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-ИЗВОДЗАПИСНИК
СА XXIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'', СВРЉИГ
ОДРЖАНЕ 10. 11. 2016. године у 16:30 часова
Седници не присуствују и оправдано су одсутни: Мирослав Марковић и Радослав
Лилић.
Седници не присуствују и неоправдано су одсутни: Драгана Михајловић и Милена
Милојевић.
Седници присуствују: председник Управног одбора Јасмина Голубовић и чланови
Ранка Тодоровић, Татјана Николић, Јелена Ђошић и Ирена Богдановић.
Седници присуствује директор ПУ ''Полетарац'', Дејан Милетић.
Председник констатује да седници присуствује потребан број чланова за
пуноважно одлучивање.
Председник Управног одбора предлаже следећи
ДНЕВНИ

РЕД:

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора ПУ ''Полетарац'' одржане
12.09.2016. године;
2. Утврђивање предлога Одлуке о ценама боравка деце и ПУ ''Полетарац'' Сврљиг;
3. Разматрање мера за побољшање услова рада и остваривање васпитно-образовног
рада;
4. Разматрање молби родитеља за пријем деце у ПУ ''Полетарац'';
5. Разно
Након гласања једногласно је усвојен Дневни ред.
Тачка 1. Текст Записника бр. 775-09/2016 са седнице Управног одбора одржане
12. 09. 2016. године достављен је у материјалу за седницу Управног одбора, тако да су
сви чланови могли да се упознају са његовом садржином.
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Чланови Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Сврљиг нису имали коментар на
Записник бр. 775-09/2016 са седнице Управног одбора ПУ ''Полетарац'' одржане 12. 09.
2016. године и једногласно су донели Одлуку:
1. Усваја се Записник бр. 775-09/2016 са седнице Управног одбора
Предшколске установе ''Полетарац'' Сврљиг, одржане дана 12. 09. 2016. године.
Тачка 2. Директор Дајан Милетић образложио је разлоге за повећање цена
боравка деце у ПУ ''Полетарац''. На основу члана 159. став 2. тачка 1. Закона о основама
система образовања и васпитања из буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се
средства у висини од 80% од економске цене по детету, а остатак у висини од 20%
финансирају родитељи деце корисника услуга Установе. Тренутна цена боравка деце у
ПУ ''Полетарац'' коју плаћају родитељи износи: за целодневни боравак у трајању од 10
сати, 2.420,00 динара месечно, односно 110,00 динара дневно, што је 11,34% од
економске цене, а за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата 990,00
динара месечно, односно 45,00 динара дневно, што је 11,60% од економске цене.
Важећа цена формирана је 20. 10. 2011. године. С обзиром на то да се из ових средстава
финансира исхрана деце, а цене намирница су у протеклом периоду више пута
повећаване, Установа је принуђена да предложи да се учешће родитеља у економској
цени боравка деце у ПУ ''Полетарац'' повећа.
Након краће дискусије Управни одбор једногласно је донео Одлуку:
1. Доноси се Предлог Одлуке о појединачном учешћу корисника у месечној
економској цени по детету у ПУ ''Полетарац'' Сврљиг
2. Предлог Одлуке Управног одбора доставити надлежном органу локалне
самоуправе на утврђивање.
Тачка 3. Директор Дејан Милетић је образложио да се, када је у питању
побољшање услова рада и васпитно-образовног рада Установе, планирају разни
пројекти, за које ће Установа тражити помоћ и сарадњу јединице локалне самоуправе.
Члан Управног одбора Ирена Богдановић приметола је да је у мешовитој групи
од 5 до 6,5 година велики број деце, а такође и велика долазност деце у тој групи.
Директор Дејан Милетић објаснио је да, на основу члана 30. став 6. Закона о
предшколском образовању и васпитању, оснивач може да утврди мањи или највише до
20% већи број деце у васпитној групи. Установа ће променити и начин расписивања
Конкурса за упис деце, тако да више неће доћи у ситуацију да у некој групи има
превелики број деце, као што је то случај са мешовитом групом.
Директор Дејан Милетић је нагласио да ће 15. 11. 2016. године први пут бити
потписан Посебан колективни уговор за установе предшколског васпитања и
образовања Србије.
Тачка 4. Јасмина Голубовић, председник Управног одбора, прочитала је молбе
родитеља за упис деце у ПУ ''Полетарац'' Сврљиг:
- родитељи Ивана и Мартин Николић упутили су молбу за упис детета Михајла
Николића, рођеног 15.08.2015. године. У време расписивања Конкурса за упис деце у
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Установу, дете није имало 16 месеци. Пошто су оба родитеља запослена са пуним
радним временом детету је потребан целодневни боравак у Установи;
- родитељи Милена и Петар Петровић упутили су молбу за упис детета Дарие
Петровић, рођене 26.06.2015. године. У време расписивања Конкурса за упис деце у
Установу, дете није имало 16 месеци. Пошто су сви који живе у заједници запсолени,
дете нема ко да чува, па су принуђени да користе услуге Установе;
- родитељи Ивана и Иван Ивковић упутили су молбу за упис детета Иве
Ивковић, рођене 25.01.2013. године. У време расписивања Конкурса родитељи су били
заузети због рођења другог детета;
- родитељи Анита и Никола Златковић упутили су молбу за упис детета Алексе
Златковића, рођеног 28.04.2012. године. Оба родитеља су запослена, живе сами и нема
ко да чува дете и из тог разлога упутили су молбу за пријем детета у Установу;
- родитељи Јелена и Предраг Милојковић упутили су молбу за упис детета Данке
Милојковић, рођене 11.06.2015. године. Дете није уписано на Конкурс јер није имало
16 месеци, а пошто је мајци истекло породиљско боловање и почиње да ради, а отац
ради са продуженим радним временом, принуђени су да дете упишу у Установу.
Старије дете већ користи услуге Установе;
Након краће дискусије Управни одбор је једногласно донео
ЗАКЉУЧАК
1. Дете Михајло Николић, рођен 15.08.2015. године, не може да се упише у
одговарајућу групу јер још нема пуних 16 месеци;
2. Дете Дариа Петровић, рођена 26.06.2015. године, не може да се упише у
одговарајућу групу због прекобројности деце у групи у којој треба да борави;
3. Дете Дариу Петровић додати на списак неуписане деце и уписати је у случају
смањења броја деце у одговарајућој групи;
4. Дете Ива Ивковић, рођена 25.01.2013. год., може да се упише у одговарајућу
групу јер се због исписивања два детета из групе смањио број деце;
5. Дета Алекса Златковић, рођен 28.04.2012. год., може да се упише у
одговарајућу групу јер се због исписивања два детета из групе смањио број деце;
6. Дете Данка Милојковић, рођена 11.06.2015. године, не може да се упише у
одговарајућу групу због прекобројности деце у групи у којој треба да борави;
7. Дете Данку Милојкоцић додати на списак неуписане деце и уписати је у
случају смањења броја деце у одговарајућој групи;
Тачка 5. Члан Управног одбра Ирена Богдановић је, као представник савета
родитеља предложила да Установа обезбеди рад током државних и верских празника
који су нерадни дани, ако родитељи доставе доказ да тог дана раде и немају где дете.
На основу броја пријављене деце којима су потребне услуге Установе за време
нерадних дана одредити број потребних радника који ће тог дана бити у обавези да
раде у Установи.
Члан Управног одбора Јелена Ђошић изјавила је да се слаже са Иреном
Богдановић и додала да многи родитељи раде и суботом и да су им и тада потребне
услуге Установе.
Директор Дејан Милетић образложио је да рад током нерадних дана не захтева
само рад васпитача, већ и рад кухињског особља, ложача, хигијеничара, економа, а
повећавају се и трошкови грајања у зимском периоду, расходи за елелктричну енергију,
трошкови исхране идр. Такође, за рад на дан државног или верског празника који је
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нерадни дан обрачунава се увећана зарада запосленима, што ће довести до повећања
масе средстава за плате у Буџету, о чему мора да се постигне договор са Општинском
управом.
Након краће дискусије Управни одбор дао је препоруку да директор провери
могућност оваквог рада Установе и о овоме донесе одлуку у договору са оснивачем.
Директор Дејан Милетић упознао је чланове Управног одбора са изјавом
председнице општине Сврљиг Јелене Трифуновић у дневном листу ''Политика''. У
чланаку под насловом ''Како је последња сврљишка беба обновила вртић'' наводи се да
је према извештају ревизора из Буџета општине неправилно потрошено 5,01%
средстава, на шта је председница изјавила: ''И знам и где. Један део смо одвојили за
вртић, јер је нестало новца за храну, па сам на сопствену одговорност одлучила да
милион одвојимо за оброке''.
Директор Дејан Милетић је изјавио да је ова тврдња председнице општине
нетачна. Извештај ревизора може се прочитати на сајту ДРИ и сајту ПУ ''Полетарац''
Сврљиг. Као и код других институција и установа, и код ПУ ''Полетарац'' су утврђене
извесне неправилности, које су по налогу ДРИ отклоњене.
Директор Дејан Милетић сматра да Установа треба да послужи као пример, да
се похвали због успеха у раду, а не да се дају неистините изјаве од стране оснивача
везане за Установу.

Седница је завршена у 17:25 h.
Записничар

Председник Управног одбора

______________________
Бистрица Миловановић

__________________________
Јасмина Голубовић
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