
E- mail: vaspitacisrbije@gmail.com; www.savez-vaspitaca.org.rs

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

На основу  члана  14 , тачка  24,  Статута Савеза , Управно одбор доноси

ПОСЛОВНИК

О РАДУ  ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА  ЗА ПРЕГЛЕД И ОДАБИР РАДОВА
ЗА СТРУЧНУ  КОНФЕРЕНЦИЈУ ВАСПИТАЧА

Чл  1

Овим Правилником се регулише рад Програмског одбора за преглед и одабир резимеа
радова за стручну  конференцију васпитача ( у даљем тексту Одбор)

Чл . 2

Одбор  има од  5 – 8 чланова. Састав  чланова  Одбора предлаже  Извршни одбор, а бира УО.

Чл.3 

Мандат  чланова  комисије траје 4( четири )  године са могућношћу  поновног избора једне 
половине  чланова.

Чл.4

Састав  Одбора:

- Филозофски факултет, Висока школа  ........  1-2 члана

- ЗУОВ , саветник .............................................. 1 члан

- Стручни   сарадник  .......................................  1-2 члана

- Васпитача ........................................................  2 -4 члана

- Председник савеза ..........................................  1 члан

    Чл.5 

Одбор на првом конститутивном састанку бира председника и записничара. 

Председник је у обавези да води састанак, контролише евидентирање  резимеа, потписује
записник и одговоре ауторима чији рад није прихваћен, саставља извештај о раду Одбора, са

осталим члановима сачињава извештај   са скупа  о утисцима  презентованих радова.

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


Чл. 6

Одговорност

Одбор  саставља  критеријуме  за писање  резимеа  и   радова и о истим обавештава 
предшколске установе 3-6 месеци    пре рока  за слање  резимеа Савезу. Одбор формулише  
тематски оквир и критеријуме за   избор резимеа и одговорна је за поштовање истих.

Чл 7

Рад  Одбора се заснива на :

- Поштовању   аутора радова,  детаљном  разматрању и  избору резимеа,  упућивaњу
препорука  и сугестија  ауторима, одговору  ауторима  радова  који нису  изабрани 
у писаној форми електронским путем.

- Формулисању   назива  теме  скупа  и именa  аутора излагача  теме/а  на 
пленарном делу скупа,

- Формулисању тема сесија – целина, 

- Груписању радова по целинама,

- Формулисању циља/ева  скупа,

- Избору компетенција и приоритета,

- Давању предлога Управном одбору Савеза за пратеће садржаје скупа.   

                                                    Чл. 8  

Вођење  евиденције 

Одбор  је у обавези да направи списак  свих  пристиглих    резимеа  груписан  по 
предшколским  установама  закључно са даном  почетка  рада  и списак резимеа по сесијама.

Чл.9 

Надокнада

Надокнада  за рад Одбор износи 3 000,00 динара по дану и члану, плаћен  смештај и путни 
трошкови.  Савез ће сачинити  Уговор о делу са члановима Одбора  понаособ.

Чл 10

Услове за рад Одбора обезбеђује Савез. Рад Одбора траје два дана у зависности од броја
пристиглих радова ( до 120 два дана; преко 120, три дана)

Чл. 11



Вођење записника

Одбор  води записник о  раду  који садржи:

- Имена присутних чланова Одбора,

- Списак  пристиглих резимеа,

- Списак  одабраних и  списак  неприхваћених резимеа

- Одговоре свим ауторима чији резимеи нису прихваћени са образложењем

- Назива  теме  скупа  и предлагање  имена аутора излагача  теме/а  на пленарном 
делу скупа

- Формулисане  тема  сесија – целина, 

- Формулисане  циља/еве  скупа,

- Избор  компетенција и приоритета,

- Предлог  за пратеће садржаје скупа.

Чл 12

Чланови Одбора су модератори на стручном скупу и у обавези су да прате презентације , 
воде  дискусију  и радионицу и учествују у њој, о истим сачине свој извештај и учествују у 
обједињавању извештаја скупа . Савез  плаћа трошкове за модераторство, осмишљавање и 
вођење радионица 2 500,00 дин по дану,  путне трошкове  и смештај .

Чл 13 

Разматрање приговора

Одбор  је у обавези да детаљно размотри приговоре и да одговор на приговор у писаној 
форми месец дана по пристизању приговора.

Чл  14

Начин доношења одлуке

Одбор доноси одлуку о избору резимеа рада после дикусије и образложења , већином
гласова.

Чл  15

Одбор је одговорна за свој рад Управном одбору Савеза.

 Дана 25.08.  2017.                                                   Управни  одбор
                                                         


