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 XXXVII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“, СВРЉИГ
ОДРЖАНЕ 31. 08. 2017. године у 12:00 часова
Седници не присуствују и неоправдано су одсутни: Драгана Михајловић, Ирена
Богдановић и Милена Милојевић.
Седници присуствују: председник Управног одбора Јасмина Голубовић и чланови
Ранка Тодоровић, Татјана Николић, Радослав Лилић, Јелена Ђошић и Мирослав
Мaрковић.
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 36. седнице Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Сврљиг;
2. Утврђивање Предлога финансијског плана ПУ ''Полетарац'' Сврљиг за 2018.
годину;
3. Доношење Одлуке о Изменама и допунама Статута Предшколске установе
''Полетарац'' Сврљиг;
4. Упућивање захтева оснивачу за утврђивање већег односно мањег броја деце у
васпитним групама;
5. Доношење Решења о избору директора
6. Разно
Након гласања једногласно је усвојен Дневни ред.
Тачка 1. Текст Записника бр. 541-06/2017 са седнице Управног одбора одржане
29. 06. 2017. 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 и једногласно су донели Одлуку:
1. Усваја се Записник бр. 541-06/2017 са седнице Управног одбора
Предшколске установе ''Полетарац'' Сврљиг, одржане дана 29. 06. 2017. године.
Тачка 2. Директор Дејан Милетић образложио је Предлог Финансијског
плана ПУ ''Полетарац'' Сврљиг за 2018. годину. Смернице за израду Предлога добијене
су од надлежног Одељења за финасије Општинске управе општине Сврљиг.
Након краће дискусије Управни одбор једногласно је донео Одлуку:
1. Утврђује се Предлог Финансијског плана Предшколске установе
''Полетарац'' Сврљиг за 2018. годину.
2. Текст Предлога Финансијског плана Предшкосле установе ''Полетарац''
Сврљиг за 2018. годину саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Тачка 3. Директор Дејан Милетић је образложио Измене и допуне Статута ПУ
''Полетарац''. Директор је изјавио да су Измене и допуне Статута потребне због
специфичности група мешовитог састава.
Након креће дискусије Управни одбор једногласно је донео Одлуку:
1. Доносе се Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац''
Сврљиг.
2. Текст Измена и допуна Статута Предшкосле установе ''Полетарац''
Сврљиг саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Тачка 4. Директор Дејан Милетић образложио је да је, имајући у виду потребе
родитеља, као и немогућност формирања васпитних група истог узраста, обавеза
Установе да упути захтев за утврђивање већег, односно мањег броја деце у васпитним
гурпама на основу члана 30. и 31. Закона о предшколском васпитању.
Након краће дискусије Управни одбор једногласно је донео Одлуку:
1. Даје се сагласност на упућивање затева оснивачу за утврђивање већег,
односно мањег борја деце у васпитним гурпама.
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Тачка 5. Председник Управног одбора Јасмина Голубовић прочитала је
Обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у коме се Управни
одбор обавештава да, пошто министар у року од 30 дана од дана достављања Одлуке
Управног одбора о избору директора ПУ ''Полетарац'' Сврљиг, није донео акт о
одбијању сагласности, одлука Управног одбора сматра се донетом.
После краће дискусије Управни одбор једногласно је донео Решење:
1. За директора Предшколске установе ''Полетарац'' Сврљиг изабран је Дејан
Милетић, струковни васпитач, из Сврљига, ул. Ботачка бр. 1.
2. Изабрани директор обавезан је да ступи на дужност дана 11.09.2017. године.
3. Изабрани директор је обавезан да положи испит за директора установе у року
од годину дана од дана ступања на дужност.
4. Ово Решење је коначно.
Тачка 6. Није било дискусије.

Седница је завршена у 12:45 h.
Записничар

Председник Управног одбора

______________________
Бистрица Миловановић

__________________________
Јасмина Голубовић

3

