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Web: www.poletarac.edu.rs
ЗАПИСНИК
СА XXXVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“, СВРЉИГ
ОДРЖАНЕ 29. 06. 2017. године у 17:00 часова
Седници не присуствују и оправдано су одсутни Драгана Михајловић и Милена
Милојевић.
Седници присуствују: председник Управног одбора Јасмина Голубовић и чланови
Татјана Николић, Ранка Тодоровић, Радослав Лилић, 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 35 седнице Управног одбора ПУ ''Полетарац'';
2. Избор директора ПУ ''Полетарац'' Сврљиг
Након гласања једногласно је усвојен Дневни ред.
Тачка 1. Текст Записника бр. 366-05/2017 са седнице Управног одбора одржане
11.05.2017. године достављен је у материјалу за седницу Управног одбора, тако да су
сви чланови могли да се упознају са његовом садржином.
Чланови Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Сврљиг нису имали коментар на
Записник и једногласно су донели Одлуку.
1. Усваја се Записник бр. 366-05/2017 са седнице Управног одбора ПУ
''Полетарац'' Сврљиг, одржане дана 11.05.2017. године.
Тачка 2. Јасмина Голубовић, председник Управног одбора, је информисала
чланове о току поступка за избор директора Установе. У свом излагању она је истакла
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да је Конкурсна комисија за избор директора у Предшколској установи ''Полетарац'' у
Сврљигу поднела извештај о свом раду.
Извештај Конкурсне комисије, дел. бр. 510-06/2017, са седнице одржане
20.06.2017. год. достављен је у материјалу за седницу Управног одбора, тако да су сви
чланови могли да се упознају са његовом садржином. Конкурсна комисија је
прегледала приспеле пријаве и утврдила да кандидат Дејан Милетић испуњана услове
за избор директора предшколске установе из члана 59. Закона. Извештај Конкурсне
комисије достављен је васпитно-образовном већу и Управном одбору ПУ ''Полетарац''
Сврљиг на даљу надлежност.
Мишљење васпитно-образовног већа, дел. бр. 515-06/2017, достављено је у
материјалу за седницу Управног одбора, тако да су сви члнаови могли да се упознају са
његовом садржином. Посебна седница васпитно-образовног већа је одржана 21.06.2017.
год., а за директора Предшколске установе ''Полетарац'' у Сврљигу предложен је Дејан
Милетић, струковни васпитач ПУ ''Полетарац''. Кандидат Дејан Милетић је након
тајног изјашњавања запослених добио 26 гласова (број запослених са правом гласа 28,
број припремљених гласачкиих листића 28, број употребљених гласачких листића 27,
број неупотребљених гласачких листића 1, број важећих гласачких листића 26, број
неважећих гласачких листића 1, за избор кандидата Дејана Милетића гласало је 26
запослених ПУ ''Полетарац'' Сврљиг.
У даљем току седнице приступило се спровођењу поступка за избор директора
Предшколске установе ''Полетарац''.
Председник Управног одбора, Јасмина Голубовић је предложила да се изабере
Kомисија од три члана за спровођење гласања Управног одбора ПУ ''Полетарац'' за
избор директора.
Чланови комисије су:
- Татјана Николић
- Ранка Тодоровић
- Мирослав Марковић.
Комисија је констатовала да од укупно 9 (девет) чланова, седници присуствује и
гласа 7 (седам) чланова Управног одбора, да је подељено 7 гласачких листића, а да су 2
листића остала неупотребљена због одсуства два члан Управног одбора.
Након спроведеног тајног гласања Комисија је констатовала да је употребљено 7
гласачких листића, да је важећих 7 листића и да неважећих листића нема.
Комисија је након пребројавања гласова констатовала да је предложени
кандидат, Дејан Милетић, добио 7 гласова.
Управни одбор је донео Одлуку о избору директора Предшколске установе
''Полетарац'' Сврљиг
1. За директора Предшколске установе ''Полетарац'', Сврљиг изабран је
Дејан Милетић, струковни васпитач.
2. Мандат директора траје четири године и почиње да тече од дана
ступања на дужност.
3. Одлука о избору директора, заједно са осталом документацијом биће
достављена министру на сагласност.
4. Одлука Управног одбора је коначна.
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Седница је завршена у 17:30 h.
Записничар

Председник Управног одбора

______________________
Бистрица Миловановић

__________________________
Јасмина Голубовић
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