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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, 6/2020 и 129/2021) 

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

101/2017, 10/2019 и 129/2021)  

Управни одбор Предшколске установе "Лане" Кучево, на 19. седници одржаној 

дана 27.06.2022. године, донео је 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЛАНЕ" 

КУЧЕВО 
 

 
Члан 1. 

 

У члану 13. став 2. Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево бр. 157 од 

26.02.2018. године, бр. 547 од 20.06.2019. године и бр. 894 од 27.08.2020. године (у даљем 

тексту : Статут) иза речи „стандарда“ додаје се реч „образовних“ 

У ставу 5. после речи: „стручни сарадници,” додаје се реч: „секретар,”. 

 

Члан 2. 

 

Члан 16. мења се и гласи: 

„Директор Установе одлучује о периоду конкурса за упис деце за наредну годину. 

Обавештење о конкурсу за упис објављује се на најповољнији могући начин, а 

обавезно се истиче на улазима у објекте Установе и на сајту Установе. 

Захтев за пријаву детета се предаје у Установи или преко портала еУправе. 

Родитељи, односно други законски заступници деце која су у текућој радној години 

уписана у Установу нису дужни поново подносе пријаве за упис деце, осим уколико је 

дете из неког разлога исписано из Установе. Дете које је уписано у Установу има право на 

квалитетан васпитно – образовни рад до поласка у школу. 

Комисија за пријем деце по истеку рока за упис врши разврставање деце по 

групама у складу са нормативима прописаним Законом о предшколском васпитању и 

образовању, потребама родитеља и приоритета за упис деце у предшколску установу, које 

прописује министар.  

Уз документацију потребну за упис, родитељ, односно други законски заступник 

доставља и доказ о здравственом прегледу детета. 

Пре поласка детета у Установу родитељ, односно други законски заступник, 

закључује Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе “Лане” Кучево. 
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Поступак пријаве, документација потребна уз пријаву за упис, поступак 

распоређивања деце по групама, упис деце ван редовног рока уписа и друга питања везана 

за упис деце ближе се одређују Правилником о упису деце у Предшколску установу 

„Лане“ Кучево.“ 

 

Члан 3. 

 

 У члану 35. став 8. мења се и гласи: 

 „Податак да је образовање стечено у складу са ИОП2 и ИОП3 уноси се у 

одговарајући део обрасца јавне исправе.” 

 Досадашњи став 8. постаје став 9. 

  

Члан 4. 

 

У члану 35. став 8. мења се и гласи: 

„Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, 

поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични 

захтев члана, као и у случају да: 

1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу 

закона и статута дужан да доноси; 

2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом 

онемогућава рад органа управљања; 

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности; 

4) скупштина јединице локалне самоуправе покрене иницијативу за разрешење члана 

органа управљања именованог на њен предлог; 

5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 

именованог на његов предлог; 

6) васпитно-образовно веће покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 

именованог на његов предлог; 

7) наступи услов из члана 116. став 9. Закона.”. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 42. став 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;”. 

После тачке 9) додаје се тачка 9а) која гласи: 

„9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и 

доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду 

забране из члана 110–113. овог закона;”. 

У тачки 11) после речи: „стандарда” додаје се реч: „образовних”. 

 

Члан 6. 

    

 У члану 42. став 5. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу 

установе;”. 
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После тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 

„3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују 

уџбеници;“. 

 

Члан 7. 

 

У члану 44. став 7. брише се. 

Досадашњи ст. 8–17. постају ст. 7–16. 

У досадашњем ставу 14. који постаје став 13. и у досадашњем ставу 15. који постаје 

став 14. речи: „става 13.” замењују се речима: „става 12.”. 

 

Члан 8. 

 

Члан 59. мења се и гласи: 

„Правне послове у установи обавља секретар. 

Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 

1. Закона, савладан програм обуке и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за 

секретара). 

Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем 

програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу секретара. Секретару – 

приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска 

управа. 

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа 

положи испит за лиценцу за секретара. 

Трошкове полагања испита из става 4. овог члана сноси установа. 

Министарство издаје лиценцу за секретара. 

Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. овог 

члана престаје радни однос. 

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни 

испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да 

има лиценцу за секретара. 

Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном пресудом 

за повреду забране из чл. 110–113. Закона, за кривично дело или привредни преступ у 

вршењу дужности. 

Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програме обука, стално 

стручно усавршавање, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу секретара, 

програм испита за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, начин, поступак 

и рок за пријаву полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно 

надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац 

лиценце за секретара, начин вођења регистра издатих лиценци за секретара, накнаде за рад 

чланова комисије и остала и друга питања у вези са радом секретара установе, прописује 

министар.”. 

 

Члан 9. 
 

У члану 38. став 10. мења се и гласи: 
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„Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику 

који је у законом прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, рок за 

полагање испита за лиценцу се продужава до организовања испита.”. 

 

Члан 10. 

 

У члану 76. после става 8. додају се ст. 9–13. који гласе: 

„Лице из става 7. овог члана савладава програм за увођење у посао и полагање 

испита за лиценцу под непосредним надзором васпитача и стручног сарадника који има 

лиценцу. 

Установа и лице из става 7. овог члана закључују уговор о увођењу у посао у 

трајању од најмање годину, а најдуже две године. 

Уговором из става 10. овог члана не заснива се радни однос. 

Лице из става 7. овог члана има право да учествује у раду стручних органа без 

права одлучивања. 

Трошкове полагања испита за лиценцу сноси лице из става 7. овог члана.”. 

 

Члан 11. 

 

У називу члана 77. после речи: „стручног сарадника” додају се речи: „и секретара”. 

У ст. 1. и 5. после речи: „стандарда” додаје се реч: „образовних”. 

Став 7. мења се и гласи: 

„Приоритетне области стручног усавршавања за период од три године прописује 

министар на предлог директора Завода за унапређивање образовања и васпитања.”. 

После става 7. додаје се став 8. који гласи: 

„Облике стручног усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног 

усавршавања, услове, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, 

стицање звања у току стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и 

секретара, образац уверења о савладаном програму, садржај портфолија и друга питања од 

значаја за стручно усавршавање, прописује министар.”. 

 

Члан 12. 

 

Члан 80. мења се и гласи: 

“Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који 

расписује директор. 

Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 

формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, 

заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија има 

најмање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији. 

Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 

139. Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 

Кандидати из става 4. овог члана у року од осам дана упућују се на психолошку 

процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 

запошљавања применом стандардизованих поступака. 
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Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 

радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 

способности за рад са децом и ученицима. 

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог 

члана, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 

директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 

дана од достављања образложене листе из става 7. овог члана. 

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 

органу управљања, у року од осам дана од дана достављања решења из става 8. овог 

члана. 

Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором 

овлашћеног лица у установи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. 

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року 

од осам дана. 

Решење из става 8. овог члана оглашава се на званичној интернет страници 

Министарства, када постане коначно.”. 

 

Члан 13. 

 

У члану 81. став 3. тачка 3) речи: „на неодређено време” бришу се. 

 

Члан 14. 

 

 

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

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе. 

 

 

 

 

                                                                             Предшколска установа „Лане“ Кучево 

                                                                                    Председница Управног одбора 

                                                                                                     Мица Лукић Раденковић 

 

                                                                                                __________________________ 

 
 
 

 

Овај Статут објављен је на огласној табли Установе дана ________.2022. године.                                                                      

 






