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На   основу   члана  12, Закона  о  удружењима и члана  14,  тачка  7, Статута  Савеза 
удружења  васпитача Србије, Управни одбор  на  својој  седници  одржаној дана 25. 
Септембра, 2013. доноси  

ПРАВИЛНИК

 О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 

 ЗА  ИЗБОР   ЗА  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ПОТПРЕДСЕДНИКЕ И СЕКРЕТАРА

Члан  1

Овим  Правилником  се  уређују  услови    и   критеријуми   за  избор  и  именовање   
председника,  заменика председника , потпредседнике  и секретара  Савеза .

Члан  2

Услови и критеријуми за избор  уређују се на основу  Закона о удружењима, Законом о 
основама система образовања и васпитања  и Статута  Савеза.

Члан 3

Период за припрему избора , пријем докуменатације  за  председника, заменика 
председника,  потпредседнике  и секретара  Савеза,  траје  два   месеца  , а завршава се 
најмање 21   дан ( три  недеље)  пре  изборне Скупштине. Календар  изборне активности  
доноси  Управни одбор.

Члан 4

Лице заинересовано за једну од функција, пријављује се Управном одбору у писаној 
форми  подношењем    Europen  curriculum  vitae  format  и писане подршке свог  удружења
.
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Члан  5

УСЛОВИ  ЗА  ИЗБОР

Општи услови:

1. Кандидат мора да буде васпитач,

2. Да је председник  Удружења ,

3. Да је члан Управног одбора Савеза , најмање 3  године,

4. Да има најмање 15  година  радног искуства,

5. Да има  организационе  способности,         

6. Да је  предусетљив, сарадљив и да поседује вештине  комуникације ,

7. Да  спроводи  одлуке Управног одбора  и Скупштине Савеза,

8. Да није члан ни једне политичке  странке,

Посебни услови:

За  председника и  заменика председника:

- Да је био  председник  удружења  најмање  5 година,

- Да је члан Извршног одбора Савеза  најмање 5 година,

- Да је био организатор   окружних, републичких  и  међународних  стручних  и 
научних скупова,

- Да је  отворен  за  промене  и да подржава иновације,

- Да има визију о развоју   Савеза  и предшколске делатности ,

- Да има изграђене  способности за однос с јавношћу,

- Да има  Програм рада  ,

- Да има вештине рада на рачунару ( да користи  основне   програме  Microsofte  
office-a  ) 

За потпредседнике:

- Да је био  организатор   или  учесник  у  организацији  манифестација  на  локалном
и  републичком нивоу.  

- Да  уноси  промене  и  подржава  иновације,



- Да је ефикасан  у спровођењу одлука Управног одбора Савеза

За  секретара :

- Да има вештине рада на рачунару ( да користи  основне   програме  Microsofte  
office-a  ) 

- Да се  истиче у предлозима за организацију  скупова,

- Да је ефикасан   у спровођењу одлука Управног одбора Савеза,

- Да познаје организацију  рада у Савезу.

Члан 6

Кандидат , по одлуци Управног одбора, о покретању  изборног  поступка, доставља 
документацију  препорученом пошиљком и електронском поштом  Савезу. Председник  
Савеза  је у  обавези да  документацију  припреми  и исту  проследи    члановима Управног
одбора електронском поштом  5  дана пре  термина заказане седнице  Управног одбора   
на којој ће се разматрати  документација кандидата.  

Члан 7

По  разматрању  документације , расправља  се  о  сваком  кандидату  посебно.

Члан  8

Управни  одбор  по детаљној дискусији , о свакој ставци, образлаже  свој избор и 
предлаже    по једног кандидата за сваку од функција  Скупштини на  именовање 
( усвајање). У случају да се кандидати  не  именују, цео поступак  се понавља  на 
Управном  одбору и на наредној Скупштини. 

Члан 9

По  избору   председника  Савеза, кандидат престаје да буде представник  свог удружења.

Члан 10

Овај Правилник  ступа на снагу  даном  доношења.

 Смедерево,                                                              Управни  одбор

 25.септембра, 2013.                                 Савеза удружења  васпитача Србије


