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Смедерево,  Горичка бб, тел/факс 026 / 46 11 545;   062 / 888 38 00

                     У   складу   са   одредбама   чл. 14   Статута,   Управни   одбор   Савеза   на 
                                     својој   седници   13. фебруара, 2015.    доноси

                                                              П  О  С  Л  О  В  Н  И  К
                                                             о  раду   Управног  одбора

чл . 1

                            Овим  Пословником  се  регулише  рад  Управног  одбора  Савеза.

чл.  2

                  Управни  одбор  је  орган  управљања  Савеза   и чине га чланови   представници           
       удружења  васпитача  по  окрузима и по  потреби  прeдставник  у НПС-у.

чл.  3

                Председник, потпредседници, секретар  чине   Извршни  одбор  Савеза ,  заједно   припремају
састанке    и   врше  дистрибуцију   информација  и  материјала   члановима     Управног   одбора  и
другима   по  потреби. Састанку  Извршног одбора присуствује  и  представник   Савеза   у   НПС по
потреби. Секретар  води записник на седницама Управног одбора.
                                                                                         чл.  4 

Чланове Управног одбора, предлажу  Удружења, а верификује  их Скупштина на  4  године,   према  
Статуту. Опозив чланова Управног одбора врши удружење  које га је делегирало  ако  :

1. члан  Управног  одбора  неоправдано  одсуствује  више  од  2  пута узастопно,
2. члан  Управног  одбора својом  дискусијом  или  несавесним  радом или неделањем, омета

или   онемогућава   рад Управног  одбора или  стручног скупа,
3. својим  деловањем  шири  дезинформације  о  активностима  Савеза,
4. ако   Извршни   одбор   неблаговремено    обавештава    Управни     одбор  о

актуелностима   у   области   предшколства.

Представници Удружења у  Управном одбору Савеза  имају  право да: 
1. равноправно (са другим члановима  Савеза),  учествују у остваривању циљева и задатака  Савеза ; 
2. непосредно учествују у одлучивању на Управном  одбору и Скупштини; 
3. бирају и буду бирани у органе   Савеза и стручна тела ( министарства, ЗУОВ-а и других релевантних 
институција) 
4. буду благовремено и потпуно информисани о раду Извршног одбора  и актуелностима у предшколству

Представници Удружења у  Управном одбору Савеза  су дужни  да:
1. делују у складу са Статутом и одлукама органа Савеза; 
2. доприносе остваривању циљева  и  задатака    Савеза; 
3. учествују, у складу са интересовањима, у активностима  . 

 Сви  чланови Управног одбора , сносе  одговорност  за  спровођење  донетих  одлука.  
                                                            
                                                    
                                                   
                                                       чл.  5

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/


                                                            Надлежност   Управног    одбора

             Управни  одбор  Савеза  :

1. разматра  и  доноси  Пословник  о  раду,
2. разматра  и  усваја  Оперативни  план  рада Управног  одбора  уз  предходну  консултацију

са  Министарством  просвете,
3. ради  организационе  послове  за  стручно  усавршавање  и  стручне  сусрете,
4. припрема  материјале  за  Скупштину,
5. предлаже  Скупштини  измене  и  допуне Статута,
6. предлаже  сарадњу  са  другим   Савезима  и  одлучује  о  истој,
7. подноси  Скупштини   извештај  о  раду  са  финансијским   извештајем,
8. предлаже  Скупштини  Програм  рада,
9. доноси Правилник о унутрашњој организацији Савеза,
10. доноси Правилник о условима и критеријумима за избор за председника, потпредседнике и 

секретара, 
11. доноси Правилник о раду комисије за преглед и одабир радова за стручне сусрете васпитача.

                                                                                          чл . 6

                                                                               Одлучивање
          

1. Управни  одбор  доноси  одлуке  већином    гласова   присутних   чланова,
2. Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем, 
3. Због  хитности  доношења  одлуке,  Управни одбор  има право да гласа електронски, а  да

одлуку  потврди  на  следећем   састанку .
                                                                                        чл.  7

1. Седницама  Управног одбора по  потреби  присуствују   и  чланови  Надзорног 
   одбора , а  обавезно  представник НПС  као  и  по  један  члан   Суда  части по потреби.
2. Седницама  могу да присуствују  и  чланови  новоформираних  удружења  због 
    инфоримисаности или друга заинтересована   лица  али   без   права   гласа.
3. На  седнице   Управног  одбора   могу  се  позивати  и друга  лица  ако  Извршни  

             одбор  процени  да  је  то  потребно.
                                                                                         
                  
                                                                              чл.  8
             Члан  Управног  одбора  oбавезан је :

1. да  се  припреми  за  састанак Управног  одбора,
2. да  с пажњом  слуша  и   прати  дискусију,
3. да  поштује  мишљење  већине,
4. да  примењује  систем  информисаности  Савеза ( да  о  битним  питањима

информише свој Управни  одбор  и  своје  представнике   Скупштине  Савеза  и  др,)
5. да  спроводи  одлуке  Управног  одбора  у   потпуности,
6. да  поштује  културу  дијалога  на  састанцима  и  скуповима.

                     
          

             Члан  Управног  одбора  има  право  да :

1. благовремено  добије  дневни  ред  за  састанак,



2. буде  информисан  о  актуелностима  у  предшколству.
3. добије  извод  из  записника  са  предходног  састанка,
4. добије  писане  материјале  од  интереса   за  његово  удружење   и  установу,
5. да  се  јави  за  дискусију  по  потреби .

            Члан  Управног одбора  који  се  не  придржава   Пословника   биће   опоменут   од 
      стране председавајућег.
                                                                                         чл.  9

     За  обављање  послова  из своје  надлежности  Управни одбор  је  одговоран Скупштини.

                                                                                         чл. 10

      Седнице  Управног  одбора  одржаваће  се у седишту   Савеза,  а  по договору  могу   и  у
      другим  градовима  уз договор  Управног  одбор  са  директором  предшколске  установе.

                                                                                        чл.  11

      По  усвајању  дневног  реда  Управни  одбор  доноси  одлуку  о  трајању  дискусије.

                                                                                         чл. 12

       Овај  Пословник  ступа  на  снагу  даном  доношења.

                                                                                          чл. 13
            
       Овим  Пословником  замењује  се  Пословник  усвојен  на  састанку  од  23. децембра  2010. 

         

     13. фебруар, 2015.                                                                         Председник Управног  одбора
                                                                                                                      --------------------------------

             


