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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ ЛАНЕ ” КУЧЕВО 

Број :  894 

Дана : 27.08.2020. године 

Кучево 

    

На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени Гласник РС", бр. 88/2017, 10/2019 и 6/2020) и Закона 

о предшколском васпитању и образовању („Службени Гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017 

и 10/2019)  

Управни одбор Предшколске установе "Лане" Кучево, на 39. седници одржаној 

дана 27.08.2020. године, донео је 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЛАНЕ" 

КУЧЕВО 
 

 
Члан 1. 

 

Члан 98. Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево бр.157 од 26.02.2018. 

године и бр. 547 од 20.06.2019. године (у даљем тексту : Статут) мења се и гласи: 

„Подаци из евиденције о деци, ученицима и одраслима и о родитељима, односно 

другим законским заступницима уносе се у регистар деце, ученика, одраслих и студената 

преко ЈОБ-а, у складу са Законом, и то: 

1) податке за одређивање идентитета детета: ЈОБ, пол, датум, место и држава 

рођења, држава и место становања; 

2) податке за одређивање образовног статуса детета, установа, група у коју је 

уписан, врста и трајање програма образовања, језик на коме се изводи образовно-васпитни 

рад, матерњи језик, национална припадност (изјашњавање о националној припадности 

није обавезно, образовање по индивидуалном образовном плану и издате јавне исправе; 

3) податке за одређивање социјалног статуса детета: припадност социјално 

угроженим категоријама становништва, услови становања и стање породице; социјални 

статус родитеља, односно другог законског заступника: стечена стручна спрема, занимање 

и облик запослења; 

4) податке за одређивање функционалног статуса детета: подаци добијени на 

основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 

подршке коју утврђује интерресорна комисија, односно установа и уносе се у регистар као 

податак о постојању функционалних потешкоћа у домену вида, слуха, грубе или фине 

моторике, интелектуалних потешкоћа, потешкоћа са комуникацијом, са понашањем и 

социјализацијом.“ 

 

 



 2 

Члан 2. 

 

 Члан 99. Статута мења се и гласи: 

 „Подаци о запосленима о којима установа води евиденцију су лични подаци, и то: 

име и презиме, јединствени матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и 

држава рођења, држављанство, национална припадност (изјашњавање о националној 

припадности није обавезно), адреса, место, општина и држава становања, контакт 

телефон, адреса електронске поште, ниво и врста образовања и установа у којој је стечен 

највиши степен образовања, податак о образовању из члана 142. Закона, психолошкој 

процени способности за рад са децом и ученицима, односно лиценци, врсти радног 

односа, начину и дужини радног ангажовања, истовременим ангажовањима у другим 

установама, подаци о стручном усавршавању и стеченим звањима, изреченим 

дисциплинским мерама, подаци о задужењима и фонду часова васпитача и стручних 

сарадника, учешћу у раду органа установе, а у сврху остваривања образовно-васпитног 

рада, у складу са Законом и посебним законом, као и други подаци које установа води, у 

складу са законом, као и подаци о плати запослених и подаци за њен обрачун и исплату. 

Руковалац подацима из ст. 1. овог члана је установа.“ 

 

 

Члан 3. 

 

Члан 100. Статута мења се и гласи: 

„Јединствени информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП) је скуп база 

података и рачунарских програма, потребних за прикупљање и обраду података у 

евиденцијама и регистрима, уз обезбеђивање заштите података о личности. 

Установа, води евиденцију о деци обухваћеном формалним образовањем, о 

родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са 

Законом и посебним законом. 

Уколико Установа води евиденцију у електронском облику у оквиру ЈИСП-а, у 

складу са овим и посебним законом, Министарство је обрађивач података у погледу 

администрирања система, чувања и заштите података. 

Установа је дужна да у регистар Министарства уноси и ажурира податке из 

евиденција из става 2. овог члана. 

Ближе услове и начин успостављања ЈИСП-а, регистара, вођења, обраде, уноса, 

ажурирања, доступности података који се уносе у регистре, као и врсти статистичких 

извештаја на основу података из регистара, прописује министар.“ 

 

 

Члан 4. 

 

 Члан 102. Статута мења се и гласи: 

Установа, ажурира податке у евиденцијама које води на дан настанка промене, а 

најкасније 15 дана од дана промене. 

Подаци из става 1. овог члана уносе се у регистре из члана 175. став 4. Закона на 

дан настанка промене, а најкасније 30 дана од дана промене. 
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Подаци из евиденције из члана 175. став 2. овог закона чувају се на начин и у 

роковима прописаним посебним законом. 

Подаци из регистра из чл. 178 и чл. 180. Закона чувају се трајно. 

 

 

Члан 5. 

    

 Члану 103. Статута мења се и гласи: 

 „Установа обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења 

података из евиденција које води. 

Министарство обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења 

података у ЈИСП-у, када служба Владе не обавља послове из члана 175. став 9. Закона. 

За потребе научноистраживачког рада и приликом обраде података и израде 

анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим није омогућено њихово 

откривање. 

Послове администрирања ЈИСП-а и регистара из члана 175. става 4. Закона обавља 

посебно овлашћено лице у Министарству. 

Мере безбедности и заштите података из евиденција и регистара прописује 

министар.“ 

 

 

Члан 6. 

 

Ове Измене и допуне Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе. 

 

 

 

 

Овај Статут објављен је на огласној табли Установе дана 01.10.2020. год. 

 
 

  

 
                                                                            Предшколска установа „Лане“ Кучево 

                                                                                    Председник Управног одбора 

                                                                                                           Раденко Јовичић с.р. 

 

 


