
                                                                                                                                      
 

 

            ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ   

     УСТАНОВЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ 

 

 

 
I  

 Управни одбор ПУ „Чика Јова Змај“ чине:  

1. Славица Сантрач, председник, представник јед. локалне самоуправе; 

2. Јасмина Марковић, зам. председника, представник запослених; 

3. Михајло Радовић, представник јед. локалне самоуправе; 

4. Наташа Прентовић, представник јед. локалне самоуправе; 

5. Драган Станковић, представник родитеља; 

6. Дарко Михајлов, представник родитеља; 

7. Наташа Ђукановић, представник родитеља; 

8. Вера Цвијановић, представник запослених; 

9. Весна Љубиша, представник запослених; 

 

II   

Чланови Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ именовани су решењем 

Скупштине града Београда бр. 112-706/12-С, дана 14.12.2012. године и то: 

Весна Љубиша, васпитач, из реда запослених, Јасмина Марковић, мед. сестра, из реда 

запослених, Вера Цвијановић, стручни сарадник-педагог, из реда запослених, Драган 

Станковић, дипл.машински инжењер, из реда родитеља , Дарко Михајлов, предузетник, из 

реда родитеља, Бојан Ненадовић, војно лице из реда родитеља. 

 

III  

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-41/14-С од 28.02.2014. године, именовани 

представници јединице локалне самоуправе: Михајло Радовић, Славица Сантрач, Бојана 

Радаковић. 

На седници одржаној дана 05.06.2014.године, за председника Управног одбора изабрана 

Славица Сантрач, а на првој, конститутивној седници одржаној дана 28.12.2013. године, за  

заменика председника, Јасмина Марковић.  

 

IV 

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-1213/14-С од 28.11.2014. године разрешен 

је Бојан Ненадовић, представник родитеља.  

Решењем Скупштине Града Београда број: 112-1214/14-С од 28.11.2014. године, именован 

је Иван Тешановић, представник родитеља. 

 

V  

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-662/15-С од 15.09.2015. године разрешенa 

је Бојанa Радаковић, представник јед. локалне самоуправе.  
Решењем Скупштине Града Београда број: 112-66315-С од 15.09.2015. године, именована 

је Наташа Прентовић, представник јед. локалне самоуправе. 

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-932/15-С од 30.11.2015. године разрешен је 

Иван Тешановић, представник родитеља.  

Решењем Скупштине Града Београда број: 112-933/15-С од 30.11.2015. године, именована 

је Наташа Ђукановић, представник родитеља. 

 



 

 

 

VI   

У радној 2015/2016 години, односно од 01.09.2015. до 31.08.2016. године, одржано је 10  

седница (плус 1 у јулу) и то: 

- 8 редовних; 

- 1 ванредна; 

- 1 ванредна (телефонска).  

 

VII 

 На седницама које су одржане у наведеном периоду Управни одбор је донео: 

-  46 одлука; 

-    1 закључак;  

-    2 решења. 

  

VIII   

Управни одбор је у наведеном периоду доносио одлуке неопходне за несметано 

функционисање и рад Установе и то: 

- усвајање Извештаја о раду Установе за радну 2014/2015. год; 

- усвајање Извештаја о раду директора Установе за радну 2014/2015. год; 

- усвајање Плана рада за радну 2015/2016. год; 

- усвајање Финансијског плана за 2016. год; 

- усвајање Плана јавних набавки за 2016. год; 

- ребаланси Финансијског плана; 

- Измене Плана јавних набавки; 

- Усвајање пописа имовине и обавеза; 

-  измене и допуне Статута Установе; 

- План мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова; 

- Извештај о пословању за 2015. годину; 

- именовање Централне пописне комисије; именовање Одбора за безбедност и 

здравље на раду; 

- сагласност на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

послова; 

- доношење: Правилника о службеним путовањима запослених у ПУ „Чика Јова 

Змај“; Правилника о буџетском рачуноводству; Правилник о коришћењу и 

критеријумимаза утврђивање дужине годишњег одмора запослених у ПУ „Чика 

Јова Змај“; Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 
- поступање по приговорима запослених и кандидата пријављених на конкурс и 

доношење решења. 

 

 

 

        

                                                                                                         УПРАВНИ ОДБОР 

                                                                                                           П р е д с е д н и к 

                                                                                                         Славица Сантрач с.р. 

 

 

                                                                                                                       


