план за период од три до пет година, који 

представља стратешки план развоја установе и 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, 

извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета 

рада установе. 

               У поступку осигурања квалитета рада школе вреднује се и остваривање 

развојног плана установе. 

 

                                                 Годишњи план рада 

 

                                                          Члан 67. 

 

               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. 

               На основу годишњег плана рада васпитачи и стручни сарадници доносе 

месечне, недељне и дневне оперативне планове. 

 

                                                   Предшколски програм  

 

                                                           Члан 68. 

 

 

               Предшколско васпитање и образовање остварује се на основу 

Предшколског програма. 

 Предшколски програм доноси Управни одбор  установе у складу са 

основама предшколског програма. 

 Предшколским програмом утврђују се: циљеви програма, врсте, обим, 

облици и трајање васпитно-образованог рада. 
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 У оквиру предшколског програма могу да се остварују и посебни 

програми према могућностима установе, у складу са потребама и интересима деце, 

родитеља и јединице локалне самоуправе. 

 Предшколско васпитање и образовање за децу узраста од годину дана до 

поласак у школу остварује се у предшколској установи у складу са основама 

програма предшколског васпитања и образовања. 

Основе програма предшколског васпитања и образовања јесу основа за: 

1) израду и развијање програма васпитно-образованог рада на нивоу 

предшколске установе - јасли, вртића и припремних група у  установи.(у даљем 

тексту :предшколски програм); 

2) израду и развијање посебних и специјализованих програма, у складу са 

посебним законом; 

3) израду критеријума за праћење и вредновање квалитета васпитања 

образовања; 

4) унапређивање и развој предшколске установе. 

Садржај основа програма предшколског васпитања и образовања уређује се 

посебним законом. 

 

           Члан 69. 

 

 Предшколски програм припремају стручни органи установе, а доноси га 

Управни одбор, по прибаваљеној сагласности надлежног органа оснивача за 

планирана материјална средства за њихово остваривање, у складу са Законом.  

 О предлогу програма установа прибавља мишљење Савета родитеља. 

 

                                                                  Члан 70. 

 

                 Предшколски програм доноси се на неодређено време и објављује на 

огласној зтабли установе, најкасније два месеца пре почетка школске године у којој 

ће се примењивати. 

                Предшколски програм мења се по потреби, ради усаглашавања са 

променама насталим у току његовог оставривања. 

 

 

Трајање предшколског васпитања и образовања 

 

       Члан 71. 

 

 Предшколско васпитање и образовање остварује се у трајању утврђеним 

програмом предшколског васпитања и образовања. 

 Програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру 

предшколског васпитања и образовања (у дањем тексту: припремни предшколски 

програм) траје четири сата дневно, најмање девет месеци. 

 

 

 



27 

 

Упис деце у Предшколску установу 

 

    Члан 72. 

 

 У  установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно 

старатеља. 

 У установу уписују се сва деца у години пред полазак у школу. 

 Уз документацију потребну за упис, родитеља доставља и доказ о 

здравственом прегледу детета. 

 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. 

 Предшколска установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,  

дужна је да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, 

без обзира на пребивалиште родитеља. 

 Похађање програма из става 4. овог члана у  установи чији је оснивач 

република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе- 

бесплатно је. 

 Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава 

предшколску установу, о деци која су стасала за похађање припремног 

предшколског програма, у складу са посебним законом. 

 

                                      Индивидуални васпитно-образовни план 

 

                                                                  Члан 73. 

 

           За дете коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у васпитању и 

образовању, установа оноси индивидуални васпитно-образовни план којим се 

обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и његово оптимално 

укључивање у редован васпитно-образовни рад и вршњачки колектив. 

         Индивидуални васпитно-образовни план установа доноси и за децу са 

изузетним способностима. 

         Индивидуални васпитно-образовни план доноси педагошки колегијум, на 

предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање 

додатне подршке детету, у складу са Законом и ближим упуствима за утврђивање 

права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, које доноси 

министар. 

 

8. ПРАВА ДЕТЕТА И  БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ  

  

Члан 74. 

 

 Установа је дужна да упозна родитеље, односно старатеља деце по пријему 

деце у установу са правима детета и мерама заштите и безбедности деце. 
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Члан 75. 

 

           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: 

1) право на бесплатно васпитање и образовање деце у години пред полазак у 

школу, 

2) квалитетан образовано-васпитни рад; 

3) уважавање личности; 

4) свестран развој личности; 

5) заштиту од дискриминације, насиља и злостављања; 

6) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово 

васпитање; 

7) информације о његовим правима и обавезама 

8) остваривање свих других права детета у складу са Законом. 

 

Запослени у установи је дужан да пријави директору кршење права детета. 

            Родитељ, односно старатељ детета могу да поднесу пријаву директору 

установе у случају непримереног понашања запослених према детету у року од 15 

дана од наступања случаја. 

            Директор је дужан да пријаву размотри и о њој одлучи у року од 15 дана од 

дана пријема пријаве. 

Члан 76. 

 

У установи су забрањене активности којима се : угрожавају, омалажавају, 

дискриминишу или издвајају деца по основу: расне, националне, етничке, језичке, 

верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју 

и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, 

имовног стања, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује 

забрана дискриминације. 

Под дискриминацијом деце сматра се свако непосредно или посредно, на 

отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, 

неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдено прављење 

разлика повлађивањем или давањем првенства детета. 

 

  

 

          9.4. Забрана дискриминације,насиља и страначког организовања 

 

Члан 77. 

 

У установи су забрањене активности којима се : угрожавају, омалажавају, 

дискриминишу или издвајају деца по основу: расне, националне, етничке, језичке, 

верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју 

и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, 
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имовног стања, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује 

забрана дискриминације. 

Под дискриминацијом деце сматра се свако непосредно или посредно, на 

отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, 

неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдено прављење 

разлика повлађивањем или давањем првенства детета. 

 

У установи је забрањено физичко насиље и вређања личности детета и 

запослених. 

                                               Члан 78. 

 

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; 

злостављање и занемаривање деце, физичко кажњавање и вређање личности, 

односно сексуална злоупотреба деце и запослених. 

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, развоја и достојанства 

личности детета или запосленог. 

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или 

запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета. 

 

Члан 79. 

 

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код 

детеа примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

Под физичким насиљем сматра се : физичко кажњавање деце од стране 

запослених и других одраслих особа;свако понашање које може да доведе до 

стварног или потенцијалног телесног повређивање детета или запосленог; насилно 

понашање запосленог према деци или другим запосленим. 

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или 

трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета или 

запосленог. 

Под социјалним насиљем сматра се искључивање детета из групе вршњака и 

различитих облика социјалних активности установе. 

У установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране 

родитеља, односно старатеља или одраслог, над васпитачем, стручним сарадником 

или другим запосленим. 

 

                                                   Члан 80. 

 

           Због повреде забране прописане Законом и овим статутом, против родитеља, 

односно старатеља детета покреће се прекршајни, односно кривични поступак. 
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                                                              Члан 81. 

 

         Заштиту деце спроводе сви запослени, а посебно лице које је задужено да 

обавља послове заштите. 

 

                                                                Члан 82. 

 

        Непоштовање мера заштите и безбедности деце од стране запослених у 

установи повлачи дисциплинску и кривичну одговорност. 

       Директор је дужан да предузме одговарајуће законске мере према медицинској 

сестри, васпитачу,стручном сараднику и другом запосленом у предшколској 

установи који физички кажњава или вређа личност детета. 

 

                                                                Члан 83. 

 

      У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности 

деце, запослених и родитеља. 

      Запослени у установи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем 

доприносе развијању позитивне атмосфере у установи. 

      Понашање у установи и односи деце, запослених и родитеља ближе се уређује 

Правилима понашања у установи која доноси управни одбор. 

 

 

 

10 .ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

Члан 84. 

 

          Број и структура запоселних у установи уређује се Правилником о 

организацији и систематизацији послова, у складу са законом. 

          Запослени у установи остварују своја права и заштиту права у складу са 

законом, колективним уговором, односно Правилником о раду и другим општим 

актима установе. 

 

    10.1    Васпитач и стручни сарадници 

 

Члан 85. 

 

Васпитно-образовани рад у установи остварује васпитач у складу са посебним 

законом.  
 

Стручне послове на унапређивању васпитно-образованог рада у установи 

обављају педагог, психолог и  други стручни сарадници у складу са посебним 

законом.  
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Члан 86. 

 

 Задатак васпитача јесте да стручним знањем осигура уважавање општих 

принципа образовања и васпитања, циљева васпитања и образовања, остваривање и 

унапређивање васпитно-образовног рада. 

                  Задатак медицинске сестре-васпитача јесте да осигура уважавање 

општих принципа образовања и васпитања, циљева васпитања и образовања, 

остваривање и унапређивање васпитног рада и неге. 

 

Члан  87. 

 

                Стручне послове којима се унапређује васпитно-образовни рад обављају 

стручни сарадници. 

                 Стручни сарадници јесу: педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко 

и физичко васпитање и логопед. 
 

 Задатак стручног сарадника јесте да саветодавним радом и другим 

облицима рада унапређује васпитно-образовни рад и пружа струзчну помоћ деци, 

родитељима, односно старатељима и васпитачима, по питањима од значаја за 

васпитање и образовање и обавља друге облике рада, у складу са Законом. 

 

 

 

 

10.2. Образовање васпитача и стручног сарадника 

 

 Члан 88. 

 

 Послове васпитача у установи може да обавља лице са стеченим 

одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог 

степена, студијама у трајању до три године или вишим образовањем, у складу са 

чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 Врсту образовања васпитача и стручног сарадника прописује 

министар просвете. 

 

 

10.3. Услови за пријем у радни однос васпитача и стручног сарадника 

 

Члан 89. 

 

 У радни однос у установи може да буде примљен васпитач и стручни 

сарадник , под условима прописаним законом и ако: 

 1) има одговарајуће образовање; 

 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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  3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављење малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 

мита или давање мита, за кривична дела 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 и за 

које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 

                       4) има држављанство Републике Србија; 

                       5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.  

 Услови из става 1.  овог члана доказују се приликом пријема у радни 

однос и проверавају се у току рада. 

 Васпитачу и стручном сараднику престаје радни однос ако се у току 

радног односа утврди да не испуњава услове из става 1.  овог члана или ако одбије 

да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи. 

 

10.4. Услови за рад васпитача и стручног сарадника 

 

Члан 90. 

 

 Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које 

има дозволу за рада ( у даљем тексту:лиценца). 

 Без лиценца послове васпитача и стручног сарадника може да обавља: 

1) приправник; 

2) лице које испуњава услове за наставника, или стручног сарадника, са 

радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђен за 

приправнике; 

3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног 

запосленог ; 

4) сарадник у установи; 

5) педагошки асистент и помоћни наставник. 

Лице из става 2 . тачка 1) до 3) овог члан а може да обавља послове 

васпитача и стручног сарадника без лиценце најдуже две године од дана заснивања 

радног односа у установи. 

 

10.5. Васпитач и стручни сарадник - приправник 

 

Члан 91. 

 

Приправник, у смислу Закона о основама система образовања и васпитања, 

јесте лице које први пут  у том својству заснива радни однос у  установи на 

одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом и 

оспособљава се за самосталан образовно-васпитни, односно стручни рад 

савладавањем програма за увођење у рад васпитача и стручног сарадника и 

полагањем испита за лиценцу.  
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Приправнички стаж траје најдуже две године од дан заснивања радног 

односа. 

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за 

увођење у рад васпитача и стручног сарадника, установа приправнику одређује 

ментора.  

Приправник има право да полаже за лиценцу после навршених годину дана 

рада.  

Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две 

године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу- престаје 

радни однос. 

Лице које савлада програм увођења у посао васпитача и стручног сарадника 

има право на полагање испита за лиценцу. 

Програм за стицање лиценце, начин провере савладаности програма, 

трошкове плагања испита и орган управе пред којим се полаже за лиценцу - 

прописује министар просвете. 

 

10.6. Приправник - стажиста 

 

Члан 92. 

 

 Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља и 

приправник стажиста. 

 Приправник - стажиста савладава програм за увођење у посао и 

полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и 

стручног сарадника који има лиценцу. 

 Установа и приправник –стажиста закључују уговор о стажирању у 

трајању од најмање годину, а најдуже две године. 

 Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос. 

 Приправник-стажиста има право да учествује у раду стручних органа 

без права одлучивања. 

 На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују 

одредбе Закона о образовању и васпитању које се односе на приправника. 

 

10.7 Издавање лиценце 

 

Члан 93. 

 

 Право на лиценцу има  васпитач, стручни сарадник и припревник 

стажиста који има одговарајуће образовање из члана 8. Закона о основама система 

образовања и васпитања, савладан програм увођења у посао васпитача и стручног 

сарадника и положен испит за лиценцу. 

 Министарство је дужно да у року од 60 дана од дана положеног испита 

изда лиценцу лицу које испуњава услове из става 1. овог члана. 

 

 

 



34 

 

 10.8.. Суспензија лиценце 

 

Члан 94. 

 

 У току важења лиценца може да буде суспендована. 

 Лиценца се суспендује на шест месеци васпитачу и стручном сараднику 

коме је престао радни однос због изречене мере за извршену тежу повреду радне 

обавезе из чл.141. тачка 1) до 7) Закона о оснаовама система образовања и 

васпитања. 

Суспензија тече почев од наредног дана од дана престанка радног односа. 

 За време док траје суспензија васпитач и стручни сарадник нема право да 

ради у Установи. 

 Установа има обавезу да Министарству достави податке о суспензији 

лиценце васпитача и стручног сарадника одмах, а најкасније у року од три дана од 

суспензије. 

Лиценца се суспендује и васпитачу и стручном сараднику који према 

извештају просветног саветника не остварује образовно-васпитни рад на начин и по 

поступку којим се омогућава постизање прописаних принципа, циљева и стандарда 

постигнућа, програма образовања и васпитања, за кога просветни саветник утврди 

да није отклонио недостатке у свом раду, ни после датих стручних примедби, 

предлога и упозорења у писаном облику, па је на основу тога два пута негативно 

оцењен од стране просветног саветника. 

 Васпитачу и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из 

наведених разлога може да се укине суспензија, уколико најкасније у року од шест 

месеци од достављања решења министра поново положи испит за лиценцу, а ако га 

не положи, престаје му радни однос. 

Лиценца се суспендује наставнику и стручном сараднику који се није 

стручно усавршавао, а просветни саветник у свом извештају утврди да разлози за 

то нису оправдани. 

 Васпитачу и стручном сараднику коме је суспендована лиценца на основу 

разлога из става 8. овог члана укида се суспензија када достави доказе о 

одговарајућем стручном усавршавању. 

 Васпитач и стручни сарадник има право да поднесе приговор министру на 

извештај просветног саветника, у року од осам дана од дана пријема извештаја. 

 Министар доноси решење о суспензији  на основу извештаја просветног 

саветника  стим да у  поступку доношења решења разматра поднети  приговор. 

 Министар доноси решење о суспензији у року 30 дана од дана подношења 

приговора, а ако приговор није поднет – у року од осам дана од протека рока за 

његово подношење. 

Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку. 

Док траје суспензија лиценце васпитач присуствује раду у установи, 

односно активностима других васпитача које му одређује директор, а стручни 

сарадник раду стручног сарадника у другој установи коју одреди директор. 
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10.9. Одузимање лиценце 

 

Члан 95. 

 

Лиценца се одузима васпитачу и стручном сараднику: 

1) који је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против: насиља у 

породици, одузимање малолетног детета,запуштање и злостављање 

малолетног детета или родоскрнављење, примање или давање мита,против  

полне слободе, правног саобраћаја, и човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију; 

2) коме је престао радни однос због повреде забране из чл. 44 до 46. Закона о 

образовању и васпитању; 

3) коме је једанпут суспендована лиценца, а стекли су се услови за нову 

суспензију. 

Лиценца се сматра одузетом наредног дана од дана престанка радног односа 

васпитача и стручног сарадника. 

Решење министра о одузимању лиценце из става 1. тачка 3) овог члана, 

коначно је у управном поступку. 

Лице коме је одузета лиценца – нема право на њено поновно издавање нити 

на рад у установи. 

Одузета лиценца враћа се Министарству преко установе. 

Установа има обавезу да одмах достави Министарству доказ о основу за 

одузимање лиценце васпитача и стручног сарадника, а најкасније у року од три 

дана од њеног одузимања. 

Решење министра о одузимању лиценце коначно је у управном поступку. 

 

 

10.10. Стручно усавршавање и звање васпитача и стручног сарадника 

 

Члан 96. 

 

 Васпитач или стручни сарадник дужан је да се усавршава ради успешнијег 

остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада. 

 У току стручног усавршавања  васпитач и стручни сарадник може 

професионално да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самосатлни 

педагошки саветник, виши педагошки саветник. 

 Васпитач или стручни сарадник остварује право на увећану плату за 

стечено звање. 

 Васпитач или стручни сарадник има право  на одсуство из установе у 

трајању  од три радна дана годишње ради похађања акредитованог програма 

стручног усавршавања. Распоред одсуства васпитача или стручног сарадника ради 

стручног усавершавања планира педагошки колегијум. 

  Програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, услове, 

орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицања звања у 
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току усавршавања васпитача и стручних сарадника и образац уверења о савладаном 

програму – прописује министар. 

 

 

 

 

11. РАДНИ ОДНОС И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 

11.1. Пријем у радни однос 

 

Члан 97. 

 

 Пријем у радни однос у установу врши се на основу: 

1) одређено време и 

2) неодређено време. 

  Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу 

преузимања запосленог у установи чији је оснивач Република, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе, путем конкурса. 

 Пријем у радни однос на неодређено време путем конкурса може се 

извршити само ако се није могло извршити преузимање. 

               У поступку одлучивања о избору васпитача или стручног сарадника 

директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 

психофизичких способности у року од осам дана од дана истека рока за подношење 

пријава. Проверу психофизиичких способности за рад са децом врши надлежна 

служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.  

               Директор доноси одлуку о избору васпитача и стручног сарадника у року 

од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад 

са децом. 

               Одлуку о избору других запослених у установи директор доноси у року од 

30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. 

 Кандидат незадовољан одлуком о избору може да однесе приговор 

Управном одбору у року од осам дана од дана достављања одлуке. 

 Ако Управни одбор у утврђеном року не одлучи о приговору или ако је 

кандидат незадовољан другостепеном одлуком , може се обратити надлежном суду 

у року од 15 дана. 

 Ако по конкурсу није изабран ни један кандидат, расписује се нов 

конкурс.  

 

11.2. Радни однос на одређено време 

 

 Члан 98. 

 

 Установа може да прими у радни однос на одређено време без 

конкурса лице ради: 

1) замене одсутног запосленог до 60 дана; 



37 

 

2) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору 

кандидата по расписаном конкурсу; 

3) до избора кандидата- када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или 

ниједан кандидат од пријављених кандидата не испуњава услове, а најдуже 

до завршетка школске године.  

4) Извођења верске наставе. 

Члан 99. 

 

 Установа прима у радни однос на одређено време по расписаном 

конкурсу лице: 

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 

2) у својству приправника; 

3) ради обављања послова педагошког асистента. 

 За обављање послова педагошког асистента установа закључује уговор 

о раду на 12 месеци за сваку школску годину. 

 

 

 

 

11.3. Непуно и пуно радно време 

 

Члан 100. 

 

 Васпитачу и стручном сараднику сваке радне године директор решењем 

утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу 

програма образовања и васпитања, годишњег програма рада и поделе часова.  

 Васпитач или стручни сарадник који је распоређен за део прописане 

норме, има статус запосленог са непуним радним временом. 

 

     11. 4. Пробни рад 

 

Члан 101. 

 

Пробни рад може да уговори установа са васпитачем и стручним 

сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време.  

Изузетно из става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају 

пријема у радни однос на одређено време дуже од годину дана . 

Пробни рад се одређује уговором о раду и може да траје најдуже шест 

месеци. 

Васпитачу или стручном сараднику који се није показао за време пробног 

рада, на основу оцене директора  по прибављеном мишљењу колегијума, престаје 

радни однос. Радни однос престаје даном отказног рока, без права на отпремнину. 

Отказни рок је 15 радних дана. 
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11.5. Одмори и одсуства 

 

Члан 102. 

 

Запослени у установи имају право на одморе и одсуства према општим 

прописима о раду, општем акту, односно уговору о раду. 

 Запослени у установи, по правилу, користи годишњи одмор за време 

школског распуста. 

11.6. Удаљавање са рада 

 

Члан 103. 

 

 Запослени се удаљава  са рада због учињене теже повреде радне обавезе 

до окончања дисциплинског поступка. 

 Ако директор не удаљи запосленог, Управни одбор дужан је да донесе 

одлуку о удаљењу из става 1. овог члана. 

 

 

 

 

 

11.7. Одговорност запосленог 

  

Члан 104. 

  

 Запослени може да одговара за: 

1) лакшу повреду радне обавезе; 

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом о основама система 

образовања и васпитања; 

3) повреду забране прописну Законом о основама система образовања и 

васпитања; 

4) материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајном 

непажњом, у складу са Законом. 

 

 

11.8. Лакше повреде радних обавеза 

 

 Члан 105. 

 

1)  Неблаговремен долазак на посао и одлазак са посла пре истека радног 

времена или неоправдано одсуствовање са посла за време када је обавезна 

присутност; 

2)  несавесно чување службених списа или података; 

3)  неоправдан изостанак са посла један радни дан; 

4) необавештење о пропустима у вези са заштитом на раду; 
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5) недоличан и непедагошки однос у односу на децу у вртићима, родитеље, 

сараднике и странке; 

6) прикривање материјалне штете; 

7) обављање приватног посла за време рада; 

8) неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 сата обавести о 

спречености доласка на посао; 

9) употреба возила установе без посебног налога, 

10) давање нетачних података који су од утицаја  за доношење одлуке 

надлежног органа ; 

11) онемогућавање сидиката да учествује у поступку утврђивања права, 

обавеза и одговорности. 

12) одбијање сарадње са другим радницима установе и непреношење радних 

искустава на друге млађе раднике и приправнике; 

13) непридржавање одредаба закона и општих аката Установе. 

 

 

  11.9. Теже повреде радних обавеза 

 

Члан 106. 

 

 Теже повреде радне обавезе запосленог у установи, јесу: 

1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом 

2) неспровођење мера безбедности деце и запослених; 

3) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце или њено 

омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе; 

4) подстрекавање на употребу наркотичких средстава или психоактивне 

супстанце код деце или њено омогућавање, давање или непријављивање 

набавке и употребе; 

5) ношење оружја у  установи или кругу установе; 

6) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, 

брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података; 

7) уништавање, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно 

обрасца јавне исправе или јавне исправе. 

8) Непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције; 

9) Долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или 

других опојних средстава који смањују радну способност; 

10)  Одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над 

радом вртића, родитељу, односно старатељу; 

11)  незаконит рад или пропуштање радње чиме се спречава или онемогућава 

остваривање права детета или другог запосленог; 

12)  неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање 

послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите 

обуставе рада или штрајка; 

13)  злоупотреба права из радног односа; 

14)  незаконито располагање средствима, опремом и имовином; 

15)  неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана; 
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16) друге повреде радне обавезе у складу са посебним Законом. 

 

 

11.10. Дисциплински поступак 

 

 Члан 107. 

 

 Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси 

одлуку и изриче мере у дисциплинском поступку против запосленог. 

 Дисциплински поступак покреће се писменим закључком на који 

приговор није допуштен, а који садржи податке о запосленом, опис повреде 

забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који 

указују на извршење повреде. 

 Запослени мора бити саслушан, са правом да изложи своју одбрану, сам 

или преко заступника, а може за расправу да достави и писмену одбрану. 

 Изузетно, расправа може да се одржи и без присуства запосленог, под 

условом да је запослени на расправу уредно позван. 

 На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењују 

правила управног поступка. 

 Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним законом 

којим се уређује општи управни поступак. 

 По спроведеном поступку доноси се решење којим се запослени може  

огласити кривим, у ком случају му се изриче и дисциплинска мера, ослободити од 

одговорности или се поступак може обуставити.  

 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 чл. 44 до 

46. Закона о основама система образовања и васпитања, када 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. 

 Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање 

дисциплинског поступка застарева протеком шест месеци од дана сазнања за 

повреду радне обавезе и учиниоца, односно протеком рока у коме застарева 

кривично гоњење за то кривично дело, уколико је тај рок дужи од шест месеци. 

 Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене 

или води због одсуства запоселног или других оправданих разлога. 

 

11.11. Дисциплинске мере 

 

Члан 108. 

 

 Мере за поврду радне обавезе јесу престанак радног односа и новчана 

казна. 
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 Запосленом који изврши повреду забране, прописане чл. 44. до 46. 

Закона о образовању и васпитању, престаје радни однос када одлука директора о 

утврђеној повреди забране постане коначна и одузима се лиценца.  

 За поврду радне обавезе из члана 141. став 1. тач.1) до 7) овог члана, 

Закона о образовању и васпитању, изриче се мера престанка радног односа и 

лиценца се суспендује на шест месеци. 

 Мера престанка радног односа изриче се запосленом и за повреду радне 

обавезе из члана 141. тач. 8) до 17) Закона о образовању и васпитању, ако је 

учињена умишљајем или из свесног нехата и ако нису утврђене олакшавајуће 

околности за запосленог. 

 За лакше повреде радних обавеза може се изрећи новчана казна у висини 

20 % од једномесечног износа плате исплаћене за месец у коме је одлука донета.  

 За теже повреде радних обавеза новчана казна изриче се у висини од 20 

до 35 одсто од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајњу од три до 

шест месеци. 

 

 

11.12. Престанак радног односа 

 

Члан 109. 

 

 Радни однос запосленог у установи престаје у складу са Законом, на 

основу решења директора. 

                 Васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на крају 

школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота и 

најмање 15 година стажа осигурања. 

                                              

11.13. Правна заштита запослених 

 

Члан 110. 

 

 На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени 

има право на приговор Управном одбору, у року од осам дана од дана достављања 

решења директора. 

 Управни одбро дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 

дана од дана достављања приговора. 

 Управни одбор закључком ће одбацити приговор, уколико је 

неблаговремен, недопуштен или изјављен од неовлашћеног лица. 

 Управни одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је 

поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону 

засновано, а приговор неоснован. 

 Ако Управни одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне 

чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна 

о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека 

побијеног решења нејасна или је противречна са образложњем, он ће својим 
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решењем поништити првостепено решење и вратити предмет  директору на 

поновни поступак. 

 Против новог решења запослени има право на приговор. 

 Ако Управни одбор не одлучи по приговору или ако запослени није 

задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 

дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке. 

 

 

12. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

                                                               Члан 111. 

 

                  Установа води базу података у оквиру јединственог информационог 

система просвете, у складу са Законом. 

                  Установа води прописану евиденцију и на основу података из евиденције 

издаје јавне исправе, у складу са законом и Правилником којим се уређује садржај 

образаца и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа у предшколској 

установи. 

 

                                                               Члан 112. 

 

                   Установа води следеће евиденције: матичну књигу о уписаној деци у 

припремни предшколски програм, књиге рада и летопис. 

                   Установа издаје јавне исправе : уверење о похађању припремног 

предшколског програма и преводницу о преласку детета из једне у другу установу. 

 

 

13. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УСТАНОВЕ 

 

                                                          Члан 113. 

 

                   Ради осигурања квалитета рада у установи се вреднују остваривање 

циљева и стандарда постигнућа, програма васпитања и образовања, развојног плана 

и задовољства деце и родитеља, односно старатеља деце. 

                  Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње 

вредновање. 

                 Самовредновањем установа оцељује: 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 

остварујеи васпитање и образовање, задовољство деце и родитеља, односно 

старатеља деце. 

                   У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, директор 

и орган управљања установе. 

                 Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима 

вредновања, а сваке четврте или пете године- у целини. 



43 

 

                Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор 

васпитно-образовном већу, савету родитеља и школском одбору. 

               Спољашње вредновање рада установе обавља се стручно-педаг9ошким 

надзором Министарства и од стране Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. 

 

14. ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 114. 

 

 Радници установе су дужни да одређене податке и исправе чувају као 

пословну тајну ради заштите интереса Установе и друштвене заједнице. 

 Пословном тајном сматрају се послови у вези са одбраном, послови у 

вези са физичко-техничким обезбеђењем Установе, као и подаци које надлежни 

орган прогласи пословном тајном или их као поверљиве саопшти Установи са 

Законом и другим прописима којима се уређује пословна тајна. 

 

 

15. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

1. Статут 

 

Члан  115. 

 

 Општи акти установе су : Статут, Правилник, одлука којим се на општи 

начин уређују одређена питања и Пословник.  

 Други општи акти вртића морају бити у сагласности са Статутом.  

 

 Члан 116. 

 

 Статут Установе доноси Управни одбор. 

                Оснивач установе даје сагласност на Статут Установе. 

    Доношење Статута се оглашава на огласној табли установе. 

     Установа обезбеђује доступност Статута и других општих аката сваком 

запосленом и синдикату. 

 Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку за 

доношење Статута установе. 

 Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 Аутентично тумачење одредаба Статута даје Управни одбор. 

 

14.2. Други општи акти 

 

Члан 117. 
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 Друге опште акте установе доноси Управни одбор изузев Општег акта 

систематизације радних места који доноси директор установе у складу са Законом 

о основама система образовања и васпитања и Законом о раду. 

 Појединачни акти које доносе органи  и овлашћени радници у 

установи морају бити у складу са одговарајућим општим актима установе . 

 

Члан 118. 

 

  У Установи се поред Статута доносе следећи општи акти: 

1)  Појединачни колективни уговор, односно правилник о раду; 

2)  Правилник о организацији и систематизацији радних места; 

3)  Правилник о заштити на раду; 

4) Правила о понашању деце, запослених и родитеља; 

5) Пословник о раду Управног одбора и других органа установе; 

6) Други општи акти чија обавеза доношења произилази из Закона и овог Статута. 

 

16. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА 

 

Члан 119. 

 

                    Оснивач установе обезбеђује услове за оснивање Установе и средства 

за реализацију програмских задатака. 

 Доноси акт о оснивању. 

 Даје сагласност на Статут Установе. 

 Именује и разрешава чланове Управног одбора Установе. 

 Даје сагласност на планирана материјална средства за остваривање 

Предшколског програма васпитања и образовања. 

 

Члан 120. 

 

  Средства за остваривање делатности установе обезбеђују се: 

- у буџету Републике; 

- у буџету јединице локалне самоуправе; 

- сопственим приходима по основу донације, спонзорства, учешћем родитеља 

деце у предшколском васпитању и образовању, уговора и других послова, у 

складу са Законом. 

Члан 121. 

 

   Средства из буџета Републике обезбеђују се за: 

- остваривање Припремног предшколског програма  у години пред полазак у 

школу у трајању од четири сата дневно; 

- развојне програме и пројекте, у складу са утврђеним средствима.  

 

Члан 122. 

    

 Средства из буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се за : 
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- остваривање делатности предшколског васпитања и образовања 

(полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна 

здравствена заштита деце) у висини од 80 % од економске цене по детету, 

укључујући средства за плате, наканде и друга примања, социјалне 

доприносе на терет послодавца, порез на фонд зарада, отпремнине , помоћ 

запосленим и остале текуће расходе. 

- Стручно усавршавање запослених 

- Изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање; 

- Опремање установе.  

  

 

 

Члан 123. 

 

 Установа може учешћем родитеља деце, јединице локалне самоуправе, 

донатора, спонзора да обезбеди средства за виши стандард од утврђеног 

педагошког стандарда у области предшколског васпитања и образовања. 

 Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање стандарда 

образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средства, за 

остваривање програма који нису делатност Установе, за исхрану и помоћ деци. 

 

 

 

17. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ                     

ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА 

 

                                        Члан 124.  

 

                  Запослени у установи и друга заинтересована лица имају право да буду 

обавештени о одлукама органа и о другим питањима у складу са Законом, овим 

Статутом и другим општим актом. 

 

                                                               Члан 125. 

 

                 Свако заинтересовано лице има право увида у документацију установе, 

осим ако није у питању пословна и друга тајна у складу са овим Статутом. 

 

 

                         18. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА СИНДИКАТОМ 

 

Члан 126. 

 

 Директор установе је дужан да синдикату обезбеди деловање у складу 

са његовом улогом и задацима, и то: 
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- да се захтеви, предлози, иницијативе и мишљења синдиката размотре пре 

доношења одлуке од значаја за материјални, економски и социјални положај 

радника; 

- да се синдикат информише о питањима од битног значаја за материјални 

положај радника; 

-  да се синдикату уручују позиви са материјалима, када се на седници 

Управног одбора разматрају захтеви предлози или иницијативе синдиката. 

 

     Члан 127. 

 

Директор установе обезбеђује услове за рад и деловање синидката у складу 

са Колективним уговором . 

Активност синдиката установе врше се тако да не иду на штету извршавања 

програма рада. 

 

Члан  128. 

 

 Ако се у установи организује штрајк радника, Установа је дужна да 

обезбеди обављање послова: боравак, чување, нега и исхрана деце. 

 За време трајања штрајка рад ће се обављати у свим објектима установе. 

  

 

19. ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ  

 

 Члан 129. 

 

              Запослени у Установи има право да захтева заштиту својих права 

пред органом управљања, преко репрезентативног синдиката, инспекцијских 

органа и суда, у складу са Законом. 

 

 

20. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ  

 

Члан 130. 

 

    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. 
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21. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 131. 

 

 Управни одбор именован до дана ступања на снагу Закона о основама 

система образовања и васпитања обављаће послове из своје надлежности до истека 

мандата. 

Савет родитеља установе изабран до дана ступања на снагу закона обављаће 

послове из своје надлежности до истека мандата.   

 

 Члан  132. 

 

 Директор установе изабран до дана ступања на снагу Закона о основама 

система образовању и васпитању, дужан је да у року од две године од дана 

доношења подзаконског акта из члана 59. став 17. Закона о основама система 

образовању и васпитању положи испит за директора. 
 

. 

                                                          Члан 133. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли 

Установе, после добијања сагласности од Скупштине општине Вршац. 

 

Члан 134. 

 

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут установе 

усвојен дана  15.09.2011.  године са свим изменама и допунама. 

  

 

                                                                            Председник Управног одбора 

 

                                         М.П.              ___________________________ 

  

 


