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Четврта скупштина Самосталног синдиката предшколског васпитања и 
образовања Србије одржана је 27. марта 2015. са следећим  

 
Д н е в н и м   р е д о м: 

 
1. Отварање Четврте скупштине Самосталног синдиката предшколског васпитања 

и образовања Србије и утврђивање броја присутних делегата на Скупштини, 
2. ИМЕНОВАЊЕ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ: 

- Радно председништво  
3. Усвајање Пословника о раду Скупштине, 
4. ИМЕНОВАЊЕ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ: 

- Верификациона комисија  
- Изборна комисија  
- Записничара и два оверивача записника 

5. Извештај верификационе  комисије о броју присутних делегата на Скупштини, 
броју присутних чланова Републичког одбора Синдиката, Надзорног и 
Статутарног одбора из претходног сазива и броју приспелих предлога за 
кандидата за председника, чланове Статутарног и Надзорног одбора, 
Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, 

6. Верификација новоизабраних чланова Републичког одбора за наредни 
петогодишњи период (2015 –2020). 

7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА:  
- Републичког одбора Самосталног синдиката предшколског  
  васпитања и образовања Србије о активностима у периоду  
  од 2010.године до 2015.године, 
- Надзорног одбора о финансијском пословању Самосталног 
  синдиката предшколског васпитања и образовања Србије у периоду  
  од 2010.године до 2015.године, 
- Статутарног одбора о активностима на утврђивању текста Статута 
Самосталног синдиката предшколског васпитања и   образовања Србије 

8. Усвајање Статута Самосталног синдиката предшколског  
      васпитања и образовања Србије. 
 

9. ИЗБОР ОРГАНА СИНДИКАТА : 
  - Председника Синдиката Самосталног синдиката предшколског васпитања 

и   образовања Србије 
  - Надзорног одбора Самосталног синдиката предшколског васпитања и   

образовања Србије 
  - Статутарног одбора Самосталног синдиката предшколског васпитања и   

образовања Србије 
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10. Усвајање Програма рада за наредни период  
11. Усвајање Извештаја Изборне комисије о резултатима гласања  
12.  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА: 

  - о избору председника Синдиката Самосталног синдиката предшколског 
васпитања и   образовања Србије 

  - Надзорног одбора Самосталног синдиката предшколског васпитања и   
образовања Србије 

  - Статутарног одбора Самосталног синдиката предшколског васпитања и   
образовања Србије    
13.  Давање разрешнице члановима oргана (РОС, Надзорни одбор и Статутарни 

одбор) из претходног сазива, 
14. Завршна реч новоизабраног председника Самосталног синдиката предшколског 

васпитања и образовања Србије. 
 

* 
*   * 

 
Тачка 12. 

 Председавајући је позвао делегате да се донесе Одлука да су изабрани: 
  

1. Љиљана Киковић изабрана за председницу Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања Србије; 

 
2. 1) Мерима Ђуровић 2) Марија Грчак и 3) Сузана Вукајловић изабрани за 

чланове Надзорног одбора Самосталног синдиката предшколског 
васпитања и образовања Србије; 

 
3. 1) Оливера Јаношевић 2) Светлана Митић и 3) Марко Пауновић изабрани за 

чланове Статутарног одбора Самосталног синдиката предшколског 
васпитања и образовања Србије. 

 
 


