
 
 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11), Школски 
одбор Основне школе 22. август Буковац, на седници одржаној дана 
28.12.2011. године донео је:  
 

 

С  Т  А  Т  У  Т 
 
          ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  22. АВГУСТ  БУКОВАЦ 
  
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
             Овим Статутом ближе се уређују организација, начин рада, управљање, 
руковођење и остваривање делатности Основне школе ''22. август'' у Буковцу (у 
даљем тексту: Школа), као и друга питања у складу са Законом. 
 

Члан 2. 
 Школа је правно лице са статусом установе. 
            Школа обавља делатност основног образовања реализацијом 
одговарајућег школског, односно наставног плана и програма за основне школе, 
у трајању прописаном Законом. 
              Шифра делатности је 8520.  
 
 

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ 
 

Оснивање, назив и седиште 
 

Члан 3. 
 Школа је основана Решењем Народног одбора Општине Нови Сад, број 
32885/1-62 од 06.октобра 1962. године и уписана у судски регистар Трговинског 
суда у Новом Саду Решењем број  Фи.- 1742/03 , од 22.05.2003 . године, у 
регистарски уложак број Фи.- 5-244. 
 
 

Члан 4. 
 Школа обавља делатност под називом: Основна школа ''22. август''  
Буковац. 
 Седиште Школе је у Буковцу, Трг жртава геноцида 1. 
 

Члан 5. 
 Школа може променити назив и седиште уз сагласност оснивача у складу 
са Законом. 

Одлуку о статусној промени Школе доноси Школски одбор, уз 
сагласност оснивача у складу са Законом. 
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Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта 
у току наставне године.  

 
Аутономија школе 

 
Члан 6. 

 Школа има аутономију која се огледа у праву на: 
 1. доношење статута и других општих аката,  школског програма 
образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада школе, правила 
понашања у школи и других општих аката; 
 2. планирање стручног усавршавања и професионалног развоја 
наставника и стручних сарадника; 
 3. самовредновање рада школе; 
 4. избор запослених и представника запослених у школски одбор и 
стручне органе; 
 5. уређивање унутрашње организације и рада стручних органа; 
 6. начин остваривања сарадње са установама из области образовања, 
здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним 
друштивма и другим организацијама, ради остваривања права деце, ученика и 
запослених. 
 

Печат и штамбиљ 
 

                           Члан 7. 
 Школа има печат и штамбиљ. 
 Садржина печата је: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Основна школа «22. август», Буковац, у средини печата је мали грб Републике 
Србије. 
               Печат има облик круга, пречника 45 мм, са малим грбом Републике 
Србије у средини. Текст печата исписује се на српском језику ћириличним 
писмом, на мађарском, словачком и русинском језику и писму.  
           Школа има мали печат. мали печат има облик круга, пречника 28 мм, са 
малим грбом Републике Србије у средини и истоветне је садржине као печат 
под ством 2. овог члана. Текст малога печата исписује се на српском језику 
ћириличним писмом. 
           Текст печата исписује се у концентричним круговима око малог грба 
Републике Србије. У спољашњем кругу печата исписује се назив Републике 
Србије, у следећем унутрашњем кругу испод назива Републике Србије исписује 
се назив Аутономне Покрајине Војводине. У следећем унутрашњем кругу 
исписује се Основна школа «22.август». Седиште Буковац код великог печата 
исписује се у следећем унутрашњем кругу испод назива школе, а код малог 
печата у дну печата.  
            Великим печатом се оверава веродостојност ђачке књижице, 
сведочанства, уверења о положеном испиту, преводнице и дипломе коју издаје 
школа као јавну исправу, дупликат те исправе, и општи акт Школе. 

Мали печат Школе употребљава се у платном промету за финансијско 
пословање и за оверу потврда, уверења и других аката које Школа издаје 
ученицима и запосленима у Школи. 
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 Школа има два основна – службена штамбиља. 
- Заводни (отпремни) штамбиљ који изгледа овако: 
      Основна школа 22. август 
      Број______ 
      ________година 
      Буковац 
      Величина овог штамбиља је 56 x 25 мм. 
 

 
- Пријемни штамбиљ, са следећим текстом: 
Основна школа 22. август 
Буковац 
Примљено 
Орг.јед. Број прилог. Вредност 

Величина овог штамбиља је 60 x 28 мм 
 

 
                 Школа има један помоћни штамбиљ правоугаоног облика 
             -   Помоћни штамбиљ има следећи текст: 

                Основна школа 
                22. август 
                Буковац 
Величина овог штамбиља је 25 x 10 мм и користи се за слање 
поштанских пошиљки и за оверу здравствених легитимација.                         
 
Школа има жиг печатњак округлог облика следеће садржине: 

ОШ 22. август Буковац без грба. 
Жиг печатњак служи за стављање отисака у печатни восак и употребљава 

се приликом слања поштанских пошиљки које  треба посебно обезбедити 
(поштански пакети, вредносна писма, пошта са поверљивом садржином и сл.) 

Школа има по један примерак печата, штамбиља и жиг печатњак. 
Текст штамбиља исписан је на српском језику, ћириличним писмом, а 

текст жига печатњака исписан је латиничним писмом. 
 
 

Члан 8.  
 Директор школе је одговоран за чување, издавање и коришћење печата. 
 Директор школе поверава чување печата секретару школе. 
 Печат и штамбиљ се чувају на начин који спречава њихову злоупотребу 
и неовлашћено коришћење. 
 
 
 

Средства за рад и рачун школе 
 

Члан 9. 
             Средства за рад школе обезбеђују се у складу са законом. 
             Зараде запослених у школи одређују се у складу са законом и 
колективним уговором. 
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               Средства за финансирање делатности школе утврђују се:  
1. Из Буџета Републике Србије за: 

 плате, накнаде и додатке запослених у основним и средњим 
школама, социјалне доприносе и отпремнине; 

 развојне програме и пројекте школа, као и учешће Републике 
Србије у области инвестиција, стручног усавршавања запослених 
и такмичења ученика на републичком и међународном нивоу, у 
складу са утврђеним средствима, а према програмима и 
критеријумима које прописује министар; 

 рад уникатних школа и школа од посебног интереса за Републику 
Србију, које одреди Влада; 

 подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне 
новчане помоћи коју министар прописује посебним актом сваке 
године. 

2. Из  Буџета јединице локалне самоуправе  за : 
 стручно усавршавање запослених; 

 јубиларне награде и помоћ запосленима у школи; 

 превоз запослених; 

 капиталне издатке; 

 заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним 
мерама; 

 друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у 
Буџету Републике Србије. 

3. Сопствени приходи по основу проширене делатности, ванредних ушченика, 
донација, спонзорства, уговора и других правних послова у складу са законом; 

            Школа води пословне књиге, саставља и подноси рачуноводствене 
исказе и пословне извештаје у складу са законом и актима Министарства 
просвете.  
            Школа има жиро – рачун број: 840-558860-96 – основни рачун; 840-
558666-96 – рачун сопствених прихода; 840-848760-98 – рачун боловања; 840-
1877760-26- рачун уплате родитеља; 840-558660-17 – редован рачун. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Правни промет, заступање и представљање школе 
 

Члан 10. 
 Школа у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој 
рачун и за своје обавезе одговара средствима и имовином којом располаже. 
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Члан 11. 
 Школу заступа и представља директор, без ограничења. 
 У случају спречености или одсутности директора до 30 дана, замењује га 
лице које он писмено овласти. 

Уз функцију директор додаје свој потпис, а пуномоћник уноси податак 
"по овлашћењу". 
            Акта и јавне исправе Школе као законски заступник потписује директор. 
Директор може овластити друго лице за потписивање аката које доноси Школа, 
изузев јавних исправа.  
            Ако директор одсуствује са рада дуже од 30 дана, радника који замењује 
директора одређује Школски одбор. 
 Директор Школе може, у оквиру својих овлашћења, другом лицу дати 
пуномоћје за заступање Школе. 
             
 

III ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 

Члан 12. 
           Основна делатност школе је основно образовање остваривањем школског 
програма и других програма у складу са законом. 
           Остале делатности у школи се планирају и изводе под условом да не 
ометају редован ритам рада и реализацију прописане образовно-васпитне 
делатности.  
 Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор, уз сагласност 
Министарства. 
 Проширена делатност се не уписује у судски регистар. 
 

Члан 13. 
 Образовно-васпитну делатност Школа остварује кроз: 
      - редовну наставу; 
      - додатни и допунски рад; 
      - изборну наставу; 
      - производни и друштвено користан рад; 
      - рад са заједницама и организацијама ученика; 
      - екскурзије ученика; 
      - испите;  
      - културну и јавну делатност. 
 
 
 
 
 

Запослени у школи 
 

Члан 14. 
 Број и структура запослених у Школи утврђује се Правилником о  
организацији и систематизацији радних места. 
 Остваривање појединачних права, обавеза и одговорности запослених у 
Школи уређује се посебним и појединачним колективним уговором, односно 
Правилником о раду и другим опшим актима Школе. 
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  Јавност рада 
 

Члан 15. 
 Рад Школе је јаван.  
 Ближе одредбе о начину остваривања јавности рада утврђује се 
пословницима о раду органа Школе. 
 
 

Забрана дискриминације 
 

Члан 16. 
 У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 
дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, 
националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и 
психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, 
узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког 
опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по 
другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана 
дискриминације. 
 Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно 
или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или 
ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропусташе чињења, 
односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства. 
 Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања 
пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се 
налазе у неједнаком положају. 
 

Члан 17. 
 Одлуком Школског одбора у Школи може да се оснује ученичка задруга 
у складу са Законом. 
 Ученичка задруга има следеће органе: скупштину, председника 
скупштине и председништво скупштине.   
           Члан ученичке задруге може бити сваки ученик VI, VII и VIII разреда 
чији се родитељ или старатељ писмено изјасни да је сагласан да му дете буде 
члан, а ученик се потписом на истој сагласности изјасни да приступа у ученичку 
задругу.  
 Скупштину чине сви чланови ученичке задруге и одлучује већином 
гласова својих чланова. Скупштина бира председника и председништво 
ученичке задруге, које чини председник скупштине и четири члана ученичке 
задруге, доноси годишњи програм рада ученичке задруге, финансијски план, 
усваја годишњи финансијски извештај и одлучује о располагању средствима и 
имовином ученичке задруге. 
 Председник ученичке задруге сазива и води седнице скупштине и 
председништва скупштине ученичке задруге.  
 Председништво скупштине спроводи одлуке скупштине и одлучује о 
стварима утврђеним правилником Ученичке задруге који доноси скупштина. 
 О седницама скупштине и председништва скупштине води се записник 
који оверава записничар и председник Скупштине ученичке задруге. 
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 Организација и начин рада ученичке задруге уређују се, у складу са 
законом и статутом, правилником ученичке задруге на који предходно даје 
сагласност Школски одбор. 
 Пословање ученичке задруге обавља се преко школе. 
 Средства ученичке задруге налазе се на посебном рачуну и не улазе у 
укупан приход школе. 
 Средства остварена радом ученичке задруге могу се користити за 
куповину опреме и срестава за рад ученичке задруге, развијање ваннаставних 
активности ученика у оквиру школе, побољшање услова за друштвено-корисни 
рад ученика и дофинансирање трошкова екскурзије за чланове ученичке 
задруге, уз прибављену сагласност Савета родитеља. 
 Имовина ученичке задруге се посебно евидентира. 
 

Школски програм 
 

Члан 18. 
 Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, 
односно програма одређених облика стручног образовања.  
 Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и 
стандарда постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља 
и локалне заједнице. 
 Школски програм садржи: 
 1. Циљеве школског програма; 
 2. Назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које 
школа остварује и језик на коме се остварује програм; 
 3. Обавезне и изборне наставне предмете и модуле, по циклусима, 
односно образовним профилима и разредима; 
 4. Начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда 
постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и 
програма, програма других облика стручног образовања и врсте активности у 
образовно - васпитном раду; 
 5. Факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и 
активности којима се остварују; 
 6. Друга питања од значаја за школски програм.  
 
 
 
 
 
 
 

Доношење школског програма 
 

Члан 19. 
 Школски програм припрема стручни актив за школски програм, а доноси 
га Школски одбор, по правилу сваке четврте године у складу са наставним 
планом и програмом. 
 Школски програм објављује се најкасније два месеца пре почетка 
школске године у којој ће се примењивати. 
 Школски програм  објављује се на огласној табли школе.  
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Развојни план школе 
 

Члан 20. 
 Школа има развојни план. 
 Развојни план Школе јесте стратешки план развоја школе који садржи 
приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 
активности за сваку школску годину, критеријуме и мерила за вредновање 
планираних активности и друга питања од значаја за развој школе. 

Развојни план Школе доноси се на основу Извештаја о самовредновању и 
Извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета 
и рада школе. 

Развојни план доноси Школски одбор, на предлог стручног актива за 
развојно планирање, за период  од (три -пет)  година. 
 Средства за извршење развојног плана обезбеђју се из Буџета Републике. 
 У поступку осигурања квалитета Школе вреднује се и остваривање 
развојног плана. 
 
 

Годишњи план рада 
 

Члан 21. 
 Школски одбор до 15. септембра доноси Годишњи план рада којим се 
утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и 
васпитања. 
 Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, 
развојним планом и Школским програмом образовања и васпитања. 
 
 

Индивидуални образовни план 
 

Члан 22. 
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских 
препрека и доноси индивидуални образовни план.  

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног 
укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад и његово 
осамостаљивање у вршњачком колективу.  

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен 
начин образовања и васпитања ученика, а посебно:  
1)дневни распоред часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем 
које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се 
пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;  
2)циљеви образовно-васпитног рада;  
3)посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све 
предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;  
4)индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који 
се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;  
5)индивидуализован начин рада нставника, односно индивидуализован приступ 
прилагођен врсти сметње.  
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За ученика са изузетним способностима школа доноси индивидуални 
образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).  

Индивидуални образовни план у школи доноси педагошки колегијум на 
предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање 
додатне подршке ученицима из става 3. овог члана.  

Тим из става 5. овог члана у школи чини одељењски старешина и 
предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ, а 
по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља.  

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење 
индивидуалног образовног плана.  

У првој години уписа у школу, индивидуални образовни план доноси се 
и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког 
полугодишта.  

Наставник при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује 
свој план са индивидуалним образовним планом ученика.  

Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни 
саветник.  

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање, доноси министар.  

 
Члан 23. 

 Одлуком Школског одбора у Школи може да се оснује ученичка задруга 
у складу са Законом. 
 Ученичка задруга има следеће органе: скупштину, председника 
скупштине и председништво скупштине.   
           Члан ученичке задруге може бити сваки ученик VI, VII и VIII разреда 
чији се родитељ или старатељ писмено изјасни да је сагласан да му дете буде 
члан, а ученик се потписом на истој сагласности изјасни да приступа у ученичку 
задругу.  
 Скупштину чине сви чланови ученичке задруге и одлучује већином 
гласова својих чланова. Скупштина бира председника и председништво 
ученичке задруге, које чини председник скупштине и четири члана ученичке 
задруге, доноси годишњи програм рада ученичке задруге, финансијски план, 
усваја годишњи финансијски извештај и одлучује о располагању средствима и 
имовином ученичке задруге. 
 Председник ученичке задруге сазива и води седнице скупштине и 
председништва скупштине ученичке задруге.  
 Председништво скупштине спроводи одлуке скупштине и одлучује о 
стварима утврђеним правилником Ученичке задруге који доноси скупштина. 
 О седницама скупштине и председништва скупштине води се записник 
који оверава записничар и председник Скупштине ученичке задруге. 
 Организација и начин рада ученичке задруге уређују се, у складу са 
законом и статутом, правилником ученичке задруге на који предходно даје 
сагласност Школски одбор. 
 Пословање ученичке задруге обавља се преко школе. 
 Средства ученичке задруге налазе се на посебном рачуну и не улазе у 
укупан приход школе. 
 Средства остварена радом ученичке задруге могу се користити за 
куповину опреме и срестава за рад ученичке задруге, развијање ваннаставних 
активности ученика у оквиру школе, побољшање услова за друштвено-корисни 
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рад ученика и дофинансирање трошкова екскурзије за чланове ученичке 
задруге, уз прибављену сагласност Савета родитеља. 
 Имовина ученичке задруге се посебно евидентира. 

 
 

IV ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

               Члан 24. 
 Школа има органе управљања, руковоћења, стручне и саветодавне органе 
који су утврђени законом и овим Статутом. 
 

1. Школски одбор 
 

Члан 25. 
            Школа као орган управљања има Школски одбор у складу са Законом. 
 

Члан 26. 
            Школски одбор ради и одлучује на седницама које сазива и њима 
руководи председник. 
            Прву, конститутивну, седницу Школског одбора сазива директор школе 
у року од 8 дана од дана пријема одлуке о именовању чланова. На 
конститутивној седници Школски одбор бира предсдника и заменика 
председника Школског одбора. 
            Заменик председника Школског одбора врши послове председника у 
случају спречености овог да обавља те послове. 
            Ако је у току мандата Школског одбора престала функција члана 
Школског одбора, председнику и заменику председника Школског одбора и 
именовани су други чланови, директор школе сазива седницу Школског одбора 
на начин и у року као и у ставу 2. овог члана, ради избора председника и 
заменика председника. 
            О раду Школског одбора води се записник. 
            Начин и поступк рада Школског одбора уређује се Пословником који 
доноси Школски одбор. 
 
 
 

Састав и избор Школског одбора 
 

Члан 27. 
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника. 
Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице 

локалне самоуправе. 
Школски одбор чине по три истакнута представника запослених, 

родитеља и јединице локалне самоуправе. 
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко 

веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
За члана Школског одбора не може бити предложено ни именовано лице: 

1. које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, или 
које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање 
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малолетог лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни 
лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; 

2.  које би могло да заступа интерес више структура осим чланова 
синдиката;  

3. лице чији су послови, дужности, или функције неспојиви са обављањем 
послова у Школском одбору;  

4. лице које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;  
5. лице које је изабрано за директора друге установе и у другим 

случајевима утврђеним Законом.  
 
 

Надлежност Школског одбора 
 

Члан  28. 
Школски одбор: 

1. доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте 
Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова; 

2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, 
усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и 
самовредновању; 

3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике 
Србије; 

4. доноси финансијски план Школе у складу са Законом; 
5. доноси план јавних набавки Школе; 
6. усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о 

извођењу екскурзије; 
7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора; 
8. одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, 

промени назива и седишта Школе у складу са Законом; 
9. расписује конкурс и бира  директора Школе; 
10. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе; 
11. доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са 

Законом; 
12. разрешава директора Школе дужности у складу са Законом; 
13. даје мишљење директору Школе у поступку одлучивања о избору 

наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос; 
14. именује чланове Стручног актива за развојно планирање; 
15. образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;  
16. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова 
рада и остваривање образовно - васпитног рада; 

17. доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању; 

18. одлучује по приговору, односно жалби на решење директора; 
19. врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим 

актом. 
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 Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје 
надлежности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење 
одлука из своје надлежности, оснивачу Школе и органу који га именује. 
 

Седница Школског одбора 
 

Члан 29. 
    Школски одбор одлучује у седницама. 
    Седницу Школског одбора сазива и њоме руководи председник. 

        У одсуству председника Школског одбора његове послове обавља 
заменик председника који се бира приликом конституисања Школског 
одбора. 

            Седници Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два 
представника ученичког парламента, без права одлучивања.  

   Седницама Школског одбора присуствује и учествујуе у њиховом раду 
представник синдиката у школи, без права одлучивања.  
 

2. Директор школе 
 

Члан 30. 
 Директор Школе руководи радом Школе. 
 За директора Школе може да буде изабрано лице које: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС” БР. 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 
- има високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; 
- има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицим; 
- није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
- има држављанство Републике Србије; 
- има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
 Директор Школе бира се на период од четири године и нема ограничења 
за поновни избор. 
 Мандат директора почиње да тече од дана ступања на дужност. 
 Директору школе мирује радни однос за време првог изборног периода 
на радном месту са кога је изабран. 



 13

 
Избор директора 

 
Члан 31. 

 Директора Школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по 
прибављеном мишљењу које се даје на седници Наставничког већа на којој 
присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним 
изјашњавањем. 
 Конкурс за избор директора расписује Школски одбор најкасније три 
месеца пре истека мандата директора. 
 Текст конкурса садржи следеће податке: 
- назив Школе са адресом; 
- услове за избор директора; 
- рок за подношење пријаве; 
- документацију коју кандидат подноси уз пријаву; 
          Конкурс за избор директора Школе објављује се у дневним или 
службеним гласилима. 
 

Члан 32. 
 Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора Школе износи 
15 дана од дана објављивања конкурса. 
 Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Школе подноси: 
- биографске податке, односно радну биографију; 
- оверену фотокопију дипломе о завршеном одговараућем виском 
образовању; 
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту (дозволи за рад); 
- потврду о раду у области образовања; 
- уверење о држављанству; 
- извод из матичне књиге рођених; 
- лекарско уверење да има писичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 
- остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору; 
 
 Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторско понашање. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узимати у обзир за 
разматрање. 
 
 

Пријава на конкурс 
 

Члан 33. 
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 Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу. 
 Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата 
препорученом поштом, и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку. 
 Када истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан. 
 

Члан 34. 
Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи 

документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса. 
Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након 

истека рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због 
објективних разлога није могао доставити комплетну документацију. 

Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна 
комисија није започела са прегледом конкурсног материјала. 
 
 

Конкурсна комисија за избор директора 
 

Члан 35. 
 Конкурсну комисију за избор директора бира Школски одбор.  
Конкурсна комисија има пет чланова, председника и четири члана.  
 Три члана Конкурсне комисије из реда наставника предлаже наставничко 
веће, а два члана Школски одбор. 
 У раду Конкурсне комисије за избор директора учествује секретар 
школе. 
 Конкурсна комисија за избор директора, по истеку конкурсног рока, 
оцењује благовременост и потпуност приспелих пријава, сачињава записник о 
раду, утврђје листу кандидата који испуњавају услове из конкурса, доставља 
листу наставничком већу ради давања мишљења, спроводи поступак око давања 
мишљења на наставничком већу и доставља Школском одбору листу кандидата 
са мишљењем наставничког већа и резултатима гласања. 
 

Мишљење Наставничког већа за избор директора 
 

Члан 36. 
 Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за директора, на 
посебној седници, којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим 
кандидатима тајним изјашњавањем. 
 Кандидати учесници конкурса за директора представљају се на 
Наставничком већу, а према редоследу са листе кандидата коју је утврдила 
конкурсна комисија за избор директора. 
 По представљању кандидата Конкурсна комисија за избор директора 
спроводи тајно изјашњавање свих запослених, по спроведеном изјашњавању 
проглашава резултате тајног изјашњавања.  
 Наставничко веће верификује резултате тајног изјашњавања. 
 Записник о резултатима тајног изјашњавања, мишљење Наставничког 
већа за избор директора Конкурсна комисија доставља Школском одбору. 
 

Одлука Школског одбора о избору директора 
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Члан 37. 

 Школски одбор може одлучивати о избору директора ако седници 
присуствује већина чланова Школског одбора. 
 Школски одбор доноси одлуку по правилу јавним гласањем. На самој 
седници Школски одбор може донети одлуку да се изјашњава тајним гласањем 
за избор директора школе. 
 Одлука је донета потребном већином ако се за исти предлог изјасни 
већина укупног броја чланова Школског одбора. 
 Школски одбор  доставља одлуку о изабраном кандидату за директора 
Школе Министру просвете, на сагласност, најкасније у року од пет дана од дана 
доношења одлуке. 
 

Члан 38. 
 Министар даје сагласност на одлуку о избору директора у року од 30 
дана од дана достављања одлуке. 
 Сматра се да је одлука Школског одбора о избору директора донета, 
односно да је Покрајински секретар за образовање дао на њу сагласност ако у 
року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим се одбија 
сагласност. 
 
 

Решење о ступању на дужност директора школе 
 

Члан 39. 
 Школски одбор после протека рока из члана 38. став 1. доноси Решење о 
избору директора и доставља га учесницима конкурса. 
 Решењем се утврђује време ступања на дужност, као и обавеза полагања 
испита за директора. 
 Учесник конкурса, незадовољан решењем из става 1. овог члана, има 
право на судску заштиту у управном спору. 
 

Поновно расписивање конкурса за директора школе 
 

Члан 40. 
 Школски одбор расписује нови конкурс за директора школе уколико не 
донесе Одлуку о избору директора или Министар не да сагласност на одлуку 
Школског одбора о избору директора ако се у поступку утврди да одлука није 
донета у складу са Законом или се њеним доношењем доводи у питање 
несметано обављање делатности Школе. 
 

Надлежност и одговорност директора 
 

Члан 41. 
 Директор је одговоран за законитот рада и за успешно обављање 
делатности установе. 
 Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 
 Осим послова утврђених законом директор школе : 

1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и 
свих активности установе; 
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2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 
постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада; 

3. стара се о остваривању развојног плана установе; 
4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и 

одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу 
са законом; 

5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима; 

6. организује и врши педагошко - инструктивни увид и прати квалите 
образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за 
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника; 

7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање 
звања наставника и стручног сарадника: 

8. предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона 
о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања 
запосленог и његовог негативног утицаја на ученике; 

9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 
просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

10. - стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 
података о установи у оквиру јединственог инфорамционог система 
просвете; 

11. стара се објављивању и обавештавању запослени, ученика и родитеља 
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим 
питањима од интереса за рад установе и ових органа; 

12. сазива и руководи седницама наставничког већа, педагошког колегујума, 
без права одлучивања; 

13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних 
органа у установи; 

14. сарађује са родитељима, односно старатељима ученика; 
15. подноси извшетаје о своме раду и раду школе школском одбору, 

најмање два пута годишње; 
16. доноси правилник о организацији и сиситематизацији послова у школи и 

доставља га школском одбору на сагласност; 
17. одлучује оправима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у 

складу са Законом о основама система и образовања и Законом о средњој 
школи; 

18. припрема предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га 
Школском одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању; 

19. стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује 
уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке школског 
одбора; 

20. стара се о спровођењу поступка јавних набавки и доноси одлуке о 
избору најповољније понуде за јавне набавке мале вредности; 

21. предлаже школском одбору, наставничком већу и педагошком 
колегијуму доношење одлука из оквира њихове надлежности; 

22. доноси распоред часова, именује одељенске старешине на почетку 
године и у току школске године ако дође до оправданих разлога да се 
изврши замена; 

23. одређује ментора приправницима, расписује конкурс и врши избор 
кандидата за  пријем у радни однос у складу са Законом; 
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24. врши преузимање запослених у складу са Законом; 
25. формира комисије за пробни рад запослених у складу са Законом; 
26. закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом; 
27. утврђује статус наставника, стручног сарадника у погледу рада са пуним 

или непуним радним временом, привремено удаљава запосленог са рада 
због учињене повреде забране и теже повреде радне обавезе у складу са 
Законом до окончања дисциплинског поступка; 

28. покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у 
дисциплинском поступку против запосленог; 

29. покреће васпитно - дисциплински поступак за ученике; 
30. обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу 

са Законом и општим актом школе. 
 
 

Престанак дужности директора школе 
 

Члан 42. 
Дужност директора Школе престаје: истеком мандата, на лични захтев, 
стицањем  услова за мировање радног односа, престанком радног односа и 
разрешењем. 
Одлуку о престанку дужности директора Школе доноси Школски одбор. 
Школски одбор разрешава директора Школе ако је утврђено да: 
- школа није донела благовремено програм образовања, односно не 
остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за 
остваривање циљева из стандарада постигнућа; 
- школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика; 
- директор не предузима или не благовремено предузима одговарајуће 
мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона о основама 
образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених; 
- у школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације; 
- у школи се води евиденција и издају јавне исправе супротно Закону; 
- директор не испуњава услове из члана 59. Закона о основама система 
образовања и васпитања; 
- директор не поступа по налогу, односно мери надлежног органа за 
отклањање утврђених недостатака и неправилности; 
- директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, 
неблаговременим и нетачним обавештавањем или сазивањем седница супротно 
пословнику омета рад Школског одбора и запослених; 
- директор није обезбедио да се у оквиру јединственог информационог 
система просвете врши благовремен и тачан унос и одржавање ажурне базе 
података установе; 
- директор је у радни однос примио или ангажује лице ван радног односа 
супротно закону и општем акту и у другим случајевима у складу са Законом. 
 
 

Члан 43. 
 Школски одбор разрешава директора школе дужности ако му се у 
дисциплинском поступку изрекне мера престанка радног односа  због утврђене 
одговорности за тежу повреду радне обавезе прописане за запослене из члана 
141. Закона о основама система образовања и васпитања или се стекне услов за 
отказ уговора о раду у складу са општим прописима о раду. 
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 Школски одбор разрешава директора дужности пре истека мандата када 
је коначним актом надлежног органа утврђено да је школа, односно директор 
одговоран за прекршај из Закона о основама система образовања и васпитања, 
привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности. 
 Школски одбор разрешава директора школе по наложеној мери 
просветног инспектора, у року од осам дана од дана пријема налога. 
 Одлука школског одбора о разрешењу директора школе подлеже 
сагласности Министра просвете. 
 Сматра се да је одлука школског одбора о разрешењу директора донета 
односно да је Министар дао на њу сагласност, ако у року од петнаест дана од 
дана њеног достављања не донесе акт којим одбија сагласност. 
 Акт о одбијању сагласности Министар доноси ако се у поступку утврди 
да одлука није донета у складу са овим Законом или се њеним доношењем 
доводи у питање несметано обављање делатности школе. 
 Ако школски одбор не донесе одлуку о разрешењу директора у року из 
става пет овог члана, може да га разреши Министар, у року од 15 дана од дана 
пријема записника о неизвршеном налогу. 
 

 
 
 
 
              
 
 

Права директора школе по престанку дужности 
 
 

Члан 44. 
Директор школе коме престане дужност због истека другог и сваког 

наредног мандата или на лични захтев, распоређује се на послове који 
одговарају степену и врсти његовог образовања.  

Ако нема одговарајућих послова у истој или другој установи, лице из 
става 1. овог члана остварује права као запослени за чијим радом престане 
потреба, у складу са законом.  

Директору школе који је разрешен у складу са чланом 43. овог Статута, 
престаје радни однос без права на отпремнину.  

Директору школе коме у другом и сваком наредном мандату престане 
дужност разрешењем, без престанка радног односа, а који не може да се 
распореди на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања, 
престаје радни однос, уз исплату отпремнине, у складу са законом. 
 

 
3. Вршилац дужности директора школе 

 
Члан 45. 

 Вршиоца дужности директора школе поставља Школски одбор до избора 
директора у складу са Законом. 
 Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора школе односе 
се и на вршиоца дужности директора. 
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Члан 46. 

Вршиоца дужности директора Школе поставља Школски одбор до 
избора директора ако директору Школе престане дужност, а није расписан 
конкурс или Школски одбор није донео одлуку о избору или министар није дао 
сагласност на одлуку Школског одбора. 

Вршиоца дужности поставља министар ако Школски одбор не постави 
вршиоца дужности директора Школе у случајевима из става 1. овог члана или 
не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно министар не да сагласност 
на одлуку по поновљеном конкурс у року од седам дана од дана сазнања за 
наступање разлога за постављење. 

За вршиоца дужности директора Школе може да буде постављен 
наставник или стручни сарадник који има професионални углед, радно искуство 
у школи, на период од најдуже шест месеци.  

За вршиоца дужности директора Школе не може бити постављено лице 
које у поступку избора за директора није добило сагласност. 

Вршиоцу дужности директора Школе мирује радни однос на радном 
месту са кога је постављен, за време док обавља дужност директора Школе. 

Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца 
дужности директора Школе. 
 
 
 
 

     4.Савет родитеља 
 

Члан 47. 
     
 У школи се образује Савет родитеља, чији је састав прописан Законом. 
 Савет родитеља поред Законом утврђених надлежности може да: 
 - разматра, предлаже и помаже надлежним органима Школе у решавању 
питања везаних за: успех и владање ученика, однос ученика према обавезама у 
школи, организовање свих облика образовно – васпитног рада, друштвени и 
забавни живот ученика, организовање спортских и других приредби и 
манифестација, заштиту животне и школске средине и сл.  
  - даје мишљење о извештају, о раду и предлогу Годишњег програма рада 
школе, и с тим у вези, предлоге за побољшање рада, 
 - подстиче ангажовање родитеља у решавању питања која су од утицаја 
на рад и резултате рада школе,  
 - помаже директору у успостављању сарадње са предузећима, 
установама, удружењима, спортским, културним и другим институцијама ради 
обезбеђења ефикаснијег заједничког рада у решавању појединих питања 
организације и рада школе,  
           - расправља и доноси одговарајуће одлуке према Правилнику о 
организацији ђачке екскурзије и наставе у природи, 
           - обавља и друге послове, који у складу са Законом и овим Статутом, по 
својој природи спадају у његов делокруг. 
 

Члан 48. 
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 Чланови Савета родитеља бирају се за сваку школску годину и могу бити 
бирани више пута. 
 Члана Савета родитеља из одељења бирају родитељи ученика тог 
одељења на првом родитељском састанку, јавним гласањем, већином гласова. 
 

Члан 49. 
 Савет родитеља, у оквиру свог делокруга рада, може тражити од 
надлежних органа Школе објашњења њихових одлука, или надлежним 
органима достављати своја мишљења и предлоге. 
 Савет родитеља може захтевати одржавање родитељских састанака 
појединих одељења, или заједнички састанак свих родитеља. 
 

Члан 50. 
 Седницама Савета родитеља обавезно присуствују директор и педагог 
школе, а у зависности од дневног реда, седници могу присуствовати поједини  
наставници. 
 Рад Савета родитеља ближе се одређује Пословником о раду Савета 
родитеља, који доносе његови чланови. 
 
 
 
 
 
 

5. Стручни органи Школе 
 

Члан 51. 
 
 Стручни органи школе су: 

- наставничко веће, 
- одељењско веће, 
- стручно веће за области предмета, 
- стручни актив за развојно планирање, 
- стручни актив за развој школског програма и 
- друга стручна тела у складу са законом. 

 
Наставничко веће 

 
Члан 52. 

 Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. 
 

Члан 53. 
            Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова 
укупног броја чланова, јавним гласањем, осим ако законом није другачије 
утврђено. 
 Наставничко веће одлучује о питањима утврђеним дневним редом, 
уколико седници присуствује натполовична већина чланова. У супротном, 
директор школе заказује поновo исту седницу у наредна три дана. 
 О седницама Наставничког већа се води записник који оверава 
записничар и директор школе. 
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            Записничара одређује директор школе.  
 

Члан 54. 
Наставничко веће врши следеће послове: 

- утврђује предлог Годишњег програма рада и Школског програма и 
стара се о његовим успешним остваривањима; 

- стара се о организацији образовно – васпитног рада; 
- разрађује и реализује наставни план и програм; 
- утврђује и одобрава распоред часова наставе; 
- разматра укупне резултате образовно – васпитне делатности и 

одлучује о мерама за унапређивање тога рада, а посебно успеха 
ученика; 

- одлучује о подели разреда на одељења и броју ученика у одељењу; 
- одређује одељенске старешине на предлог директора; 
- одлучује о подели предмета на наставнике; 
- предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању 

појединих задатака; 
- утврђује предлог програма извођења екскурзија; 
- одобрава одсуство ученицима преко 7 дана; 
- предлаже чланове комисије за полагање испита и разматра извештаје 

о обављеним испитима; 
- похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно- 
- –дисциплинским мерама; 
- разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина, 

стручних већа за области предмета, као и наставника и стручних 
сарадника; 

- на иницијативу стручних већа за области предмета и одељењских 
већа, предлаже програм стручног усавршавања и образовања 
наставника и сарадника и стара се о остваривању тог програма; 

- предлаже именовање ментора за рад са приправницима; 
- даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада 

Школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.); 
- даје мишљење о кандидатима пријављеним на расписани конкурс за 

директора школе; 
- предлаже тајним изјашњавањем три члана за Школски одбор; 
- врши и друге послове одређене Законом и овим Статутом, као и 

задатке које му наложи Школски одбор и директор школе, у циљу 
унапређивања образовно - васпитног рада. 

Члан 55. 
 На почетку школске године Наставничко веће утврђује свој план и 
програм рада који улази у састав Годишњег програма рада школе. 
 Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова 
чланова Наставничког већа. 
 

Члан 56. 
 Седницу Наставничког већа сазива и њом руководи директор Школе. 
 
       

Члан 57. 



 22

 Рад Наставничког већа ближе се уређује Пословником о раду 
Наставничког већа. 

 
 

Одељењско веће 
 

Члан 58. 
 Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном 
одељењу. 
 
 

    Члан 59. 
 Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина. 

Одељенско веће ради у седницама. Начин рада и одлучивања 
Одељењског већа је исти као и Наставничког већа прописан у члану 53. став 1. и 
2. овог Статута. 

Одељењски старешина води записник о раду Одељењског већа у који 
уноси одлуке и закључке као и резултате гласања, односно издвојена мишљења, 
ако то захтева члан Одељењског већа. 
 
 
 

     Члан 60. 
Одељењско веће: 

- непосредно организује и остварује образовно-васпитни рад у одељењу; 
- разматра резултате рада наставника; 
- остварује увид у резултате рада и владање ученика, анализира резултате 

које ученици постигну на крају квартала, полугодишта и на крају године; 
- предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и 

васпитања у одељењу; 
- на предлог предметног наставника утврђује полугодишњу и годишњу 

оцену из предмета, а на предлог одељењског старешине оцену из 
владања, у складу са Законом; 

- предлаже Наставничком већу похвале и награде за ученике; 
- изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности; 
- предлаже Наставничком већу програм организовања екскурзије и 

разматра њену реализацију; 
- предлаже план стручног усавршавања наставника, такмичења ученика и 

слично; 
- врши избор ученика за такмичења на предлог предметног наставника; 
- одлучује о ученицима за које треба организовати допунски и додатни 

рад, на предлог предметног наставника; 
- обавља друге послове који су му Законом, Статутом и одлуком 

директора Школе стављени у надлежност. 
Седница Одељењског већа на којој се утврђују закључне оцене на крају 

првог, односно другог полугодишта не може се одржати пре завршетка наставе 
у првом, односно другом полугодишту у одељењу.  

Одељењско веће за свој рад одговара Наставничком већу и директору. 
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Стручно веће 
 

Члан 61. 
           Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из 
групе сродних предмета. 

             Састав стручних већа утврђује Наставничко веће најкасније до 20. 
августа за наредну школску годину. 

Стручно веће ради у седницама којима руководи наставник ког одреди 
директор (у даљем тексту: руководилац Стручног већа). 

Руководилац Стручног већа или његов члан, чини повреду радне обавезе 
уколико одбије или не спроведе одлуке Стручног већа и задужења која су му 
дата у надлежност од стране директора школе, а у вези реализације обавеза 
Стручног већа. 

Стручно веће утврђује свој програм рада за сваку школску годину на 
основу обавеза које проистичу из Годишњег плана и програма рада школе у 
остваривању Школског, односно Наставног плана и програма образовања. 

О раду Стручног већа руководилац Стручног већа води записник и 
доставља га директору школе у року од три дана од дана одржавања седнице. 

Стручно веће за свој рад одговара Наставничком већу и директору. 
 
 

Члан 62. 
 У Школи постоје следећа стручна већа: 
 1. Стручно веће разредне наставе 
 2. Стручно веће за предмете из области језика, књижевности и 
комуникација  

3. Стручно веће за предмете из области друштвених наука 
4. Стручно веће за  предмете из области природних наука  
5. Стручно веће за  области уметничких, спортских и техничких 
предмета. 
 
 

Члан 63. 
Задаци Стручних већа су следећи: 

- разматрање стручних питања и предлагање потребних мера у циљу 
усавршавања образовно – васпитног рада; 

- утврђивање предлога за Годишњи план и програм рада; 
- планирање распореда наставног градива; 
- старање о стручном усавршавању наставника и сарадника; 
- рад на уједначавању критеријума оцењивања; 
- предлагање допунске, додатне и припремне наставе; 
- предлагање похваљивања и награђивања ученика или својих чланова; 
- предлагање предузимања васпитно – дисциплинских мера према 

ученицима или својим члановима; 
- разматрање задатака и резултата у раду наставника и сарадника по 

разредима и обезбеђивање континуитета у излагању материје и 
узајамне повезаности наставног градива; 

- пружање помоћи наставницима у савлађивању одређених 
програмских садржаја, а нарочито младим наставницима; 
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- праћење извршења наставног плана и програма и Годишњег програма 
рада, те предузимање одговарајућих мера у том правцу; 

- праћење уџбеничке и друге приручне литературе и давање предлога 
Наставничком већу за коришћење исте; 

- обављање и других задатака у вези са одлукама Наставничког већа и 
других органа школе. 

 
 
 
 

Стручни актив за развојно планирање 
 

Члан 64. 
Стручни актив за развојно планирање има 9 чланова које именује Школски 
одбор и то: 
- шест наставника и једног стручног сарадника које предлаже Наставничко 

веће, 
- једног родитеља ког предлаже Савет родитеља и 
- једног представника локалне самоуправе кога предлаже надлежни орган 

локалне самоуправе.  
Радом Стручног актива за развојно планирање руководи председник актива 
кога чланови бирају између себе. 

Стручни актив за развојно планирање ради у седницама о којима се води 
записник који потписује председник актива, а одлуке, предлоге и закључке 
доноси већином гласова од укупног броја чланова. 

Седницама Стручног актива за развојно планирање присуствује директор 
Школе. 

Мандат чланова Стручног актива за развојно планирање је 4 године. 
Председника, члана или цео Стручни актив за развојно планирање 

Школски одбор може разрешити дужности и пре истека рока од 4 године 
уколико констатује да није испуњавао своје обавезе у активу или ако не усвоји 
извештај о раду актива. 

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана 
Школе, са елементима којима се утврђују урбанистичко - просторне, 
професионалне, кадровске и персоналне могућности, потребе средине, 
материјалне могућности локалне самоуправе,  извори и износи средстава за 
реализацију плана и носиоци обавеза у реализацији и рокови за извршење. 

Развојни план Школе доноси Школски одбор. 
 
 

Стручни актив за развој Школског програма 
 

Члан 65. 
 У Стручни актив за развој Школског програма Наставничко веће именује 
по једног наставника за сваки наставни предмет и најмање једног стручног 
сарадника, на период од две године, а председника актива између чланова 
именује директор школе. 
 Начин рада Стручног актива за развој Школског програма уређује, уз 
сагласност диретора школе, председник тог актива. Он подноси извештај о раду 
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актива, најмање два пута у току школске године, директору школе и 
Наставничком већу. 
 Председника, члана или цео  Стручни актив за развој Школског програма 
Наставничко веће може разрешити дужности и пре истека рока од две године 
уколико констатује да није испуњавао своје обавезе у активу или ако не усвоји 
извештај о раду актива. 

Стручни актив за развој Школског програма ради у седницама о којима 
се води записник који потписује председник актива. 

Стручни актив за развој Школског програма предлаже Наставничком 
већу на утврђивање: 

- предлог Школског програма најкасније до 20. августа за наредну 
школску годину; 

- предлог мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у образовном 
процесу (компатибилност одређених програма из појединих предмета, 
временска усклађеност, обим, обавезни садржаји или сажимање 
одређених методских јединица по предметима, усклађеност осталог 
непосредног и ваннаставног рада са ученицима са програмским 
садржајима наставе и са васпитним програмом, методи рада са 
ученицима, ритам рада и друго); 

- предлог допунских и додатних активности у циљу боље реализације 
прописаног наставног плана и програма по предметима; 

- предлог мерила и инструмената за вредновање резултата рада 
наставника, стручних сарадника и васпитача; 

- предлог мерила и инструмената за за праћење и утврђивање резултата 
рада ученика; 

- предлог мера за постизање бољих образовних и васпитних резултата 
ученика и 

- разматра и друга питања у вези развоја и побољшања Школског 
програма по налогу Наставничког већа и директора школе.  

 Стручни актив за развој Школског програма за свој рад одговара 
Наставничком већу и директору. 
  
 

Педагошки колегијум 
 

Члан 66. 
 Педагошки колегијум сачињавају, поред директора, педагог Школе, 
председници Стручних већа за области предмета, председник Стручног актива 
за развојно планирање, и председник Стручног актива за развој Школског 
програма. Падагошки колегијум разматра питања  и заузима ставове у вези са 
пословима директора школе из члана 62. став 3. тачка 2. до 5. Закона о сновама 
система образовања и васпитања. 
 Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљења 
у вези са пословима директора који се односе на: 
- планирање и организовање остваривања програма образовања и 
васпитања и свим активностима школе; 
- старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 
постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада; 
- старање о остваривању развојног плана установе; 
- сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима; 
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- организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење 
квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера 
за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 
- планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање 
звања наставника и стручног сарадника; 
- доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за 
организацију и спровођење посебних програма и активности за унапређивање 
образовно - васпитног рада у школи. 
 
Записник са седнице Педагошког колегијума води лице које овласти директор 
школе.  
 
 
 
 
 
 

Стручни тимови 
 

Члан 67. 
 Стручни тим који образује директор писменом одлуком за остваривање 
одређеног задатка, програма или пројекта чине најмање пет чланова од којих је 
један председник тима. 
 Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене 
законом, општим актом школе и годишњим планом рада школе. 
 Члан тима за свој рад одговара директору школе. 
 Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор 
школе није задовољан његовим радом, директор школе ће га сменити или 
заменити својом одлуком. 
 

Врсте стручних тимова 
 

Члан 68. 
 Директор школе може да образује следеће тимове: 
- тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
- тим за организацију спровођења развојног плана школе и 
самовредновање; 
- тим за организацију и спровођење посебних програма и активности за 
унапређивање образовно - васпитног рада у школи; 
- тим за појачан васпитни рад са ученицима. 
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
Члан 69. 

 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
образује директор школе и чине га педагог и психолог школе, представник 
савета родитеља, представник јединице локалне самоуправе, односно 
представник Министарства унутрашњих послова, и повремено се ангажује 
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стручњак за поједина питања из стручних служби (установе социјлне, односно 
здравствене заштите). 
 
 

Надлежност тима за заштиту ученика од насиља, 
Злостављања и занемаривања 

 
Члан 70. 

 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: 
- израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања који је део развојног плана и годишњег плана рада школе; 
- израђује оквирни акциони план; 
- постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног 
уважавања; 
- идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, 
непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем 
ученика, наставника и родитеља; 
- унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и 
ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, 
препознавања и решавања проблема насиља; 
- дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све 
учеснике у школском животу о истима; 
- омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем 
насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља; 
- спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну 
комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, 
учење социјалних вештина; 
- сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, 
индивидуалних и групних разговора; 
- сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу 
помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи; 
- спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља; 
- прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност 
спровођења заштите; 
- ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу 
вршњака; 
- обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље 
или су посматрачи насиља; 
- води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља 
одељењских старешина, стручних служби и директора школе. 
 

Тим за организацију спровођења развојног плана школе 
и самовредновање 

 
Члан 71. 

 Тим за организацију спровођења развојног плана школе и 
самовредновања образује директор школе.  
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Надлежност тима за организацију спровођења развојног плана 
школе 

и самовредновање 
 

Члан 72. 
 Тим за организацију спровођења развојног плана школе и 
самовредновање: 
- даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку 
школску годину; 
- континуирано прати рад у области која ће се самовредновати; 
- прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе; 
- код ученика и запослених развија еколошку свест, предузетништво и 
мотивацију; 
 
 

Тим за организацију и спровођење посебних програма и 
активности 

За унапређивање образовно - васпитног рада у школи 
 

Члан 73. 
 Тим за организацију и спровођење посебних програма и активности за 
унапређивање образовно - васпитног рада у школи образује директор школе.  
 
 

Надлежности тима за организацију и спровођење посебних 
програма и активности за унапређивање образовно - васпитног 

рада у школи 
 

Члан 74. 
Тим за организацију и спровођење посебних програма и активности за 
унапређивање образовно - васпитног рада у школи кроз посебне програме и 
активности учествује у припреми за: 
- активно учење, и размену искустава ученика;  
- организовање радионице на различитим местима у земљи и иностранству 
заједно са школама са којима се остварује сарадња; 
- развијање талената код ученика, и промоцију ученичких радова. 
 
 
 

Тим за заштиту деце од насиља 
 

Члан 75. 
 Тим за заштиту деце од насиља образује директор школе, чине га 
педагог, наставници разредне и предметне наставе.  
 
 
 

Надлежности тима за заштиту деце од насиља 
 

Члан 76. 
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 Тим за појачан васпитни рад са ученицим: 
- разматра и анализира документацију одељењског старешине о појачаном 
васпитном раду и прати активности одељењског старешине у овој области; 
- предузима мере за унапређивање појачаног васпитног рада; 
- даје стручно мишљење и предлоге за ванредне ситуације и околности 
које превазилазе ниво деловања одељењског старешине; 
- сарађује са одговарајућим установама социјалне односно здравствене 
заштите када је то неопходно; 
- вреднује појачан васпитни рад одељењског старешине и одељењске 
заједнице. 
 

Одељењски старешина 
 

Члан 77. 
 Свако одељење у Школи има одељењског старешину. 
 Одељењског старешину на почетку школске године одређује директор 
Школе из реда наставника који остварују наставу у том одељењу. 
 

Члан 78. 
 Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и 
административни организатор рада у одељењу. 
 Одељењски старешина: 
- обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима који остварују наставу у 
одељењу и усклађује њихов рад; 
- доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем 
унутар одељења и школе као целине; 
- руководи радом одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке), 
координира организовање допунског и додатног рада, слободне активности 
ученика и друге облике ваннаставног ангажовања; 
- усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима (седнице 
одељењског већа, лични контакти); 
- координира активности педагога и психолога у школи са ученицима и 
њиховим родитељима; 
- прати оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 
- припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о 
безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама; 
- посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу 
(здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, 
економске, социјалне и породичне прилике); 
- пружа подршку и обезбеђује помоћ наставника, психолога и педагога 
школе; 
- обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, 
групно или са одељењском заједницом; 
- помаже у раду одељењске заједнице и ученичког парламета; 
- изриче васпитно дисциплинске мере из своје надлежности; 
- изриче усмене похвале наставничког и одељењског већа; 
- пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у 
ваннаставне активности; 
- упознаје ученике са задацима и садржајима наставе правилима образовно 
- васпитног рада, критеријумима оцењивања; 
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- штити ученике и запослене од дискриминације, занемаривања и 
злостављања; 
- помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи 
у учењу, понашању и организовању културног и забавног живота; 
- води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито ученицима који 
нередовно долазе на наставу; 
- предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика; 
- решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих 
предмета; 
- подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика; 
- реализује часове одељењског старешине; 
- припрема, организује и реализује родитељске састанке као облике групне 
сарадње са родитељима (најмање четири пута годишње); 
- информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о 
резултатима које ученици постижу у укупном образовно - васпитном раду; 
- заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и 
развоја ученика; 
- подноси извештај о своме раду одељењском већу; 
- обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком 
директора школе. 
 
 

Секретар Школе 
 

Члан 79. 
Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља 

секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за 
финансирање установе.  

Послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за 
секретара.  

Секретар из става 2. овог члана уводи се у посао и оспособљава се за 
самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита 
за секретара. Секретару - приправнику директор одређује ментора са листе 
секретара установа коју утврди школска управа.  

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног 
односа положи стручни испит за секретара.  

Секретару који не положи стручни испит у року из става 4. овог члана 
престаје радни однос.  

Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит 
за секретара.  

Начин и програм увођења у посао, програм, садржину, начин и рокове за 
полагање стручног испита, састав и начин рада комисије Министарства, 
односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже стручни 
испит и образац уверења који се издаје, трошкове полагања испита, накнаде за 
рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем стручног испита за 
секретара установе, прописује министар.  
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Члан 80. 

 Послове утврђене Законом, Статутом и актом о систематизацији обавља 
секретар школе. 
            Услове за рад које треба да испуњава секретар школе утрђује директор 
актом о систематизацији, у складу са Законом. 
 
 
 
 V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

Основне одредбе 
 

Члан 81. 
 Права, обавезе и одговорност ученика остварују се на начин и по 
поступку који су прописани Законом и Правилником о васпитно – 
дисциплинској и материјалној одговорности ученика и примењује се на ученика 
његовим уписом у школу.  
            Изостајање ученика са наставе на молбу родитеља до 3 наставна  дана 
одобрава одељењски старешина, од 4 - 7 дана директор школе, а више од 7 дана 
Наставничко веће.  
  

 
Члан 82. 

               Правилником о васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности 
ученика уређена су права, обавезе и одговорност ученика, лакше и теже повреде 
обавеза ученика, васпитни рад са ученицима, васпитно-дисциплински поступак, 
васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за покретање и вођење 
поступка, за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност 
ученика. 
 
 

Одговорност ученика 
 

Члан 83. 
 Ученик чини лакшу повреду обавезе ученика ако: 

- неоправдано нередовно похађа наставу и друге облике непосредног рада 
са ученицима; 

- долази у школу и на друга места на којима школа спроводи и организује 
образовно-васпитни процес, неприкладно одевен за наменске 
активности; 

- не брине се о личној хигијени и уредности или хигијени школских и 
других просторија у којима се врши васпитно-образовни рад; 

- ако се после почетка часа или другог непосредног рада са учеником, 
неоправдано, не налази на свом месту у учионици или у просторији где 
се рад обавља или напусти учионицу, односно просторију пре окончања 
часа, односно рада; 

- недисциплиновано се понаша у школи, за време часа, одмора или трајања 
другог непосредног рада са ученицима; 
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- немарно се односи или не чува од оштећења школску имовину, односно 
имовину других организација за време посете или извођења дела 
образовно-васпитног процеса ван Школе; 

- злоупотреби лекарско уверење, односно оправдање; 
- не да на увид родитељу или старатељу ђачку књижицу или други допис у 

којем је унета изречена васпитно-дисциплинска мера или обавештење о 
успеху, владању или другој битној чињеници за родитеља или старатеља; 

- пуши у дворишту или просторијама школе или другим просторијама у 
којима се изводи образовно-васпитни процес, где је то недопуштено; 

- користи средства комуникације (мобилни телефони и сл.) и друга 
техничка средства којима се омета час и други видови рада у образовно-
васпитном процесу или приликом полагања испита; 

- улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења; 
- се грубо, агресивно, непристојно или непримерено понаша према другим 

ученицима запосленима и другим лицима; 
- у својству дежурног ученика у одељењу не припреми учионицу за 

следећи час или не обавести наставника о одсутним ученицима; 
- у својству дежурног ученика у одељењу не чува предмете, књиге и 

прибор осталих ученика или имовину школе или не обавести наставника 
на почетку часа о оштећењу или нестанку имовине ученика или Школе; 

- у својству дежурног ученика у одељењу допусти неовлашћени улазак 
трећих лица у учионицу, или не обавести дежурног наставника о томе; 

- самовољно напусти дежурство; 
- у својству дежурног ученика Школе не извршава обавезе које има; 
- одбије да примени мере заштите и безбедности ученика, у школи, на 

пракси,  односно практичној настави, на екскурзији или ваннаставним 
активностима ван школе; 

- не придржава се Правилника о понашању ученика школе. 
            Ученик одговара за лакшу пвреду обавезе и изриче му се васпитна мера 
без вођења дисциплинског поступка уз појачан васпитни рад.   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Члан 84. 
            Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број: 72/09 и 52/11) и Правилником о 
васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 
За теже повреде обавезе ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45.  
Закона („Сл. гласник РС”, број: 72/09 и 52/11), води се васпитно – дисциплински 
поступак. 

 
Члан 85.  

 Решење о изреченој васпитно-дисциплинској мери се писмено доставља 
родитељу или старатељу. На изречену меру ученик, родитељ или старатељ могу 
да поднесу приговор директору Школе у року од пет дана од дана пријема 
одлуке. 

Одлучујући по приговору, директор школе га може одбацити као 
неблаговремен, одбити као неоснован или усвојити и поништити одлуку о 
изреченој васпитно-дисциплинској мери. 

Директор Школе ће поништити одлуку о изреченој васпитно-
дисциплинској мери поступајући по приговору у случајевима када утврди:  
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               1) да дисциплински поступак против ученика није вођен у складу са 
Законом и Статутом школе и Правилником о васпитно – дисциплинској и 
материјалној одговорности ученика.  

2) да је ученик починио лакшу повреду обавезе, а изречена му је 
васпитно-дисциплинска мера прописана за тежу повреду или 

            У случајевима наведеним у тачкама 1) и 2) претходног става, надлежни 
орган може поново покренути дисциплински поступак против ученика, уколико 
није истекао законом прописан рок за његово покретање. 

Решење о изреченој васпитно-дисциплинској мери се уписује у ђачку 
књижицу када постане коначна. 
            Ученик, његов родитељ односно старатељ има право да поднесе жалбу 
школском одбору на изречене васпитно-дисциплинске мере за извршену тежу 
повреду  обавеза ученика или за повреду забране из члана 44. и 45. закона у 
року од 3 дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и 
изреченој мери.  
 Школски одбор решава по жалби из става 1 овога члана у року од 15 дана 
од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора. 
 Против другостепеног решења о изреченој васпитно-дисциплинској 
мери: искључење ученика из школе , ученик, његов родитељ односно старатељ 
има право на судску заштиту у управном спору.  
 
 
 
Премештање ученика у другу школу и удаљење ученика из школе 

 
 

Члан 86. 
 Уколико је ученику коначном одлуком, изречена васпитно-дисциплинска 
мера, укор Наставничког већа, Наставничко веће може донети одлуку о 
премештању ученика у другу школу. 

Директор школе може спровести одлуку из 1. става овог члана ако на њу 
прибави сагласност родитеља или старатеља ученика и сагласност Школе у коју 
се ученик упућује. 
           Уколико је ученику коначном одлуком изречена васпитно-дисциплинска 
мера, укор Наставничког већа, а престала му је законом прописана обавеза 
похађања школе, директор ће га решењем удаљити из Школе у року од три 
дана и у истом року доставити решење родитељима или старатељима. 

 

Материјална одговорност ученика и родитеља 
 

Члан 87. 

     Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговарају за причињену 
штету у складу са Законом. 

 У случају да ученик, односно његов родитељ или старатељ одмах по 
учињеној штети или у току поступка за утврђивање одговорности не надокнади 
причињену штету, директор Школе, по утврђивању коначне и правоснажне 
одговорности ученика за повреду обавезе ученика којом је уједно начињена 
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материјална или нематеријална штета школи или запосленом у њој, покреће 
спор ради накнаде штете. 
 Од захтева за накнаду штете из претходног става може да се одустане 
уколико је штета мала или незнатна.  

Од захтева за накнаде штете из става 2. овог члана  може да се одустане 
уколико директор утврди да због материјалног и социјалног положаја ученика и 
његових родитеља или старатеља није могуће наплатити штету или би се 
наплатом штете угрозила егзистенција, живот и здравље ученика.  
 Пре доношења одлуке о одустанку од захтева за накнаду штете из 
предходног става, директор Школе мора прибавити мишљење стручне службе 
школе и надлежног ценра за социјални рад. 

У случају да ученик, односно његов родитељ или старатељ одмах по 
учињеној штети или у току поступка за утврђивање одговорности не надокнади 
причињену штету другом ученику или трећем лицу, по утврђивању коначне и 
правоснажне одговорности ученика за повреду обавезе ученика којом је уједно 
начињена материјална или нематеријална штета, директор Школе покушаће да 
посредовањем, договорно између родитеља или старатеља ученика који је 
начинио штету и родитеља или старатеља ученика који је претрпео штету, 
односно трећег лица, оствари вансудску накнаду штете. Ако то не успе, 
оштећени се упућује да судским путем оствари накнаду штете. 

 
 

Похваљивање и награђивање ученика 
 

Члан 88. 
 Ученици који се истичу у учењу и владању похваљују се и награђују у 
циљу њиховог подстицања на већу активност и постизања још бољих резултата 
и ради развијања позитивних особина личности. 
 Сматра се да се ученик истиче у учењу и владању ако: 
 - постиже запажен успех из појединих предмета, области или у целини, 
 - оствари запажене резултате у ваннаставним активностима, 
 - помаже слабијим ученицима у раду и доприноси развијању 
пријатељства, разумевања и толеранције, 
 - испољава стваралаштво и иницијативу, 
 - испољава самосталност, одговорност и друге позитивне особине, 
            -остварује запажену сарадњу са наставницима и стручним сарадницима у 
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, 
 - радо прихвата и изврђава посебне обавезе и својим примером делује 
позитивно на остале ученике, 

- и другим својим поступцима заслужује признање. 
 Похвале се могу додељивати ученицима појединачно, групама ученика 
или одељењима. 

Ученик се похваљује усмено или писмено. 
 Групе ученика или одељења се похваљују писмено. 
 Код додељивања похвале, назначава се поступак, понашање, односно 
резултат за који се награда додељује. 
 Похвале се могу додељивати у току године, на крају првог и другог 
полугодишта. 
 Похвале могу додељивати Одељењско и Наставничко веће. 
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 Одељењско веће може похваљивати ученике усмено или писмено, а 
групе ученика писмено, на предлог одељењског старешине и предметног 
наставника. 
 Наставничко веће додељује писмене похвале ученицима, групама 
ученика или одељењима, на предлог Одељењског већа или на сопствену 
иницијативу. 
 У записнике са седница Одељењског, односно Наставничког већа, уносе 
се предлози и одлуке поводом предлога за похвале. 
 Писмена похвала ученику, групи ученика или одељењу издаје се у виду 
похвалнице, на посебном обрасцу. 
 Усмену похвалу Одељенског већа јавно саопштава одељењски старешина 
ученицима одељења. 
 Писмену похвалу Одељењског већа саопштава и додељује похвалнице 
одељењски старешина. 
 Писмена похвала Наставничког већа јавно се саопштава ученицима 
путем књиге обавештења, а похвалнице додељује директор школе пред свим 
ученицима, наставницима и стручним сарадницима, приликом пригодних 
свечаности. 
 Одељењски старешина уписује у ђачку књижицу ученику изречену 
похвалу од стране Одељењског и Наставничког већа. 
 Ученицима се могу додељивати следеће награде: 
 - књиге, школски прибор и сл. 
 - бесплатне посете позоришним представама или биоскопским 
пројекцијама, 
 - кроз организовање излета или других активности за групе ученика или 
одељења, 

     - бесплатан одлазак на екскурзију. 
     Одредбе овог Статута о поступку, начину предлагања, одлучивању, 

саопштавању и уручивању похвалница сходно се примењују и на додељивање 
награда. 

 Средства за награђивање ученика обезбеђују се из средстава школе или 
уз помоћ спонзора и донатора. 
 Дипломе за изузетан општи успех или за изузетан успех у савлађивању 
наставног плана и програма из појединих наставних области или предмета 
додељују се у складу са прописом Министарства. 

 Обавештавање о додељеним дипломама и њихово уручивање ученицима 
обавља се сходно члану 90. став 15. овог Статута. 

Предлог кандидата за ђака генерације Наставничком већу подноси, 
најкасније до завршетка наставног периода за ученике VIII разреда, одељенско 
веће. Одлуку о проглашењу ђака генерације доноси Наставничко веће. 
 
 

Одељењска заједница 
 
 

Члан 89. 
 Ученици једног одељења школе чине одељењску заједницу. 
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 Одељењска заједница је средина у којој ученици једног одељења 
остварују васпитно-образовни процес, своја права, обавезе и одговорности у 
складу са Законом. 
 На часу одељењске заједнице ученици могу, посредством одељењског 
старешине да износе предлоге о начину реализације образовно – васпитног 
процеса, организацију живота и рада Школе и разматрају друга питања од 
значаја за живот и рад ученика и савладавање наставног градива. 
 Кроз рад одељењске заједнице остварују се одређени васпитни задаци 
утврђени у Годишњем планом рада школе. 
 Одељењска заједница бира на почетку сваке школске године 
председника, заменика предедника и благајника. 

Записничар одељењске заједнице води записник у посебној свесци у који 
се уноси време одржавања часа одељењске заједнице, присутни ученици, 
наставници или стручни сарадници и друга лица, теме које су се разматрале и 
динети предлози, примедбе, закључци, сугестије и одлуке, које одељењска 
заједница доноси већином гласова. 
 
 
 

Ученички парламент 
 
 

Члан 90. 
 У школи се организује ученички парламент ради:  
1.) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 
родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности 
ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском 
програму, начину уређивања школском простора, избору уџбеника, слободним 
и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и 
организацији свих манифестацијама ученика у Школи и ван ње и другим 
питањима од значаја за њихово образовање; 
2.) разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника 
и атмосфере у школи; 
3.) обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово 
школовање и о активностима ученичког парламента; 
4.) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању 
школе; 
5.) предлагача чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика; 
 Парламент чине по два представника сваког одељења VII и VIII разреда у 
Школи које предлаже и бира одељенска заједница. Парламент се бира сваке 
школске године. Чланови парламента бирају председника.  
 Парламент бира два представника ученика који учествују у раду 
школског одбора, без права одлучивања.  
 Програм рада парламента је саставни део годишњег програма рада 
Школе.  
 Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких 
парламената. 
На основу одлуке Наставничког већа, у Школи може да се образује Ученички 
парламент. 
 Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег програма 
рада школе. 
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 Рад Ученичког парламента организује се у складу са Ззаконом, а начин 
рада прописује његовим Пословником на који сагласност даје Наставничко 
веће. 
 
 

 
VI ИСПИТИ, РОКОВИ 

 
 

Члан 91. 
            У школи се полажу разредни, поправни и завршни испит. Разредни испит 
се организује за ученике који су изостали са наставе у дужем периоду ( више од 
1/3 укупног броја часова), тако што сваки наставник који је предавао у одељењу 
где дете похађа наставу је у обавези да одржи до 10 часова (а према потреби и 
више) припремне наставе за полагање разредног испита. Одељењски старешина 
је у обавези да обавести родитеље ученика који треба да полаже разредни испит 
о разлозима упућивања на испит. Родитељи подносе писмени захтев школи за 
организовање и полагање разредног испита. 
Разредни испит редован ученик VIII разреда полаже у мајско – јунском, а остали 
ученици у јунском року. 
 
          За ученике који су упућени на полагање поправних испита после 
припремне наставе у трајању од 5 дана, са по 2 часа дневно, обезбедиће се 
полагање поправних испита. 
Поправни испити се организују: 

1. за ученике VIII разреда почетком јуна текуће школске године; 
2. за ученике од IV – VIII разреда крајем  августа текуће школске године; 

 
          Завршни испит за упис у средње школе организује се у месецу када 
одлучи Министарство просвете и науке, крајем јуна текуће школске године. 
Припремна настава за полагање завршног испита за средње школе почиње у 
току II полугодишта, а интензивније ће се организовати две недеље пре самог 
полагања испита. 
  
  
 

Члан 92. 
 Решењем директор Школе утврђује време полагања испита и састав 
испитне комисије, најкасније 3 дана пре полагања разредног односно поправног 
испита и о томе  оглашавањем на огласној табли Школе и улазним вратима у 
школу обавештава задужене наставнике, ученика и негове родитеље или 
старатеље. 
 Одлука из претходног става садржи и време и место одржавања 
припремне наставе. 
 
 

VII ЗАПОСЛЕНИ 
 

Члан 93. 
                  Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварују 
наставници. 
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  Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: педагог и 
библиотекар. 
              Запослени у школи остварују своја права и обавезе у складу са Законом, 
Статутом и другим општима актима школе. 
   У Школи се радни однос заснива под условима, на начин и по поступку 
који је прописан Законом, Колективним уговором и општим актима школе. 
 

Члан 94. 
                Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање 
циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе 
образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика. 
 
 

Члан 95. 
 Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, 
саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и 
сарадњу са родитељима, односно старатељима у установи, да прати 
остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима и 
васпитачима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са 
принципима, циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у 
развијању индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, родитељима, 
наставницима и васпитачима, по питањима која су од значаја за образовање и 
васпитање и развој професионалне каријере ученика. 
 

Образовање наставника и стручног сарадника 
 

Члан 96. 
Послове наставника  односно, стручног сарадника може да обавља лице 

са одговарајућим високим образовањем. 
Одговарујуће високо образовање за наставника јесте образовање стечено на 
основу  

 на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. 
септембра 2005. године; 

 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 Изузетно, наставник може бити и  лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
 Наставник и стручни сарадник  мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. (од 
школске 2012/13 године) 
 У обављању образовно-васпитног рада наставнику, васпитачу и 
стручном сараднику могу да помажу и друга лица, у складу са овим законом. 
 Наставници и стручни сарадници  као и други запослени у Школи  дужни 
су да својим радом и укупним понашањем поштују опште принципе образовања 
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и васпитања и доприносе остваривању циљева образовања и васпитања, општих 
и посебних стандарда постигнућа и развијању позитивне атмосфере у установи. 
           Врсту образовања наставника и стручног сарадника прописује министар 
просвете. 
 

 Услови за пријем у радни однос 
 

Члан 97. 
 У радни однос у Школи може да буде примљено лице, под условима да: 

1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 

4) има држављанство Републике Србије. 
 Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, 
осим услова из става 1. овог члана, лице мора да има и доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
 Услови из ст. 1. и 2. овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. 
 Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) и става 2. овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа. 
 Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да 
не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или ако одбије да се подвргне 
лекарском прегледу у надлежној здравственој установи. 
 
 

Члан 98. 
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које има 

дозволу за рад, (у даљем тексту:лиценца). 
            Наставник и стручни сарадник који има лиценцу може да остварује 
индивидуални образовни план за рад са децом и ученицима са сметњама у 
развоју ако је за то оспособљен, по програму и на начин који прописује 
министар. 

Без лиценце послове  наставника  и стручног сарадника може да обавља : 
1.  приправник, 
2. лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника,са 

радним стажом стеченим ван школе, под условима и на начин предвиђен за 
приправнике, 

3. лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене 
одсутног запосленог; 
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            Изузетно, према потребама деце са посебним потребама, моћи ће се 
ангажовати педагошки или персонални асистент у зависности од процене 
интерресорне комисије. 

Лице из става 3. тачка 1.и 3. овог члана,                                                                                    
може да обавља послове наставника и стручног сарадника најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у Школи.  
 

Наставник и стручни сарадник- приправник 
 

Члан 99. 
 Приправник је  лице које први пут у том својству заснива радни однос у 
школи, на одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним 
временом и оспособљава се за самосталан образовно-васпитни рад наставника и 
стручног сарадника, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем 
испита за лиценцу. 
 Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног 
односа. 
 За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за 
увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника, школа 
приправнику одређује ментора. 
 Прва три месеца приправничког стажа наставник или стручни сарадник – 
приправник ради под непосредним надзором ментора. 
            Наставник – приправник за време прва три месеца не оцењује ученике. 
 Изузетно, ако школа нема одговарајућег наставника и стручног 
сарадника са лиценцом, ангажоваће  га из друге школе на основу уговора о 
допунском раду. 
 Приправник који савлада програм увођења у посао наставника, васпитача 
и стручног сарадника има право на полагање испита за лиценцу после 
навршених годину дана рада. 
 Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две 
године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу – престаје 
радни однос.  
 Приправнику у радном односу на одређено време својство приправника 
престаје након положеног испита за лиценцу, а радни однос истеком времена на 
које је примљен у радни однос. 
 
 
 

Пробни рад 
 

Члан 100.  
 Пробни рад може да уговори Школа са наставником и стручним 
сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено 
време. 
 Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у 
случају пријема у радни однос на одређено време дуже од годину дана. 
 Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест 
месеци. 
 Наставник и стручни сарадник који је за време пробног рада показао да 
својим компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних 
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принципа, циљева и стандарда постигнућа, наставља са радом у истом радно-
правном својству, а ако се на основу оцене директора, а по прибављеном 
мишљењу педагошког колегијума, утврди да то није показао, престаје му радни 
однос. 
  Радни однос престаје даном отказног рока, без права на отпремнину. 
  Отказни рок је 15 радних дана. 

 
 
 

Цивилно служење војне обавезе 
 

Члан 101. 
 Војни обвезник може у школи обављати цивилно служење војне обавезе 
у складу са важећим прописима. 
 Директор Школе одлучује о пријему лица на рад у смислу претходног 
става, доноси неопходне акте и обезбеђује прописане услове за рад.  
 

      Радно време 
 

Члан 102. 
 Радно време запослених у Школи прилагођено је годишњем циклусу 
реализовања Наставног плана и програма, времену трајања полугодишта, 
распуста за ученике и дневном ритму рада школе. 
             Радно време установе је организовано у две смене - прва смена од 6,00 до 
14,00  часова и друга смена од 13,00 до 21,00 час. 
 
 

Одговорност запосленог 
 

Члан 103. 
 За свој рад запослени у Школи одговарају материјално и дисциплински у 
складу са Законом. 
 

Члан 104. 
 Поред Законом утврђених тежих повреда радних обавеза, овим Статутом 
се утврђују следеће повреде радне обавезе запосленог: 

- немарно, неблаговремено и несавесно вршење својих послова; 
- изношење чињеница о ученику или његовим родитељима или 

старатељима у јавности или неовлашћеним лицима без дозволе 
директора; 

- неовлашћено изношење професионалне или службене тајне; 
- долазак на посао под дејством опојних средстава или конзумирање истих 

за време рада; 
- одбијање одласка на лекарски преглед ради утврђивања здравствене 

способности за рад или ради утврђивања конзумације опојних средстава; 
- све радње (чињење или нечињење) којима се омета, отежава или 

спречава редовно одвијање наставе, образовно-васпитни рад или рад 
органа Школе; 

- учешће у незаконитом штрајку; 
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- злоупотреба положаја повољнијим оцењивањем ученика ради 
остваривања личног интереса; 

- претња учињена према ученику, његовом родитељу или старатељу, или 
запосленом у Школи; 

- изражавање родне, расне и етничке нетрпељивости; 
- непријављивање директору или стручној служби школе непримереног 

понашања запосленог према ученику или дискриминацију или насиље 
извршено над учеником; 

- подстрекавање ученика на насиље или на чињење прекршајног или 
кривчног дела; 

- оцењивање ученика супротно Закону и другим прописима.  
 
 

Члан 105. 
 Лакше повреде радне обавезе су: 

- непридржавање Правилника о понашању у школи; 
- кашњење на посао и ранији одлазак са посла; 
- неоправдано одсуство на седницама стручних органа два или више пута 

у току полугодишта; 
- немарно, неблаговремено и несавесно вршење дежурства у Школи; 
- нетачно, немарно, непотпуно или неблаговремено обавештавање 

родитеља или старатеља ученика на родитељском састанку или у 
индивидуалном разговору са истим; 

- неизвршавање одређеног посла утврђеног општим и појединачним актом 
Школе као посла који запослени извршава на свом радном месту; 

- неблаговремено, непотпуно и немарно утврђивање података који се 
односе на постигнут успех ученика у учењу и владању, као и на израду 
извештаја о реализацији Годишњег програма рада школе, односно израду 
Годишњег програма рада;  

- примање поклона, осим симболичних, пригодних и мале вредности, од 
ученика или његових родитеља или старатеља; 

- позајмљивање новца од ученика или његових родитеља или старатеља;   
            Покретање и вођење дисциплинског поступка регулисано је Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број: 72/09 и 
52/11). 

У осталим случајевима изриче се опомена. 
Одлуку о казни доноси директор Школе. 
 

Заштита права запосленог 
 

 
Члан 106. 

 Заштиту права запослени у Школи остварује у складу са Законом и овим 
Статутом. 
 

Члан 107. 
 Школски одбор приликом одлучивања у другом степену може жалбу, 
односно приговор запосленог да: 

- одбаци као неблаговремене или поднете од неовлашћеног лица; 
- одбије као неосноване или 
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-  усвоји у делу или у целости, поништи првостепено решење, преиначи 
или промени првостепену одлуку. 
Школски одбор ће одбацити као ненадлежан, жалбу или приговор 

запосленог на акт директора, осим решења, којим се уређује процес рада у 
Школи и из ког извиру обавезе и права запосленог, уколико се претходно 
запослени са истим захтевом није обратио директору.  

 
Члан 108. 

 По приговору кандидата незадовољног одлуком директора о избору 
кандидата по конкурсу или огласу Школски одбор решава у оквиру захтева из 
приговора. 
 Решавајући по приговору из става 1. овог члана школски одбор може: 

- одбацити приговор као неблаговремен или поднет од неовлашћеног лица; 
- одбити приговор као неоснован или 
- усвојити приговор у делу или у целости. 

У случају наведеном у ставу 2. алинеји 3. овог члана, Школски одбор ће 
или: 
- поништити одлуку директора, ако изабрани кандидат не испуњава услове 

конкурса и донети одлуку о избору подносиоца приговора, ако једини 
испуњава услове конкурса, или 

- поништити одлуку директора и вратити му предмет на поновно 
одлучивање, ако изабрани кандидат не испуњава услове конкурса, а има 
више кандидата који испуњавају услове конкурса или, ако утврди да 
поступак избора кандидата није био спроведен у складу са Законом, или 

- поништити конкурс и одлуку о избору кандидата, уколико утврди да 
конкурс није био расписан у складу са Законом. 

 
VIII ПОСЛОВНА, ПРОФЕСИОНАЛНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

 
 

Члан 109. 
 Пословну тајну представљају подаци и исправе утврђене Законом, 
одлуком надлежног државног органа и овим Статутом. 
 Пословну и службену тајну, запослени и сви који раде у Школи дужни су 
чувати и без посебног одобрења директора не смеју је износити и саопштавати 
другим лицима и по престанку рада у Школи. 
  
 
 

Члан 110. 
 Професионалном тајном сматрају се подаци о ученицима, резултати 
њиховог психолошко-педагошког тестирања, њихово породично стање, адреса 
становања, њихово здравствено и имовно стање. 
 Професионалном тајном сматра се и постигнути успех ученика у учењу и 
владању током наставног периода, осим закључених оцена на крају првог и 
другог полугодишта. 
 Податке из предходног става, може да саопшти само родитељима или 
старатељима ученика, или овлашћеном лицу, одељењски старешина, школски 
педагог или психолог и директор школе. 



 44

 Наведено у 2. и 3. ставу овог члана не искључује обавезу предметног 
наставника на јавно и образложено саопштавање оцене ученику. 
 
 

        Члан 111.                                                                                                                                      
 Пословном тајном се сматра финансијско пословање Школе као и подаци 
о зарадама запослених и осталих лица ангажованих по другом основу за рад у 
Школи, осим дела финансијског пословања које се односи на рад ученичке 
задруге, средства која уплаћују родитељи или ученици по било ком основу и 
средства донатора, осим ако донатор захтева другачије. 

Ако податке из става 1. затражи правно или физичко лице у смислу 
података који су по Закону о доступности информација од јавног значаја, такве 
природе да су обухваћени наведеним законом, директор одлучује о давању 
тражених података.   
 

Члан 112. 
 Службеном тајном сматрају се подаци о идентитету ученика, починиоца 
повреде обавезе ученика, прекршајног или кривичног дела и садржај тог дела, 
као и идентитет ученика или другог малолетног лица саучесника или оштећеног 
учињеном повредом, прекршајем или кривичним делом и других ученика или 
малолетних лица који се у том случају појављују као сведоци, или учесници у 
поступку утврђивања одговорности.  

Службена тајна не може да се саопштава другим лицима или јавности, 
осим запосленима у Школи у поступку утврђивања одговорности ученика. 
 Директор Школе, односно одељењски старешина ако он води поступак 
против ученика, је овлашћен да службену тајну саопшти овлашћеном 
службеном лицу, а родитељима или старатељима ученика и другог малолетника 
или пунолетној особи само у случају када је неопходно њихово учешће у 
поступку утврђивања одговорности или, када се коначном и правоснажном 
одлуком утврди одговорност ученика, ради остваривања накнаде штете настале 
учињеним делом. 
 Садржај учињеног дела ученика директор може саопштити ученицима 
школе, родитељима или старатељима или јавности, када процени да је то у 
интересу Школе, под условом да не штети ни на који начин ни починиоцу дела 
ни другим лицима. 

Службеном тајном се сматрају тестови и други инструменти провере 
усвојеног нивоа знања ученика пре њихове употребе. 
 
 

Члан 113. 
 Запослени који користи исправе и документа који представљају 
професионалну, пословну или службену тајну, дужан је да их користи само у 
просторијама школе и да их чува на начин који онемогућава њихово коришћење 
од стране неовлашћених лица. 
 
 

IX ОПШТА АКТА ШКОЛЕ 
 

Члан 114. 
 Статут школе доноси Школски одбор на предлог директора Школе. 
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 Предлог статута школе мора бити образложен и достављен члановима 
школског одбора најмање 8 дана пре дана његовог доношења. 
             Предлог статута, пре усвајања на Школском одбору, биће доступан 
запосленим на огласној табли за евентуалне измене и допуне статута. 
 Уколико се у предлогу Статута уређују питања од значаја за правни 
положај, обавезе, права и одговорности запослених, предлог се, у истом року 
као и члановима Школског одбора, доставља репрезентативном синдикату у 
Школи. 
 

Члан 115. 
 Одговорност за законитост текста предлога Статута и других општих 
аката школе, сноси директор школе. 
 Уколико приликом доношења Статута или другог општег акта, Школски 
одбор донесе одредбу која је у супротности са Уставом или законом, директор 
школе је дужан да у записник на самој седници Школског одбора, или најдаље у 
року од три дана од дана одржане седнице, писмено, укаже председнику 
Школског одбора на ту чињеницу. 
 Школски одбор ће у року од 8 дана од дана указивања из предходног 
става размотрити упозорење директора школе и донети одлуку којом ће спорну 
одредбу ускладити са Уставом, односно Законом. 
 Уколико Школски одбор одбије да усклади спорну одредбу са Уставом, 
односно Законом, директор одмах обавештава о томе надлежни орган локалне 
самоуправе задужен за образовање и надлежну инспекцијску службу. 
 
 
 

Члан 116. 
 Сва општа акта која доноси Школски одбор ступају на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли Школе. 
 Сва општа акта из претходног става секретар школе објављује на 
огласној табли школе најкасније 3 дана по доношењу и оверава својим 
потписом и печатом датум објављивања. 
 Правилник о организацији и систематизацији послова, који доноси 
директор школе, ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Школе. 
 Дан објављивања Правилника о организацији и систематизацији послова 
оверава својим потписом и печатом Школе, секретар. 
 Објављивање опшег акта на огласној табли школе траје најмање 30 дана 
од дана његовог ступања на снагу. 
 
 
 
 

Члан 117. 
 Оригинале општих аката са овером датума објављивања чува секретар 
школе.  
  

Члан 118. 
 Осим Статута, Школски одбор доноси на исти начин следећа општа акта: 

1. Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља, 
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2. Правилник о мерама, начину и поступцима заштите и безбедности 
ученика, 

3. Правилник о заштити на раду, 
4. Правилник о противпожарној заштити, 
5. Пословник о раду школског одбора, 
6. друга општа акта у складу са Законом и Статутом.  

Школа ће у року од 3 месеца од дана ступања на снагу  ускладити своја 
општа акта са овим Статутом. 
 

X ОБАВЕШТАВАЊЕ, ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 119. 
 Рад Школе је јаван. 
 Јавност о раду Школе обавештава директор Школе или лице које он 
овласти. 
 У раду Школе заштићени су само подаци и чињенице који су утврђени 
Законом и овим Статутом као пословна, службена или професонална тајна. 
 Органи Школе искључиће јавност из свог рада када се разматрају питања 
у којима се располаже подацима и чињеницама одређеним као пословна, 
службена или професионална тајна.  
 

Члан 120. 
 У вршењу своје делатности Школа обавештава о правима, обавезама и 
одговорности, ученике, њихове родитеље или старатеље и запослене, по 
поступку и на начине утврђене законом и овим Статутом. 
 Запослени обавештавају ученике, родитеље или старатеље о чињеницама 
битним за исте, у оквиру делокруга свог рада, у складу са Законом и овим 
Статутом. 
 О питањима организације рада у школи директор обавештава запослене 
на седницама стручних органа, на састанку свих запослених и путем огласне 
табле Школе. 
 Обавештавање ученика и родитеља или старатеља врши се, осим на 
начин прописан Законом и овим Статутом и на заједничким родитељским 
састанцима, путем огласне табле за ученике, књиге обавештења ученика и на 
друге пригодне начине. 
 Обавештавање ученика, родитеља или старатеља, на начине наведене у 
претходном ставу  може да се врши, само уз сагласност директора Школе, од 
стране лица којима је то у делокругу рада. 
 

 
 

Члан 121. 
У циљу неометаног и благовременог обавештавања родитеља или 

старатеља о постигнутом успеху из учења и владања ученика, директор Школе 
на почетку школске године доноси одлуку којом одређује време пријема 
родитеља или старатеља од стране одељењских сатарешина и предметних 
наставника током радне недеље и ту одлуку истиче на улазу у школу, на огласну 
таблу за ученике и на огласну таблу Школе. 
  

Члан 122. 
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У циљу остваривања или заштите својих права, ученик, односно његов 
родитељ или старатељ, запослени у Школи или пуномоћник истих, има право 
увида у општа акта Школе и записнике стручних и других органа и Школског 
одбора. 
 Лице из претходног става има право увида у наведена акта код секретара 
током његовог радног времена. У случају да је секретар Школе на годишњем 
одмору или другој врсти одсуства са посла, директор ће одредити лице које је 
овлашћено за давање наведених аката на увид. 
 
 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 123. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на 
огласној табли Школе. 
  

Члан 124. 
 Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Школе донет 
18.02.2010. године под дел. бројем 70 од 26.02.2010. 
 
Број: 495 
Дана, 28.12.2011. године                                                ПРЕДСЕДНИК ШО 
                                                                М.П.                __________________                      
                                                                                             ВАСА ВАСИЋ 
                                                                                     
Да је овај Статут објављен 
на огласној табли Школе 
29.12.2011. године, 
тврди и оверава  
секретар школе 
М.П. __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
  

  
  
        


