
На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 37. Статута Предшколске 
установе ''Ласта'' Голубац број:  број: 24 од 22.03.2010. године и измене и допуне број: 106-1 
од 30.12.2011. године, 

Управни одбор Предшколске установе ''Ласта'' Голубац, на седници одржаној  30. 12. 
2013. године, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о раду  Предшколске установе 

''Ласта'' Голубац

Члан 1.
У Правилнику о раду Предшколске установе ''Ласта'' Голубац број: 88 од 22.10.2010.  

године, са изменама и допунама број: 17-2 од 14.03.2012. године, члан 9. мења се и гласи: 

''Члан 9.

Пријем у радни однос у Установи врши се на основу преузимања запосленог чији је 
оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, и конкурса.''

Члан 2.
У члану 10. додаје се став 1. који гласи: 
''Пријем у радни однос на неодређено време на основу конкурса може се извршити 

ако се није могло извршити преузимање запосленог.''
Досадашњи став 1. постаје став 2.

Члан 3.
У члану 13. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
''6) састављање информације о кандидатима и достављање директору.''

Члан 4. 
У члану 17. став 3. брише се.

Члан 5.
Члан 19. мења се и гласи: 

''Члан 19.
У поступку одлучивања о избору васпитача и стручног сарадника директор врши ужи 

избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену 
способности за рад са децом врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.''

Члан 6.
У члану 20. у ставу 1. речи: ''провере психофизичких способности'' замењују се 



речима: ''добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом''.
Став 4. брише се.

Члан 7.
Члан 22. брише се. 

Члан 8.
Члан 23. мења се и гласи:

''Члан 23.

Директор од надлежног органа прибавља доказ о неосуђиваности и доказ о 
непостојању дискриминаторног понашања кандидата и доноси одлуку о његовом избору.

Директор доноси одлуку о избору васпитача и стручног сарадника у року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом.

Одлуку о избору других запослених у установи директор доноси у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс.

Одлука о избору мора садржати увод, изреку, образложење и поуку о правном леку.
Одлука се у најкраћем року доставља свим учесницима конкурса, укључујући и оне 

који не испуњавају услове конкурса или су им пријаве неблаговремене и/или непотпуне.
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс.''

Члан 9.
Члан 153. мења се и  гласи:
''Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана 

сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана када 
је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из члана 44. до 46. Закона, када 
покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је учињена 
повреда забране.

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана 
покретања дисциплинског поступка.

Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање 
дисциплинског поступка застарева протеком шест месеци од дана сазнања за повреду радне 
обавезе и учиниоца, односно протеком рока у коме застарева кривично гоњење за то 
кривично дело, уколико је тај рок дужи од шест месеци.

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води 
због одсуства запосленог или других оправданих разлога.''

Члан 10.
У члану 154. додаје се став 2. који гласи:
''Васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на крају школске године у 

којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа 
осигурања.''

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Установе.



Број: 125-3
У Голупцу,  30. 12. 2013. године

УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ЛАСТА''
ГОЛУБАЦ

   
                                                                     ПРЕДСЕДНИК,

                                                                     Јелена Илић 




