
Предшколска установа 
„Десанка Максимовић“ 
         Житиште 
Број: 295/2022 
Датум: 29.11.2022. 
 
 На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона  о основама система 
образовања и васпитња („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута 
Предшколске установе „Десанка Максимовић“ ,Управни одбор Предшколске установе 
„Десанка Максимовић“, на седници одржане дана 29.11.2022. године, донео је 

 
ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ  СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ“ 
 

Члан 1. 
 

 Овим изменама и допунама Статута мења се Статут Предшколске установе 
„Десанка Максимовић“ (дел. број 91/18 од дана 26.02.2018. године), на начин да се члан 
39.  у ставу 1. тачка 9.мења и гласи: 

 
 „9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;“ 
 
 После тачке 9) додаје се тачка 9а) која гласи: 
 „9а) Образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и 
доноси одлуку о одговорностима директора за тежу повреду радне обавезе или повреду 
забране из члана 110-113. овог закона;“ 
 
 У тачки 11) после речи „стандарда“ додаје се речи : „образовних“. 
 
                                                                       Члан 2. 
 Члан 55. мења се и гласи: 
 „Управни одбор закључује са директором уговор о раду на одређено време. 
 Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у установи, доноси се 
решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује 
одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, остварује 
право на мировање радног односа на основу решења о именовању. 

Лице из става 2.и 3.овог члана има правода се након престанка дужности директора 
након првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за 
директора установе. 

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због 
истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује 
се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. Овог члана остварује права као 
запослени за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.“ 
 



Члан  3. 
 

 У члану 58. став 6. тачка 11) реч ''општинских'' замењује се речју ''локални''. 
  

Члан  4. 
 У члану 71.став 2. После речи “високо образовање“ додају се речи „из области 
правних наука“. 
 

Члан  5. 
 
 У члану 94. мења се и гласи: 
 
 "Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса, у складу 
са Законом. 

 Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 

 Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија има 
најмање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији. 

 Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 

 Кандидати из става 4. овог члана, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 

 Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 

 Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог 
члана,  сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

 Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе из става 7. овог члана. 

 Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
органу управљања, у року од осам дана од дана достављања решења из става 8. овог 
члана. 

 Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 

 Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са 
Законом. 

 Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року 
од осам дана.“ 



Члан  6. 
У члану 95. став 1. тачка 3) речи “ на неодређено време“ бришу се. 

 
 

Члан  6. 
 

 Остале одредбе Статута Предшколске установе „Десанка Максимовић” остају на 
снази непромењене. 

Члан  6. 
 

 Измене и допуна Статута ступају на снагу осмог дана од објављивања на огласној 
табли Установе,  после добијања сагласности од стране Скупштине општине Житиште. 
 
 
 

Председник Управног одбора: 
_____________________________ 

Младен Копривица 


