ул. Гордане Тодоровић бб, тел.факс:018/823-430,18360 Сврљиг, Србија
ПИБ: 101878887 Матични број: 07267118
Е-mail: poletaracsvrljig@gmail.com
Web: www.poletarac.edu.rs

ЗАПИСНИК
СА XXXV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“, СВРЉИГ
ОДРЖАНЕ 11. 05. 2017. године у 17:00 часова
Седници не присуствује и оправдано је одсутна: Татјана Николић.
Седници не пеисуствује и неоправдано је одсутна: Милена Милојевић.
Седници присуствују: председник Управног одбора Јасмина Голубовић и чланови
Ранка Тодоровић, Радослав Лилић, Драгана Михајловић, Мирослав Марковић,
Ирена Богдановић и Јелена Ђошић.
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 34. седнице Управног одбора ПУ ''Полетарац'';
2. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор директора ПУ ''Полетарац''
Сврљиг;
3. Доношење Решења о именовању конкурсне комисије за избор директора ПУ
''Полетарац'' Сврљиг;
4. Разно.
Након гласања једногласно је усвојен Дневни ред.
Тачка 1. Текст записника бр. 287-04/2017 са седнице Управног одбора одржане
10.04.2017. године достављен је у материјалу за седницу Управног одбора, тако да су
сви чланови могли да се упознају са његовом садржином.
Чланови Управног одбора нису имали коментар на записник бр. 287-04/2017 и
једногласно су донели одлуку:
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1. Усваја се записник бр. 287-04/2017 са предходне седнице Управног одбора
ПУ ''Полетарац'' Сврљиг, одржане дана 10.04.2017. године.

Тачка 2. Директор Дејан Милетић обавестио је Управни одбор да је
расписивање конкурса за избор директора законска обавеза, да директора бира орган
управљања Установе и да се конкурс расписује најкасније три месеца пре истека
мандата актуелног директора. То је предвиђено Законом о основама система
образовања и васпитања и Статутуом ПУ ''Полетарац'' Сврљиг. Садашњи директор ПУ
''Полетарац'' Сврњиг ступио је на дужност дана 11.09.2013. године тако да су се стекли
услови за расписивање конкурса за избор директора.
Након краће дискусије чланови Управног одбора су једногласно донели
Одлуку:
1. Расписује се Конкурс за избор директора ПУ ''Полетарац'' Сврљиг.
2. Конкурс ће бити објављен у публикацији ''Послови''.
3. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана овјављивања
конкурса.
4. Текст конкурса представља саставни део ове одлуке.

Тачка 3. Директор Дејан Милетић обавестио је Управни одбор да је потребно
да се донесе решење о именовању чланова комисије за избор директора.
Чланови Управног одбора предложили су да један члан комисије буде правник
и два члана из редова запослених у Установи.
Радослав Лилић је изјавио да чланови Управног одбора не могу бити чланови
комисије за избор директора, јер Управни одбор бира директора, а комисија за избор
директора је одговорна Управном одбору.
Након краће дискусије чланови Управног одбора су једногласно донели
Решење:
1. Именује се конкурсна комисија за избор директора ПУ ''Полетарац
Сврљиг у следећем саставу:
1. Дејана Митић, правник, председник комисије
2. Бистрица Миловановић, запослена у Установи, члан
3. Мартин Лилић, запослен у Установи, члан
2. Конкурсна комисија ће спровести поступак по конкурсу за избор
директора са становишта благовремености и потпуности, утврдити листу
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кандидата и доставити листу кандидата васпитно-образовном већу које даје
мишљење о учесницима конкурса.
3. Конкурсна комисија је дужна да о свом раду води записник, који чини
саставни део извештаја и листе кандидата.
4. Решење доставити члановима комисије и архиви Установе.

Тачка 4. Члан Управног одбора Ирена Богдановић изнела је предлог родитеља
деце која ће похађати припремни предшколски програм у радној 2017/18 години, а
имају потребу за целодневним боравком деце у вртићу, да се омогући да деца бораве у
групи целодневног боравка или да буду у групи ППП до 12 сати, а после тога пређу у
групу целдневног боравка.
Директор Дејан Милетић је одговорио да ће се размотрити овај предлог након
истека Конкурса за упис деце, када се установи колико интересовање родитеља постоји
за овакав боравак деце.

Седница је завршена у 17:30 h.
Записничар

Председник Управног одбора

______________________
Бистрица Миловановић

__________________________
Јасмина Голубовић
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