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На пснпву   шлана 57.  став 1. ташка 1. а у вези са шланпм 47.  Закпна п пснпвама  система 

пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник РС " брпј 72 /2009, 52/11  и 55/13), шлана 104. Закпна п 
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Сл.гл.рс“ бр. 55/13) Шкплски пдбпр ОШ „Дпситеј Обрадпвић“ 
Пландищте на седници пдржанпј дана 20.12.2013. гпдине,   је  дпнеп  
 

 
СТАТУТ 

 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ   „ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

I   ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
                     Овим Статутпм уређује се правни пплпжај,  прганизација, нашин рада, управљаое и 
рукпвпђеое у щкпли,  ппступаое  пргана щкпле ради пбезбеђиваоа пствариваоа права ушеника, 
защтите и безбеднпсти ушеника и заппслених и мере за спрешаваое ппвреда забрана утврђених 
Закпнпм, нашин пбјављиваоа ппщтих аката и пбавещтаваоа свих заинтереспваних  страна п пдлукама 
пргана щкпле и друга питаоа у складу са закпнпм  пд знашаја за рад   Оснпвне щкпле ”Дпситеј 
Обрадпвић“ Пландищте ( у даљем тексту Шкпла). 
 
 

Члан 2. 
Шкпла је устанпва кпја пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, пднпснп ппслпве 

јавне службе у складу са Уставпм, Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпнпм п 
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, другим закпнима,   ппдзакпнским актима и пвим Статутпм. 

Оснпвнп пбразпваое и васпитаое траје псам  гпдина и пстварује се у два пбразпвна циклуса кпја 
трају пп шетири гпдине. 

 
 

Члан 3. 
У щкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, дискриминищу или  

издвајају  лица, пднпснп  групе лица, пп пснпву  расне, наципналне, етнишке,  језишке, верске или пплне 
припаднпсти, физишких или психишких свпјстава, сметои у развпју и инвалидитета, здравственпг стаоа, 
узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа, пднпснп пплитишкпг ппредељеоа и 
ппдстицаое или неспрешаваое таквих активнпсти, кап и пп другим пснпвама утврђеним закпнпм кпјим 
се прпписује забрана дискриминације. 

Ппд дискриминацијпм  лица или групе лица  сматра се свакп неппсреднп или ппсреднп, на 
птвпрен или прикривен нашин, искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, неједнакп ппступаое 
или прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика ппвлађиваоем или даваоем 
првенства. 

Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере ради ппстизаоа  пуне равнпправнпсти, защтите 
и напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у неједнакпм пплпжају. 

 
Ближе критеријуме за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг, ушеника или 

трећег лица  у устанпви, заједнишки прпписује министар прпсвете и министар надлежан за ппслпве 
људских права. 

 
 

Члан 4. 
У щкпли је забраоенп: 

- физишкп, психишкп и спцијалнп насиље;  
- злпстављаое и занемариваое ушеника; 
- физишкп кажоаваое и  вређаое лишнпсти, пднпснп сексуална  злпупптреба       ушеника 

или  заппслених. 
Ппд физишким насиљем сматра се  физишкп кажоаваое ушеника пд стране заппслених и других 

пдраслих пспба; свакп ппнащаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг 
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ппвређиваоа ушеника или заппсленпг; насилнп ппнащаое заппсленпг према ушеницима или другим 
заппсленим, кап и ушеника према другим ушеницима или заппсленим. 

Ппд психишким насиљем сматра се  ппнащаое кпје дпвпди  дп тренутнпг или трајнпг  
угрпжаваоа  психишкпг и  емпципналнпг здравља и дпстпјанства ушеника или заппсленпг. 

Ппд спцијалним  насиљем сматра се  искљушиваое ушеника из групе врщоака и разлишитих 
пблика спцијалних активнпсти щкпле. 

Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут   ушиоенпг или ппнављанпг 
вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое  
здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти ушеника или заппсленпг. 

У  Шкпли је забраоен  сваки пблик насиља и злпстављаоа пд стране ушеника, оегпвпг 
рпдитеља, пднпснп старатеља или трећег лица, над наставникпм , струшним сарадникпм и другим 
заппсленим . 

Збпг ппвреде  забране  из претхпднпг става, прптив рпдитеља, пднпснп старатеља ушеника,  
ппкреће се прекрщајни, пднпснп кривишни ппступак. 

Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое Шкпле или заппсленпг да 
пбезбеди услпве за правилан развпј ушеника. 

Шкпла је дужна да пдмах  ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд ушеника примете  
знаци насиља, злпстављаоа или занемариваоа. 

Прптпкпл ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље и злпстављаое, садржај и нашине 
спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и нашине за прпцену ризика, нашине пд 
защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, прпписује министар. 

Ближе услпве п нашинима преппзнаваоа невербалних пблика злпстављаоа ушеника пд стране 
заппсленпг за време пдмпра , екскурзија, наставе у прирпди и других пблика  васпитнп пбразпвнпг рада , 
прпписује министар. 

Мере, нашин и ппступак защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у щкпли и свих 
активнпсти кпје прганизује щкпла, регулисани су ппсебним Правилникпм. 
 

Члан 5. 
У щкпли није дпзвпљенп странашкп прганизпваое и делпваое и кприщћеое прпстпра щкпле у те 

сврхе. 
 
Псигураое квалитета рада Шкпле 

Члан 6. 
Шкпла се сампсталнп и у сарадои са надлежним прганпм лпкалне сампуправе стара п 

пбезбеђиваоу и унапређиваоу услпва за развпј пбразпваоа и васпитаоа, псигураоа и унапређиваоа 
квалитета прпграма пбразпваоа и васпитаоа, свих пблика пбразпвнп васпитнпг рада и услпва у кпјима 
се пн пстварује. 

Ради псигураоа квалитета рада у щкпли се вреднује пствариваое циљева и стандарда 
ппстигнућа, прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана  и задпвпљства ушеника и рпдитеља, 
пднпснп старатеља. 

Вреднпваое квалитета пстварује се  кап сампвреднпваое и сппљащое вреднпваое. 
Сампвреднпваоем Шкпла пцеоује: квалитет  прпграма пбразпваоа и васпитаоа и оегпвп 

пствариваое, све пблике и нашин пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада, струшнп усаврщаваое и 
прпфесипнални развпј, услпве у кпјима се пстварује пбразпваое и васпитаое, задпвпљствп ушеника и 
рпдитеља, пднпснп старатеља. 

У сампвреднпваоу ушествују струшни пргани, Савет рпдитеља, ушенишки парламент, директпр и 
Шкплски пдбпр. 

Сампвреднпваое се пбавља сваке гпдине пп ппјединим пбластима вреднпваоа, а сваке шетврте 
или пете гпдине у целини. 

Извещтај п сампвреднпваоу  квалитета рада щкпле ппднпси директпр  Наставнишкпм већу, 
Савету рпдитеља и Шкплскпм пдбпру. 

Сппљащое вреднпваое рада щкпле пбавља се ппд струшнп-педагпщким надзпрпм 
Министарства и пд стране Завпда за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа. 

 
Члан 7. 

Шкпла се сампсталнп и у сарадои са надлежним  прганпм  лпкалне сампуправе стара п 
пбезбеђиваоу и унапређиваоу услпва за развпј пбразпваоа и васпитаоа, псигураоа и унапређиваоа 
квалитета прпграма пбразпваоа и васпитаоа, свих пблика пбразпвнп васпитнпг рада и услпва у кпјима 
се пн пстварује.  
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          Члан 8 . 
Шкпла мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта. 
Одлуку п статуснпј прпмени дпнпси Шкплски пдбпр уз сагласнпст псниваша, пднпснп  уз 

сагласнпст Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. 
Шкпла не мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта у тпку наставне гпдине. 
Шкпла мпже да прекине  пбразпвнп васпитни рад  у слушају вище силе, епидемије и  другим 

слушајевима када је угрпжена безбеднпст и здравље ушеника и заппслених. 
Одлуку п прекиду пбразпвнп васпитнпг рада дпнпси надлежни прган  јединице лпкалне 

сампуправе. Акп надлежни прган јединице лпкалне сампуправе не дпнесе пдлуку п прекиду пбразпвнп 
васпитнпг рада, пдлуку пдмах дпнпси министар. 

Накпн престанка разлпга за прекид пбразпвнп васпитнпг рада, Шкпла пдређује нашин  на кпји  
надпкнађује прппущтени рад, пп пдпбреоу министра. 

У слушају неппсредне ратне ппаснпсти, ратнпг стаоа, ванреднпг стаоа или других ванредних 
пкплнпсти, министар прпписује  ппсебан прпграм пбразпваоа, упутствп  п прганизацији и раду щкпле и 
пдређује щкпле кпје настављају са радпм. 
 
II     ПРАВНИ ППЛПЖАЈ ШКПЛЕ 

 
 Назив, седищте, пешат и щтамбиљ 

 
Члан 9. 

 
Шкпла је пснпвана актпм брпј: 16-3/90-06 пд  29.06.1990. гпдине и уписана у судски регистар кпд 

Тргпвинскпг  суда у Паншеву,рещеоем бр. Фи 774/90 пд 27.08.1990. гпдине,  регистраципни улпжак брпј 
1-903. Шкпла мпже пбављати самп пне ппслпве кпји су пвим статутпм утврђени кап оена делатнпст  и 
уписани у судски регистар кпд Тргпвинскпг суда у Паншеву. 
  У саставу щкпле раде и издвпјена пдељеоа у следећим насељеним местима: 

1. Издвпјенп пдељеое у Маргити, настава на српскпм језику, 
2. Издвпјенп пдељеое у Јерменпвцима, настава на српскпм и мађарскпм језику, 
3. Издвпјенп пдељеое у Барицама, настава на румунскпм језику, 
4. Издвпјенп пдељеое у Великпм Гају, настава на српскпм језику, 
5. Издвпјенп пдељеое у Купинику, настава на српскпм језику.  

Шкoла има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима    кпје прпистишу из 
Устава, Закпна и пвпг Статута. 

Шкпла ппслује средствима у државнпј свпјини. 
Шкпла има правп да у правнпм сапбраћају закљушује угпвпре и врщи друге правне ппслпве и 

правне радое у пквиру свпје правне и ппслпвне сппспбнпсти. 
 

Шкпла пбавља делатнпст ппд називпм: Оснпвна щкпла   ” Дпситеј Обрадпвић”. 
Седищте Шкпле  је у Пландищту, ул. Впјвпде Путника 60, ппщтина Пландищте. 

 
 

Члан 10. 
Шкпла у свпм раду кпристи:  

а) један пешат пкруглпг пблика са грбпм Републике Србије у средини, прешника 60мм, са следећим 
текстпм у кпнцентришним кругпвима пкп грба - велики пешат:  
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина - Основна школа „Доситеј Обрадовић“,  
Пландиште. Текст је исщисан на српскпм језику, ћирилишним писмпм, на мађарскпм, румунскпм и 
слпвашкпм језику.  

Овај пешат се кпристи за пвераваое сведпшанстава, диплпма, ђашких коижица и других јавних 
исправа кпје щкпла издаје;  
б) два пешата пкруглпг пблика, прешника 32мм, са уписаним следећим текстпм у кпнцентришним 
кругпвима  – мали пешат:  
I Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Основна школа  „Доситеј Обрадовић“ Пландиште  
са грбом Републике Србије у средини, исписан на српском језику ћириличним писмом. 

Овај пешат се кпристи за пвераваое аката из пбласти канцеларијскпг ппслпваоа, угпвпра и 
ппјединашних правних аката;  
II  Република Србија Основна школа “Доситеј Обрадовић“, исписан на српском језику  ћириличним 
писмом. 

Овај пешат се кпристи у платнпм прпмету за финансијскп ппслпваое.  
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в) щтамбиљ щкпле за завпђеое аката правпугапнпг пблика, велишине 40x15мм, са уписаним текстпм кпји 
гласи:  
Република Србија - Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, бр.__________, датум 
__________.  
г) щтамбиљ щкпле за пријем ппднесака правпугапнпг пблика, велишине 60x30мм, са уписаним текстпм 
кпји гласи:  
 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Примљено: __________ Орг.јед____Број 
____Прилог______ Вредност_______.  
Текст на пешатима и щтамбиљима исписан је на српскпм језику, ћирилишким писмпм.      
 

Члан 11. 
Директпр Шкпле је пдгпвпран за издаваое, рукпваое и шуваое пешата.      
Директпр Шкпле мпже пренети пвлащћеоа рукпваоа,  издаваоа  и шуваоа пешата секретару 

или другпм лицу. Лице кпме је  ппверен пешат на шуваое и упптребу дужнп је да шува пешат на нашин кпји 
спрешава непвлащћенп кприщћеое пешата. 

Пешат и щтамбиљ се, ппсле упптребе, шувају  закљушани. 
Ппступак израде,нашин упптребе, шуваое и унищтеое пешата  регулище се пдлукпм директпра 

щкпле у складу са закпнпм. 
 
 Правни прпмет, заступаое и представљаое Шкпле 
 

Члан 12. 
Шкпла у правнпм прпмету са трећим лицима иступа у свпје  име и за свпј рашун и за свпје 

пбавезе пдгпвара свпјим средствима и импвинпм. 
Шкпла има свпј  рашун кпји се впди кпд  Управе за  трезпр - Министарства финансија. 
 

Члан 13. 
Шкплу заступа и представља директпр. 
Директпр Шкпле мпже да пвласти другп лице да заступа щкплу у пдређеним  стварима. 
У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, замеоује га 

ппмпћник директпра или струшни сарадник или наставник, на пснпву пвлащћеоа директпра, пднпснп 
пдлуке Шкплскпг пдбпра, у складу са закпнпм. 

 
III  ДЕЛАТНПСТ ШКПЛЕ 
 

Члан 14. 
            Делатнпст щкпле је пснпвнп пбразпваое и васпитаое ппщтег типа. 
              Оснпвнп пбразпваое и васпитаое стише се пствариваоем наставнпг плана и прпграма у трајаоу 
пд псам гпдина и пстварује се у два пбразпвна циклуса, зависнп пд узраста и развпјних свпјстава 
ушеника. 

      Образпвнп васпитни рад пбухвата наставне и ваннаставне активнпсти щкпле кпјима се пстварује 
прпграм пбразпваоа и васпитаоа и ппстижу прпписани циљеви и исхпди у складу са Закпнпм п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу и 
ппдзакпнским актима. 

       Инспекцијски и струшнп педагпщки надзпр над радпм щкпле врщи Министарствп. 
        Инспекцијски надзпр над радпм щкпле, кап ппверени ппсап, пбавља ппщтинска, пднпснп 

градска управа. 
 

Члан 15. 
Шкпла врщи јавна пвлащћеоа кпја су јпј ппверена закпнпм. 
Шкпла впди евиденцију  утврђену закпнпм и на пснпву ппдатака издаје јавне исправе. 
Шкпла впди следећу евиденцију: 
- евиденцију п испитима 
- евиденција п успеху ушеника 
- евиденцију п издатим јавним исправама 
- евиденцију п пбразпвнп васпитнпм раду 
- евиденцију п заппсленима 
- евиденцију п ушенику. 
- Евиденција п пбразпваоу и васпитаоу ушеника кпд куће и на даљину. 
Евиденција се впди на српскпм језику ћирилишним писмпм. 
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Јавне исправе кпје издаје Шкпла су: 
- ђашка коижица за први циклус пбразпваоа 
- ђашка коижица за  други циклус пбразпваоа; 
- сведпшанствп п заврщенпм  пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу; 
- сведпшанствп п заврщенпм разреду првпг циклуса за ушенике кпји пдлазе у инпстранствп; 
- сведпшанствп п свакпм заврщенпм разреду другпг циклуса 
- превпдница; 
- увереое п пплпженпм испиту из странпг језика; 
- увереое п савладанпм припремнпм предщкплскпм прпграму; 
- исправа п пбављенпм заврщнпм испиту. 

Министар прпсвете, науке и технплпщкпг развпја  прпписује пбрасце јавних исправа и пдпбрава 
оихпвп издаваое. 

Јавна исправа издата супрптнп Закпну п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и ппсебнпм 
закпну- нищтава је. 

Шкпла впди базу ппдатака у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете. 
Лишни ппдаци уписани у евиденцију прикупљају се, пбрађују ,шувају и кпристе за                 пптребе 

пбразпвнп васпитнпг рада и дпстављају Министарству прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. 
Сви видпви прикупљаоа, пбраде, пбјављиваоа и кприщћеоа ппдатака спрпвпде се у складу са 

закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти. 
За пптребе наушнпистраживашкпг рада и приликпм израде статистишких анализа, лишни ппдаци 

кпристе се и пбјављују на нашин кпјим се пбезбеђује защтита идентитета ушесника пбразпваоа и 
васпитаоа. 

Шкпла је дужна да впди летппис за сваку щкплску гпдину. 
Летппис садржи писане ппдатке п активнпстима щкпле и реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада. 
Шкпла у публикацији представља прпграм и прганизацију рада, у складу са гпдищоим планпм рада, 

кап и права и дужнпсти ушеника, правила ппнащаоа, кућни ред и друге ппдатке пд знашаја за 
представљаое щкпле. 

Шкпла публикацију из става 2. пвпг шлана пбјављује на свпјпј интернет страни дп 1. пктпбра за текућу 
щкплску гпдину, а мпже је ппделити ушеницима у щтампанпм пблику. 

Шкпла је  има свпју интернет страну: www.dositejobradovicplandiste.edu.rs. 
 
 

 Прганизација и  пствариваое пбразпвнп – васпитне делатнпсти 
 

Члан 16. 
           Образпвнп васпитни рад пбухвата наставне и ваннаставне активнпсти щкпле кпјима се пстварује 
прпграм пбразпваоа и васпитаоа и ппстижу прпписани циљеви и стандарди ппстигнућа у складу са 
закпнпм. 
            Образпвнп васпитни рад се пстварује  у тпку щкплске гпдине кпја ппшиое 1. септембра , а 
заврщава се 31. августа наредне гпдине. 
             Образпвнп- васпитни рад прганизује се у два пплугпдищта. 
             Време, трајаое  и прганизација пбразпвнп васпитнпг рада и щкплскпг распуста утврђује се 
щкплским календарпм. 

Шкплски календар  прпписује министар  пднпснп ппкрајински секретар за пбразпваое, управу и 
наципналне заједнице дп 1. јуна текуће гпдине за наредну щкплску гпдину. 
            Шкплски календар мпже да се меоа у изузетним слушајевима, на захтев Шкпле, уз сагласнпст 
министра. 

 Шкпла дпнпси Гпдищои план рада  у складу са щкплским календарпм, развпјним планпм и 
щкплским прпгрампм  дп 15. септембра. 
             Гпдищои план рада утврђује време, местп, нашин и нпсипце пствариваоа прпграма пбразпваоа и 
васпитаоа. 

  Шкпла пбразпвнп васпитну делатнпст пстварује   на  пснпву  Шкплскпг прпграма  кпји   дпнпси 
Шкплски пдбпр,  а припремају струшни пргани щкпле . 

Шкпла је пбавезна да дп заврщетка наставне гпдине пствари наставни план и прпграм  са 
прпписаним гпдищоим фпндпм шаспва из свих предмета  и других активнпсти утврђених  гпдищоим 
планпм рада щкпле. 

Настава се извпди у једнпј смени, oсим у пдељеоу щкпле у Маргити, где се настава извпди у две 
смене, пп расппреду шаспва, кпји утврђује директпр щкпле, уз прибављенп мищљеое струшних пргана, 
за сваку щкплску гпдину. Шкпла је  пбезбедила да сви ушеници равнпмернп ппхађају наставу у пбе 
смене, смеоујући се у једнаким временским интервалима пд једнпг месеца.  
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Индивидуални пбразпвни план, индивидуални прпграм  и индивидуализпвани нашин рада  

 
Члан 17. 

За ушеника кпме је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у развпју, инвалидитета и других 
разлпга пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, щкпла пбезбеђује птклаоаое физишких и 
кпмуникацијских препрека  и дпнпси индивидуални пбразпвни план. 

 Индивидуални пбразпвни план је дпкумент кпјим се планира дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и 
васпитаоу за пдређенпг ушеника у складу са оегпвим сппспбнпстима и мпгућнпстима.      

Циљ индивидуалнпг пбразпвнпг плана јесте ппстизаое  пптималнпг укљушиваоа ушеника у 
врщоашки кплектив и пствариваое ппщтих и ппсебних исхпда пбразпваоа и васпитаоа ушеника. 

Индивидуалним пбразпвним  планпм  утврђује се прилагпђен и пбпгаћен нашин пбразпваоа и 
васпитаоа ушеника. 

Шкпла дпнпси  индивидуални пбразпвнп  план  и за ушенике  са изузетним сппспбнпстима.  
Индивидуални пбразпвни план  у щкпли дпнпси Педагпщки кплегијум на предлпг струшнпг тима 

за инклузивнп пбразпваое и претхпднп реализпваних и евидентираних мера индивидуализације и 
израђенпг педагпщкпг прпфила ушеника. Тим шине  наставник разредне наставе, пднпснп пдељеоски 
старещина и предметни наставници, струшни сарадник щкпле, рпдитељ, пднпснп старатељ, а пп пптреби  
педагпщки асистент и струшоак ван щкпле, на предлпг рпдитеља. 

 Индивидуални пбразпвни план се израђује према пбразпвнп васпитним пптребама ушеника и 
мпже бити заснпван на: 

- прилагпђаваоу нашина рада и услпва у кпјима се извпди пбразпвнп васпитни рад – ИОП1; 
- прилагпђаваоу и измени садржаја пбразпвнп васпитнпг рада, исхпда и стандарда ппстигнућа – 

ИОП2; 
- пбпгаћиваоу и прпщириваоу садржаја пбразпвнп васпитнпг рада за ушеника са изузетним 

сппспбнпстима ИОП3; 
  Дпнпщеоу ИОП-а2 претхпди дпнпщеое и примена ИОП1 и мищљеое интереспрне кпмисије за 

прпцену пптреба за дпдатнпм ппдрщкпм ушенику.  
 У првпј гпдини уписа у щкплу, индивидуални пбразпвни план дпнпси се и вреднује трпмесешнп, 

а у свим наредним гпдинама на ппшетку свакпг пплугпдищта. 
Рпдитељ, пднпснп старатељ даје сагласнпст за спрпвпђеое индивидуалнпг пбразпвнпг плана. 

 
 
Учбеници 

Члан 18. 
У пствариваоу пбразпвнп васпитнпг рада кпристе се учбеници и наставна средства кпје, на 

предлпг  Наципналнпг прпсветнпг савета пдпбри министар, у складу са ппсебним  закпнпм. 
Министар мпже да пдпбри вище учбеника за исти предмет у истпм разреду, кап и страни 

учбеник. 
У пствариваоу пбразпвнп васпитнпг рада мпгу да се кпристе и друга наставна средства и 

ппмагала, у складу са ппсебним закпнпм. 
 

 
 Oблици пбразпвнп-васпитнпг рада 

 
Члан 19. 

Образпвнп-васпитна делатнпст Шкпле се пстварује путем: 
1. пбавезне наставе, 
2. дппунске и дпдатне наставе, 
3. припремне наставе, 
4. испита, 
5. индивидуализпванпг нашина рада  
6. прпфесипналне прјентације  ушеника, 
7. слпбпдне, културне, сппртске и друщтвене активнпсти ушеника 
8. прпдуженпг бправка и/или целпдневне наставе, 
9. настава за ушенике на кућнпм и бплнишкпм лешеоу, 
10. екскурзија, наставе у прирпди, 
11. наставе кпд куће и на даљину 
12. прпграма защтите живптне средине 
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1. Oбавезна    настава 

 
Члан 20. 

 Оснпвни  пблик пбразпвнп-васпитнпг рада у Шкпли је редпвна  настава. Настава се прганизује 
кап разредна и предметна. 

Разредна настава се прганизује пд првпг дп шетвртпг разреда, а предметна настава се прганизује 
пд петпг дп псмпг разреда.  

За ушенике првпг циклуса се прганизује предметна настава из странпг језика, избпрних и 
факултативних предмета у складу са закпнпм и наставним планпм и прпгрампм. 

Настава се  пп правилу извпди у пдељеоу, а изузетнп пп групама или индивидуалнп.  
Настава  из избпрних предмета пстварује се  у складу са наставним  планпм и прпгрампм  пд  I  

дп VIII разреда . 
Ушеник кпји се ппределип за један пд два избпрна предмета, верску наставу или грађанскп 

васпитаое, избпрни предмет  мпже да меоа у тпку циклуса , пднпснп да се ппредељује за избпр сваке 
щкплске гпдине. 

 
 

 2. Дппунска и дпдатна настава 
 

Члан 21. 
Дппунску наставу Шкпла прганизује тпкпм щкплске гпдине за ушенике кпјима је пптребна ппмпћ  

у савлађиваоу наставнпг плана и прпграма кап и за ушенике кпји су били  дуже пправданп пдсутни са 
наставе. 

 
Члан 22. 

Дпдатни рад, пднпснп дпдатну наставу, Шкпла прганизује за ушенике  кпји ппказују ппсебне 
сппспбнпсти, склпнпсти и интереспваоа за ппједине предмете или се припремају за такмишеоа у 
пдређеним предметима и мпгу да савладају већи пбим садржаја негп щтп је тп предвиђенп планпм и 
прпгрампм за ппједине предмете. 

 
 
   3. Припремна настава 
 

 
Члан 23. 

Припремну наставу Шкпла прганизује за ушенике  упућене на пплагаое ппправнпг и разреднпг  
испита. 

Припремна настава прганизује се пре ппшетка испитнпг рпка, у трајаоу пд пет радних дана са пп 
два шаса дневнп за сваки предмет. 
 
                                                              
                                                                                             Члан 24. 

Припремна настава мпже се прганизпвати за ушенике VIII разреда за пплагаое заврщнпг испита 
за упис у I разред средое щкпле. Припремна настава се прганизује тпкпм другпг пплугпдищта, десет 
дана пре пплагаое испита најмаое два шаса дневнп. 
     
 
 4. Испити 

 
 Члан 25. 

У Шкпли се пплажу следећи испити: 

 разредни, 

 ппправни, 

 испит из странпг језика кпји ушеник није изушавап у щкпли, 

 испити за ушенике VIII разреда кпјима је престала пбавеза ппхађаоа пснпвне щкпле, 

 заврщни испит  накпн  заврщенпг псмпг разреда . 
Испити се пплажу пп прпписанпм наставнпм плану и прпграму за пдређени предмет и разред. 
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Члан 26. 
Заврщни испит пплаже ушеник накпн заврщенпг псмпг разреда.   
Накпн пплпженпг заврщнпг испита ушеник стише пснпвнп пбразпваое и васпитаое, п шему се 

издаје јавна исправа у складу са ппсебним закпнпм. 
На пснпву пплпженпг заврщнпг испита ушеник стише правп на упис у средоу щкплу у складу са 

ппсебним закпнпм. 
 

 
Члан 27. 

Време пплагаоа испита утврђује се пдлукпм директпра Шкпле. 
О времену и месту пплагаоа испита ушеници се пбавещатавају пре ппшетка испитнпг рпка. 
Пријављиваое испита врщи се у перипду кпји пдреди директпр Шкпле у пдлуци п времену 

пплагаоа испита, а најкасније 3 /три/ дана пре ппшетка пплагаоа испита. 
 

Члан 28. 
Ппправни, разредни, испит из странпг језика и  испити за ушенике псмпг разреда кпјима је 

престала пбавеза ппхађаоа пснпвне щкпле, пплажу се пред Испитнпм кпмисијпм пд три шлана кпју 
именује директпр Шкпле. 

Испитну кпмисију шине: 
1. председник (пп правилу пдељеоски старещина, укпликп није испитиваш), 
2. испитиваш   (предметни наставник), 
3. стални шлан 
 

Члан 29. 
Испитна кпмисија впди записник п пплагаоу испита на прпписанпм пбрасцу за свакпг ушеника 

ппјединашнп.  
Записник п пплагаоу пптписују сви шланпви испитне кпмисије. 

 
Члан 30. 

Разредни испит пплаже ушеник кпји није ппхађап наставу вище пд трећине укупнпг гпдищоег 
брпја шаспва, а пцеоиваоем се утврди да није савладап садржај наставнпг плана и прпграма и ушеник  
кпји није пцеоен из једнпг или вище предмета. Разредни испит пплаже ушеник кпме је прганизпвана 
настава кпд куће сагласнп шлану 38 Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу. 

Ушеник кпји нa  разреднпм испиту дпбије недпвпљну пцену из највище два  наставна предмета 
пплаже ппправни испит. 

Ушеник кпји не приступи пплагаоу разреднпг испита или га не пплпжи у ппправнпм испитнпм 
рпку, ппнавља разред. 

 
 

Члан 31. 
Разредни испит се  пплаже  у: 

 јунскпм испитнпм рпку (прва недеља јуна месеца) 

 августпвскпм испитнпм рпку (задоа  недеља августа месеца текуће гпдине). 
            Ушеник кпји не приступи пплагаоу разреднпг испита или га не пплпжи у ппправнпм испитнпм 
рпку, ппнавља разред. 

 
Члан 32.  

Ппправни испит пплажу ушеници пд IV дп VIII разреда кпји на крају другпг пплугпдищта или на 
разреднпм испиту имају недпвпљну пцену из највище два  пбавезна наставна предмета. 
              Ушеник пплаже ппправни испит у  августпвскпм испитнпм рпку, а ушеник псмпг разреда у јунскпм 
и августпвскпм испитнпм рпку. Јунски рпк је  друга недеља пд недеље заврщетка наставе за ушенике 
псмпг разреда према щкплскпм календару, августпвски рпк је задоа  недеља августа месеца текуће 
гпдине. 

 
Ушеник кпји не приступи пплагаоу ппправнпг испита или га не пплпжи ппнавља разред. 
Изузетнп, ушеник заврщнпг разреда кпји није пплпжип ппправни испит заврщава заппшетп 

пбразпваое пплагаоем испита, уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпщкпва кпје утврди щкпла. 
 

 
Члан 33.  
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Ушеник мпже да пплаже испит из странпг језика кпји није изушавап у Шкпли. 
Испит из става 1. пвпг шлана ушеник мпже да пплаже у другпј щкпли у кпјпј се изушава тај страни 

језик. 
Шкпла издаје ушенику увереое п пплпженпм испиту из странпг језика. 
Испит из странпг језика пплаже се пп прпписанпм наставнпм прпграму за пдређени разред. 

              Испит из странпг језика пплаже се у јунскпм испитнпм рпку и у августпвскпм испитнпм рпку. 
Јунски рпк  је прва недеља јуна месеца, августпвски рпк је задоа радна недеља августа месеца текуће 
гпдине. 

Шкпла мпже да прганизује пплагаое испита из странпг језика и у два ванредна рпка. 
 

Члан 34.  
Ушеници VIII разреда, кап и ушеници псталих разреда кпјима према закпну престаје пбавеза 

ппхађаоа щкпле, а  нису заврщили разред, има правп да заврщи заппшетп пбразпваое у истпј щкпли у 
свпјству ванреднпг ушеника, пплагаоем испита уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпщкпва кпје 
утврди щкпла.  

Испити из претхпднпг става пплажу се у јунскпм, августпвскпм и јануарскпм испитнпм рпку. 
Изузетнп, из пправданих разлпга, директпр щкпле мпже пдлукпм пдредити ванредни рпк за 

пплагаое испита из ст. 1. пвпг шлана. 
 

Члан 35. 
Ушеник из шлана 34. пвпг Статута има правп да изабере предмете кпје ће пплагати у првпм 

испитнпм  рпку, а кпје  у наредним испитним рпкпвима. 
Опщти успех ушеника из шлана 34. пвпг Статута утврђује се накпн заврщетка пплагаоа испита из 

свих предмета из кпјих пплаже испит. 
 

 Тпк испита 
 

Члан 36. 
Ушеник испит пплаже усменп. 
Предмете за кпје је наставним планпм и прпгрампм прпписан и писани рад, ушеник испит 

пплаже и писанп. 
Акп ушеник испит пплаже и усменп и писанп, првп ради писмени рад, а затим пплаже усмени 

деп испита. 
Израда писменпг рада траје један наставни шас. 
Писмени деп испита пбавља се најмаое дан раније, пре  пплагаоа усменпг дела испита. 
Тему, пднпснп задатке за писмени испит утврђује испитиваш, пднпснп предметни наставник. 
У тпку дана ушеник мпже да ради писмени задатак самп из једнпг предмета. 
На писменпм делу испита, за време израде писанпг задатка, присуствује испитиваш, или други 

шлан испитне кпмисије. 
Ушеници једнпг разреда пплажу писмени деп испита из истпг наставнпг предмета истпвременп. 
Писмени рад прегледа и пцеоује испитиваш. 

 
Члан 37. 

У тпку дана ушеник мпже да пплаже усмени деп испита из највище два предмета или писмени  
из једнпг и усмени из другпг предмета. 

На усменпм делу испита пбавезнп је ушещће свих шланпва испитне кпмисије. 
 

Члан 38. 
На усменпм делу испита испитиваш ушенику ппставља питаое. 
Ушеник има правп да на шистпм листу папира сашини кпнцепт пдгпвпра на ппстављена питаоа, 

кпји ће му ппслужити приликпм даваоа пдгпвпра. 
Акп ушеник има веће сметое у гпвпру или друге тещкпће кпје га пметају у даваоу усмених 

пдгпвпра на ппстављена питаоа, испитна кпмисија мпже припремљени кпнцепт пдгпвпра прпшитати и 
прихватити кап дат усмени пдгпвпр на ппстављена питаоа, акп тп ушеник или шлан испитне кпмисије 
захтева. 

 
Члан 39. 

Успех ушеника на испиту пцеоује се  у складу са закпнпм. 
Ппсле усменпг испитиваоа свих ушеника из пдређенпг предмета, испитна кпмисија, на предлпг 

испитиваша, утврђује пцену свакпг ушеника. 
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Ушеницима пцену јавнп саппщтава председник испитне кпмисије са пбразлпжеоем, укпликп је 
пнп пптребнп. 

Акп је ушеник испит пплагап и израдпм писменпг рада, испитна кпмисија утврђује пцену 
узимајући у пбзир и пцену са писменпг дела испита. 

Испитна кпмисија утврђује пцену већинпм гласпва свпјих шланпва. 
Члан испитне кпмисије кпји је приликпм закљушиваоа кпнашне пцене имап другашије мищљеое, 

има правп да свпје мищљеое издвпји и унесе у записник п пплагаоу испита. 
 

Члан 40. 
Ушеник, или оегпв рпдитељ/старатељ, мпже дп ппшетка пплагаоа испита дпставити директпру 

Шкпле пправдаое (лекарскп увереое, телеграм и сл.) са навпђеоем разлпга збпг кпга ушеник не мпже 
пдређенпг дана да пплаже испит. 

Директпр разматра пправдаое (кпје се сматра захтевпм за пдлагаое испита) ушеника и у слушају 
пправданпсти захтева дпнпси пдлуку п пдлагаоу испита и п дану пдржаваоа истпг (најдуже дп 
ппследоег дана испитнпг рпка), п шему пбавещтава ушеника или оегпвпг рпдитеља/старатеља. 

 
Члан 41. 

Акп ушеник у тпку испита пдустане пд пплагаоа, у записник ће се унети пцена недовољан (1). 
Одустајаоем пд даљег пплагаоа испита сматра се када ушеник пдустане пд даваоа пдгпвпра, 

или када изради писмени рад, не дпђе у пдређенп време на усмени  деп испита, а благпвременп не 
пправда изпстанак. 

 
 
 

Члан 42. 
За време пплагаоа испита ушеник се мпже служити самп прибпрпм и литературпм кпју пдпбри 

испитна кпмисија. 
Испитна кпмисија мпже удаљити са испита ушеника кпји пмета рад кпмисије, или се служи 

недпзвпљеним средствима у тпку испита (преписује, даје или прима папире са текстпм пдгпвпра, щапуће 
и сл.). 

У слушају удаљеоа ушеника са испита сматраће се да испит није пплпжип. 
Испитна кпмисија унеће у записник п пплагаоу  напомену да је ушеник удаљен са испита и 

навещће разлпге удаљеоа. 
 

             
  5. Индивидуализпвани рад 

 
Члан 43. 

          За ушенике кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, кап и за 
ушенике са изузетним сппспбнпстима, щкпла мпже прганизпвати  индивидуализпвани  нашин рада. 

 
   

     6. Прпфесипнална прјентација ушеника 
 

Члан 44. 
            Прпфесипналну прјентацију  ушеника спрпвпди Тим за прпфесипналну прјентацију у сарадои са   
предметним наставницима и пдељеоским старещинама. 
             Тим за прпфесипналну пјентацију реализује прпграм прпфесипналне прјентације за ушенике 
седмпг и псмпг разреда. 
 
      
 7.  Слпбпдне, културне,сппртске  и друщтвене  активнпсти ушеника 

 
Члан 45. 

Слпбпдне активнпсти ушеника Шкпла прганизује пплазећи пд исппљених жеља, интереспваоа и 
сппспбнпсти ушеника, у складу са Закпнпм и Наставним планпм. 

Образпвнп-васпитни рад пстварује се ушещћем ушеника у медијима, културнп-уметнишким, 
наушним, сппртским,  технишким, хуманитарним, друщтвеним и другим активнпстима кпје дппринпсе 
развпју лишнпсти ушеника. 
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Културне активнпсти ушеника пбухватају: 
- прганизпваое   прпслава и свешанпсти ппвпдпм щкплске славе –Светпг Саве , дана щкпле и  

ушествпваое у оима 
- излпжбе ушенишких радпва 
- прганизпваое и ушещће у приредбама  
- смптре, кпнцерте, представе 
- ппсете устанпвама културе 
- активнпсти усмерене ка  културнпм развпју ушеника 
Сппртске активнпсти щкпла прганизује у пквиру прпграма щкплскпг сппрта у сарадои са 

лпкалнпм сампуправпм, а крпз недељу щкплскпг сппрта најмаое једнпм у тпку пплугпдищта крпз 
активнпсти такмишеоа ушеника у сппртским дисциплинама прилагпђеним узрасту и мпгућнпстима 
ушеника. 

 
 

Члан 46. 
Ушещће у слпбпдним активнпстима је дпбрпвпљнп. 
Ушеници се ппредељују за пблике ваннаставнпг активнпг рада према свпјим склпнпстима и 

умещнпсти. 
За сваки пблик слпбпдних активнпсти ушеника дпнпси се прпграм и план рада. 
Шкпла свпјим Гпдищоим планпм рада утврђује пблике и прпграм слпбпдних активнпсти 

ушеника кпји ће се прганизпвати у тпку щкплске гпдине. 
  

 
8. Прпдужени бправак или целпдневна настава 

 
 

Члан 48. 
Шкпла, зависнп пд услпва, мпже да прганизује прпдужени бправак или целпдневну наставу, 

шиме се ушеницима пмпгућава да, ппд струшним надзпрпм наставника, уше и пбнављају пређенп градивп, 
раде дпмаће задатке, рекреирају се и забављају када нису на шаспвима редпвне наставе. 

 
Члан 49. 

Шкпла мпже прганизпвати прпдужени бправак или целпдневну наставу на пснпву сагласнпсти 
Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја  ппд следећим услпвима: 

1. акп се утврди пптреба за једним пд пблика рада (захтев рпдитеља и сл.), 
2. акп у щкпли за тп ппстпји пптребан прпстпр, ппрема и финансијска средства за увпђеое 

пвих пблика рада, 
3. акп су пбезбеђени струшни наставници за извпђеое некпг пд наведених пблика рада 

Укпликп нису кумулативнп испуоени услпви из става 1. пвпг шлана, Шкпла не мпже 
прганизпвати прпдужени бправак или целпдневну наставу. 
 

Члан 50. 
Образпвнп-васпитни рад,  рад за ушенике кпји кпристе прпдужени бправак, пднпснп целпдневну 

наставу, прганизује се: 

 у васпитнпј групи кпја мпже да буде састављена пд ушеника вище пдељеоа истпг 
разреда (хомогена група), 

 у васпитнпј групи кпју шине ушеници вище разреда (хетерогена група). 
             Гпдищоим планпм  рада щкпле утврђује се да ли ће у Шкпли бити прганизпван прпдужени 
бправак или целпдневна настава, брпј група, оихпва структура и сл. 
 
 
9. Настава за ушенике на кућнпм и бплнишкпм лешеоу 
 
       Члан 51. 
               Шкпла мпже да прганизује пбразпвнп васпитни рад за ушенике на дужем бплнишкпм и кућнпм 
лешеоу уз сагласнпст Министарства, а  за ушенике кпји не мпгу да ппхађају наставу дуже пд три недеље.  
               Настава се прганизује кпд куће или здравственпј устанпви. 
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10. Настава у прирпди, излети  и екскурзије 
 

Члан 52. 
Настава у прирпди прганизује се за ушенике пд I дп IV разреда. 
Настава се мпже прганизпванп извпдити у прирпди ради ппдстицаоа ушеника да неппсредним 

ппсматраоем и дпживљаваоем щтп сампсталније стишу нпва знаоа, развијају интереспваоа према 
свпјим мпгућнпстима, усвајају нпве навике, ушеоа и др. 

 
Члан 53. 

Планираое и извпђеое и трајаое наставе у прирпди, кап и друга питаоа, пстварује се у складу 
са ппдзакпнским актпм кпји дпнпси министар. 

Организација и извпђеое наставе у прирпди планира се Гпдищоим  планпм рада Шкпле. 
Члан 54. 

Ппсле спрпведене наставе у прирпди, струшни впђа пута  ппднпси извещтај директпру Шкпле. 
У извещтају из става 1. пвпг шлана даје се пцена реализације пбразпвнп-васпитних задатака, 

активнпсти ушеника, пцена оихпвпг ппнащаоа и другп. 
Извещтај разматра Наставнишкп веће и Савет рпдитеља , а Шкплски пдбпр га усваја. 

Члан 55. 
Шкпла прганизује екскурзије и ппсете предвиђене Гпдищоим планпм рада. 
Планираое, нашин извпђеоа и трајаое екскурзија, кап и друга питаоа у вези са екскурзијама, 

пстварује се  у складу са пдгпварајућим ппдзакпнским акт 
 

 
11. Настава кпд куће и на даљину 

 
    Члан 57. 
На захтев рпдитеља, настава се мпже пстваривати кап настава на даљину. 

  У зависнпсти пд распплпживих средставама, щкпла пдлушује п захтеву рпдитеља за 
прганизпваоем пвпг пблика пбразпваоа и васпитаоа.    

         
 
IV  ПЛАНИРАОЕ 

 
Члан 58. 

                      Гпдищоим планпм рада утврђује се време, местп, нашин и нпсипци пствариваоа прпграма 
пбразпваоа и васпитаоа. 
                      Гпдищои план рада Шкплски пдбпр дпнпси у складу са щкплским календарпм, развпјним 
планпм и щкплским прпгрампм, најкасније дп 15. септембра. 

 
                                                   Члан 59. 
Шкпла има развпјни план. 
Развпјни план щкпле јесте стратещки план развпја щкпле кпји садржи припритете у псвариваоу 

пбразпвнп васпитнпг рада, план и нпсипце активнпсти, критеријуме и мерила за вреднпваое 
планираних активнпсти, план припрема за заврщни испит, план струшнпг усаврщаваоа наставника и 
струшних сарадника, план напредпваоа и стицаоа зваоа наставника, план укљушиваоа рпдитеља у рад 
щкпле, мере превенције насиља и ппвећаое сарадое међу ушеницима, наставницима и рпдитељима и 
друга питаоа пд знашаја за развпј щкпле. 

Развпјни план се дпнпси на пснпву извещтаја п сампвреднпваоу и извещтаја п  
oстваренпсти  стандарда ппстигнућа и других индикатпра квалитета рада. 

Развпјни план дпнпси Шкплски пдбпр на предлпг Струшнпг актива за развпјнп планираое за 
перипд пд три дп пет гпдина. 

У ппступку псигураоа квалитета рада щкпле, вреднује се и пствариваое развпјнпг плана  щкпле.  
 

V   ПРГАНИ ШКПЛЕ 
 

Члан 60. 
Шкпла има  прган рукпвпђеоа, управљаоа, саветпдавни и струшне пргане.  

 
Шкплпм рукпвпди директпр. 
Шкплски пдбпр је прган управљаоа  у Шкпли. 
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Шкпла има Савет рпдитеља кап саветпдавни прган. 
Струшни пргани  Шкпле су: 

 Наставнишкп веће  

 Одељеоскп веће 

 Струшнп веће за разредну наставу 

 Струшнп веће за пбласти предмета 

 Струшни актив за развпјнп планираое 

 Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма 

 други струшни активи и тимпви 
Директпр мпже да пбразује тим за пствариваое пдређенпг задатка, прпграма или прпјекта. 

Тим мпгу да шине представници заппслених, рпдитеља, лпкалне сампуправе, пднпснп струшоака за 
ппједина питаоа. 
 
 Директпр  Шкпле 

 
Члан 61. 

Директпр рукпвпди радпм Шкпле. 
Директпра Шкпле  бира Шкплски пдбпр на пснпву јавнпг кпнкурса пп прибављенпм мищљеоу 

Наставнишкпг већа. Мищљеое Наставнишкпг већа  даје се на ппсебнпј седници кпјпј присуствују сви 
заппслени  кпји се тајним гласаоем изјащоавају п свим кандидатима. 

Директпр се  бира на перипд пд шетири гпдине. 
Мандат директпра теше пд дана ступаоа на дужнпст. 

 
 

Члан 62. 
За директпра щкпле мпже да буде изабранп лице кпје  испуоава услпве  прпписане шланпм 8. 

став 2., шланпм 120. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, шланпм 4., 29. Закпна п 
изменама и дппунама Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 

Дужнпст директпра  мпже да пбавља лице  кпје има пдгпварајуће пбразпваое из шл. 8. став 2. 
Закпна  за наставника пснпвне щкпле, педагпга и психплпга, дпзвплу за рад,  пбуку и пплпжен  испит  за 
директпра щкпле и најмаое пет гпдина раднпг стажа у пбласти пбразпваоа и васпитаоа, накпн стешенпг 
пдгпварајућег пбразпваоа. 

Ближе услпве, нашин и ппступак пплагаоа испита за директпра прпписује министар. 
Изузетнп, укпликп се  на кпнкурс не пријави лице кпје испуоава услпве из става  2. пвпг шлана, 

дужнпст директпра  мпже да пбавља лице кпје испуоава услпве из шлана 59. став 6. Закпна. 
 

Члан 63. 
Одлуку п  расписиваоу  кпнкурса за избпр  директпра щкпле дпнпси Шкплски пдбпр. 
Кпнкурс за избпр директпра расписује се најкасније три месеца пре истека мандата  директпра   

на дужнпсти. 
Рпк за ппднпщеоа пријаве на кпнкурс је 15 дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса. 
 

Члан 64. 
Уз пријаву на кпнкурс,  кандидати су дужни да ппднесу: 

1. пверену кппију диплпме п  пдгпварајућем пбразпваоу 
2. пверену кппију увереоа  п пплпженпм струшнпм испиту, пднпснп лиценци за наставника, педагпга или 
психплпга 
3. пптврду  да има најмаое пет гпдина  рада у пбласти пбразпваоа  и васпитаоа накпн стешенпг 
пдгпварајућег пбразпваоа 
4. увереое п пплпженпм испиту за директпра щкпле 
5. дпказ п физишкпј и психишкпј сппспбнпсти за рад (лекарскп увереое не старије пд 6 месеци) 
6. увереое п држављанству Републике Србије (пригинал или пверену фптпкппију не старије пд 6 
месеци), 
7. извпд из матишне коиге рпђених (пригинал или пверену фптпкппију не старије пд 6 месеци) 
8. бипграфија  са кратким прегледпм раднпг искуства и предлпгпм прпграма рада директпра щкпле 

 
 

Члан 65. 
Шкплски пдбпр је дужан да размптри све благпвремене и пптпуне пријаве. 
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Ппд благпвременпм пријавпм сматра се пна пријава кпја је ппднета у рпку утврђеним 
кпнкурспм. 

Акп је пријава ппднета преппрушенпм ппщиљкпм, тада се кап дан ппднпщеоа пријаве сматра 
дан предаје ппщиљке ппщти. 

Ппд пптпунпм пријавпм сматра се пна пријава кпја у прилпгу садржи дпкумента кпјима 
кандидат дпказује да испуоава услпве предвиђене кпнкурспм. 

Неблагпвремене и непптпуне пријаве Шкплски пдбпр пдбацује пднпснп не узима  на 
разматраое. 
 

Члан 66. 
Шкплски пдбпр мпже именпвати кпмисију шији је задатак  разматраое пријава пп кпнкурсу. 
Кпмисија утврђује пптпунпст и благпвременпст приспелих пријава и сашиоава пп азбушнпм реду 

листу кандидата  кпји испуоавају услпве за  избпр директпра  и дпставља је Шкплскпм пдбпру. 
 

Члан 67. 
Шкплски пдбпр пре дпнпщеоа пдлуке п избпру  директпра щкпле, прибавља мищљеое 

Наставнишкпг већа.  
Ппщтп се у щкпли настава извпди и на језицима наципналних маоина (мађарски и румунски),  

щкплски пдбпр је у пбавези да прибави мищљеое Наципналнпг  савета мађарске  наципналне маоине и 
Наципналнпг савета румунске наципналне маоине.  

Мищљеое Наставнишкпг већа даје се на ппсебнпј седници кпјпј присуствују сви заппслени и кпји 
гласају п свим кандидатима тајним изјащоаваоем. 

За гласаое тајним изјащоаваоем  спрпвпди се следећи ппступак : 
Наставнишкп веће именује трпшлану кпмисију из редпва свпјих шланпва . 
Кпмисија припрема гласашки списак, гласашку кутију и гласашке листиће и спрпвпди ппступак 

тајнпг изјащоаваоа. 
На гласашким листићима кандидати се навпде редпследпм утврђеним на листи кандидата, пп 

азбушнпм реду, испред свакпг имена ставља се редни брпј. Гласаое се врщи запкруживаоем реднпг 
брпја испред имена једнпг кандидата за кпга се гласа. 

Кпмисија впди записник п тпку гласаоа. 
Резултате тајнпг гласаоа утврђује Кпмисија из претхпднпг става. Председник  кпмисије   

пбјављује резултате тајнпг гласаоа.  
Ппзитивнп мищљеое за избпр директпра щкпле дпбип је кандидат са највећим брпјем гласпва 

шланпва Наставнишкпг већа  и заппслених . 
Акп два или вище кандидата дпбију исти а уједнп и највећи брпј гласпва, п свим тим 

кандидатима Наставнишкп веће  дпставља  свпје мищљеое  Шкплскпм пдбпру. 
 
 

Члан 68. 
Мищљеое Наставнишкпг већа и заппслених  п кандидату за избпр директпра щкпле  дпставља се  

Шкплскпм пдбпру. 
Ппред мищљеоа Наставнишкпг већа, Шкплскпм пдбпру се дпстављају и мищљеое Наципналнпг 

савета мађарске наципналне маоине и Наципналнпг савета румунске наципналне маоине. 
Мищљеое Наставнишкпг већа  не пбавезује Шкплски пдбпр приликпм дпнпщеоа пдлуке п 

избпру кандидата. 
 

Члан 69. 
Одлука Шкплскпг пдбпра  са дпкументацијпм п изабранпм кандидату дпставља се министру на    

сагласнпст . 
Сматра се да је пдлука Шкплскпг пдбпра п избпру директпра щкпле дпнета, пднпснп да је 

министар  на оу дап сагласнпст, акп у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа пдлуке не дпнесе акт кпјим 
пдбија сагласнпст. 

Ппсле прптека рпка из претхпднпг става, Шкплски пдбпр закљушкпм утврђује да је наступила 
фикција п даваоу сагласнпсти на пдлуку п избпру директпра щкпле. 

Накпн тпга Шкплски пдбпр дпнпси рещеое п избпру директпра, кпјим се утврђује време 
ступаоа на дужнпст кап и пбавеза пплагаоа испита за директпра. 

Рещеое п избпру директпра щкпле је кпнашнп и дпставља се ушесницима кпнкурса. 
Ушесник кпнкурса,  незадпвпљан  рещеоем  п избпру  директпра щкпле, има правп на судску 

защтиту  у управнпм сппру. 
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Члан 70. 

Пп дпнпщеоу рещеоа п избпру директпра, Шкплски пдбпр са изабраним кандидатпм закљушује 
угпвпр п раду. 

Акп  Шкплски пдбпр не дпнесе пдлуку п избпру директпра, пднпснп акп  министар  дпнесе акт 
кпјим се пдбија даваое сагласнпсти на пдлуку п избпру директпра щкпле, расписује  се  нпви кпнкурс. 

Акт п пдбијаоу сагласнпсти, министар дпнпси акп се у ппступку утврди да пдлука није дпнета у 
складу са Закпнпм или се оеним дпнпщеоем дпвпди у питаое  несметанп пбављаое делатнпсти щкпле. 
 Акп министар дпнесе акт кпјим се пдбија даваое сагласнпсти на пдлуку п избпру директпра 
щкпле, расписује се нпви кпнкурс. 
 

Члан 71. 
Кандидат кпји је  изабран за директпра  прима дужнпст кпмисијски пд директпра кпме је 

престала дужнпст. 
Кпмисију пд три шлана именује  Шкплски пдбпр. 
О примппредаји дужнпсти сашиоава се записник. Записник пптписују сви шланпви Кпмисије, 

лице кпје прима и лице кпје предаје дужнпст директпра. 
Пп изврщенпј примппредаји дужнпсти Кпмисија ппднпси извещтај Шкплскпм пдбпру. 

  
 
Престанак дужнпсти директпра 
 

Члан 72. 
 Дужнпст директпра щкпле престаје: истекпм мандата, на лишни захтев, стицаоем услпва за 

мирпваое раднпг пднпса , престанкпм  раднпг пднпса и разрещеоем. 
Одлуку п престанку дужнпсти директпра щкпле дпнпси Шкплски пдбпр. 
Шкплски пдбпр разрещава дужнпсти директпра акп је утврђенп да : 

 щкпла није дпнела благпвременп прпграм пбразпваоа и васпитаоа, пднпснп не 
пстварује прпграм пбразпваоа и васпитаоа или не предузима мере за пствариваое 
принципа, циљева и стандарда ппстигнућа; 

 щкпла не спрпвпди мере за безбеднпст  и защтиту ушеника; 

 директпр не предузима  или неблагпвременп предузима  пдгпварајуће мере у 
слушајевима ппвреда забрана из шл. 44 дп 46 Закпна и тежих ппвреда радних пбавеза 
заппслених; 

 у щкпли није пбезбеђенп шуваое прпписане евиденције и дпкументације; 

 се у щкпли  впди евиденција и издају јавне исправе супрптнп Закпну и ппсебнпм 
закпну 

 директпр не испуоава услпве из шлана 59. Закпна ; 

 директпр не ппступа пп налпгу, пднпснп мери надлежнпг пргана за птклаоаое 
утврђених недпстатака и неправилнпсти; 

 директпр предлагаоем незакпнитих пдлука, непптпуним, неблагпвременим и 
неташним пбавещтаваоем и сазиваоем седница супрптнп ппслпвнику пмета рад 
Шкплскпг пдбпра и заппслених; 

 директпр није пбезбедип да се у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система 
прпсвете врщи благпвремен  и ташан унпс и пдржаваое ажурне базе ппдатака щкпле; 

 акп је директпр намернп или крајопм непажопм ушинип прппуст приликпм 
дпнпщеоа пдлуке у дисциплинскпм ппступку, кпја је правпснажнпм судскпм пдлукпм 
ппнищтена кап незакпнита и акп је щкпла пбавезна на накнаду щтете у зинпсу кпји 
мпже угрпзити редпвнп ппслпваое щкпле 

 је у радни пднпс примип  или ангажује лице ван раднпг пднпса супрптнп   закпну и 
ппщтем акту и у другим слушајевима , у складу са закпнпм. 

Директпр щкпле је материјалнп пдгпвпран за щтету кпју намернп или крајопм непажопм 
нанесе щкпли у складу са закпнпм 

Шкплски пдбпр  разрещава директпра щкпле дужнпсти  акп му се у дисциплинскпм ппступку 
изрекне мера престанка раднпг пднпса збпг утврђене пдгпвпрнпсти за тежу ппвреду радне пбавезе 
прпписане за заппслене из шлана 141 Закпна  или се стекне услпв за птказ угпвпра п раду у складу са 
ппщтим прпписима п раду. 
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Шкплски пдбпр разрещава директпра щкпле пре истека мандата  када је кпнашним актпм 
надлежнпг пргана утврђенп да је щкпла, пднпснп директпр пдгпвпран за прекрщај из Закпна  или 
ппсебнпг закпна, привредни преступ или кривишнп делп у врщеоу дужнпсти. 

Шкплски пдбпр  разрещава директпра щкпле  пп налпженпј мери прпсветнпг инспектпра у рпку 
пд псам дана пд дана пријема налпга. 

Сматра  се да је пдлука Шкплскпг пдбпра п разрещеоу директпра дпнета, пднпснп да је 
министар дап на оу сагласнпст , акп у рпку пд 15 дана пд оенпг дпстављаоа не дпнесе акт кпјим пдбија 
сагласнпст. 

Акт п пдбијаоу сагласнпсти министар дпнпси акп се у ппступку утврди да пдлука није дпнета у 
складу са Закпнпм или се оеним дпнпщеоем дпвпди у питаое несметанп пбављаое делатнпсти щкпле. 

Акп Шкплски пдбпр не дпнесе пдлуку  п разрещеоу директпра  пп налпженпј мери прпсветнпг 
инспектпра у рпку пд псам дана пд дана пријема налпга, директпра щкпле мпже да разрещи министар, у 
рпку пд 15 дана пд дана  пријема записника п неизврщенпм налпгу. 
                                
 

Члан 73. 
Директпр  щкпле кпме престане дужнпст збпг истека другпг и свакпг нареднпг мандата или на 

лишни захтев, расппређује се на ппслпве кпји пдгпварају степену и врсти оегпвпг пбразпваоа. 
Акп нема пдгпварајућих ппслпва у истпј или другпј щкпли, лице из става 1. пвпг шлана пстварује 

права кап заппслени за шијим радпм престане пптреба, у складу са закпнпм. 
Директпру щкпле кпји је разрещен у складу са ставпм 4 и 5 претхпднпг шлана, престаје радни 

пднпс без права на птпремнину. 
Директпру щкпле кпме у другпм и свакпм нареднпм мандату престане дужнпст разрещеоем без 

престанка раднпг пднпса, а кпји не мпже да се расппреди на ппслпве кпји пдгпварају степену и  врсти 
оегпвпг пбразпваоа, престаје радни пднпс уз исплату птпремнине у складу са закпнпм. 
 

 Члан 74.   
Директпру щкпле мирује радни пднпс на раднпм месту са кпга је изабран за време првпг 

избпрнпг перипда. 
 

 
Врщилац дужнпсти директпра 
 
 

Члан 75. 
Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку п ппстављеоу врщипца дужнпсти директпра дп избпра 

директпра, акп: 
- директпру щкпле престане дужнпст а није расписан кпнкурс 
- није дпнеп пдлуку пп расписанпм кпнкурсу 
- министар је дпнеп акт кпјим је пдбијенп даваое сагласнпсти на пдлуку Шкплскпг 

пдбпра. 
Врщипца дужнпсти директпра щкпле ппставља министар акп Шкплски пдбпр не ппстави 

врщипца дужнпсти директпра из става 1. пвпг шлана  или не дпнесе пдлуку пп ппнпвљенпм кпнкурсу, 
пднпснп министар не да  сагласнпст  на пдлуку пп ппнпвљенпм кпнкурсу, у рпку пд седам дана пд дана 
сазнаоа за наступаое разлпга за ппстављеое. 

За врщипца дужнпсти директпра щкпле  не мпже бити ппстављенп лице кпје у ппступку за 
директпра није дпбилп сагласнпст. 

За врщипца дужнпсти директпра щкпле мпже да буде ппстављен  наставник или струшни 
сарадник   најдуже щест месеци. 

Врщипцу дужнпсти директпра щкпле мирује радни пднпс на раднпм месту са кпга је ппстављен 
за време дпк пбавља ту дужнпст. 

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра щкпле пднпсе се и на врщипца дужнпсти директпра. 
 
 

Члан 76. 
Директпр щкпле пбавља следеће ппслпве: 
 

1. заступа и представља  Шкплу 
2. планира и прганизује  псвариваое прпграма пбразпваоа и  васпитаоа и свих активнпсти щкпле, 
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3. стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и 
унапређеоу пбразпвнп васпитнпг рада 

4. стара се п пствариваоу развпјнпг плана щкпле 
5. предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг саветника кап и у 

слушају недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја на ушенике, 
6. припрема, сазива и рукпвпди седницама Наставнишкпг већа без права пдлушиваоа,  
7. стара се п раду Педагпщкпг кплегијума, струшних пргана щкпле, усмерава и усклађује оихпв рад 

, 
8. пбразује испитне кпмисије пред кпјима се пплажу  разредни и ппправни и други испити, 
9. пдлушује пп пригпвприма и жалбама ушеника, пднпснп оихпвих рпдитеља на пцене , ппступак 

пцеоиваоа и испите, 
10. изрише васпитнп дисциплинску меру укпр директпра за тежу ппвреду пбавезе ушеника, 
11. дпнпси пдлуку у вези са забранпм пдласка на екскурзију ушеника услед изрицаоа васпитнп 

дисциплинске мере, мере ппјашанпг васпитнпг рада или пправдане сумое да услед свпг  
ппнащаоа ушеник  мпже угрпзити свпју безбеднпст и безбеднпст псталих ушеника 

12. пдлушује пп пригпвприма ушеника или оихпвих рпдитеља на пдлуке п изрешеним васпитнп 
дисциплинским мерама. 

13. прати рад наставника и струшних сарадника, 
14. дпнпси пдлуку п удаљеоу наставника и струшних сарадника из наставе дп дпнпщеоа пдлуке у 

дисциплинскпм ппступку, 
15. ппкреће, впди, дпнпси пдлуку и изрише меру у дисциплинскпм ппступку  прптив  заппсленпг, 
16. ппкреће и впди  дисциплински ппступак прптив ушеника 
17. дпнпси пдлуку п упражоеним радним местима и расписује кпнкурс за пријем у радни пднпс 
18. врщи избпр наставника, струшних сарадника и ваннаставнпг пспбља за пријем у радни пднпс, 
19. стара се п благпвременпм пбавещтаваоу заппслених п свим питаоима пд интереса за рад 

щкпле, 
20.  ушествује у припреми ппщтих и других аката п кпјима пдлушује Шкплски пдбпр, Савет рпдитеља 

и  струшни пргани щкпле, 
21. спрпвпди и прганизује изврщаваое пдлука кпје дпнпси Шкплски пдбпр, Савет рпдитеља и 

струшни пргани щкпле, 
22. присуствује седницама Шкплскпг пдбпра и Савета рпдитеља и ушествује у оихпвпм раду без 

права пдлушиваоа, 
23. пстварује сарадоу са Министарствпм прпсвете, лпкалнпм сампуправпм  и рпдитељима  ушеника, 
24. пптписује јавне исправе, рещеоа, пдлуке, пптврде и друга писмена у име и за рашун щкпле, 
25. стара се п пствариваоу развпјнпг плана щкпле, 
26. врщи наредбпдавне  функције за финансијскп материјалнп ппслпваое, 
27. дпнпси ппщта акта шије је дпнпщеое закпнпм стављенп у надлежнпст директпра, 
28. пдгпвпран је за спрпвпђеое и унапређеое защтите на раду, 
29. изврщава судске и пдлуке других државних пргана, 
30. ппднпси Шкплскпм пдбпру и Наставнишкпм већу, два пута у тпку щкплске гпдине, извещтај п 

раду щкпле и извещтај п раду директпра щкпле, 
31. пбуставља пд изврщеоа пдлуке Шкплскпг пдбпра и пдлуке других прагана щкпле кпјима се 

нанпси щтета щкпли и п тпме пбавещтава надлежне пргане 
32. пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за пдпбраваое и 

наменскп кприщћеое тих средстава у складу са Закпнпм 
33. прганизује и пстварује педагпщкп-инструктивни увид и надзпр и ппредузима мере за 

унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа 
наставника и струшних сарадника 

34. ушествује у планираоу струшнпг усаврщаваоа заппслених 
35. предузима мере у слушајевима ппвреде забрана из шлана 44 дп 46 Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа 
36. пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених 
37. пдпбрава пдсуствп ушеника дп 10 дана у пправданим ситуацијама на захтев рпдитеља 
38. дпнпси пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке и рещеое п именпваоу кпмисије за струшну 

пцену и избпр најппвпљније ппнуде 
39. закљушује угпвпре у име и за рашун щкпле 
40. именује и разрещава наставника са ппсебним пвлащћеоима за слушај привремене пдсутнпсти 

или спрешенпсти да пбавља дужнпст директпра 
41. издаје налпге ппјединим заппсленима за изврщаваое ппјединих ппслпва у складу са закпнпм 

или ппщтим актима щкпле 
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42. предузима мере у слушајевима ппстпјаоа дискриминације, насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа, странашкпг делпваоа заппслених или ушеника у щкпли 

43. пбавља и друге ппслпве и задатке утврђене Закпнпм и пвим Статутпм. 
 
Директпр щкпле у врщеоу ппслпва из свпг делпкруга дпнпси пдлуке сампсталнп, а за свпј рад 

пдгпвара Шкплскпм пдбпру и министру прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. 
  
 

Члан 77. 
У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, директпр 

мпже пдредити наставника или струшнпг сарадника кпји ће привременп пбављати ппслпве директпра. 
У слушају да директпр није у мпгућнпсти да да пвлащћеое, пдлуку ће дпнети Шкплски пдбпр.  

 
 
Ппмпћник директпра 

 
Члан 78. 

Шкoла мпже да има ппмпћника директпра у складу са нпрмативпм кпјим се утврђују 
критеријуми и стандарди за финансираое щкпле. 

Рещеоем директпра на ппслпве ппмпћника директпра расппређује се наставник или струшни 
сарадник щкпле, пднпснп наставник или струшни сарадник кпји има прпфесипнални углед и искуствп у 
щкпли, за сваку щкплску гпдину, пднпснп радну гпдину. 

Ппмпћник директпра: 
- прганизује, рукпвпди и пдгпвпран је за педагпщки рад щкпле, 
-  кппрдинира рад струшних актива и других струшних пргана щкпле 
- председава и рукпвпди радпм Педагпщкпг кплегијума, пп налпгу директпра 
- сазива и рукпвпди седницпм пдељеоскпг већа, у слушају спрешенпсти пдељеоскпг старещине 

без права пдлушиваоа, пп налпгу директпра 
 

Ппмпћник директпра пбавља и ппслпве наставника, пднпснп струшнпг сарадника у складу са 
рещеоем директпра. 

 
  
 Шкплски пдбпр 

 
Члан 79. 

Шкплски пдбпр  је прган управљаоа у  Шкпли. 
Шкплски пдбпр има девет шланпва укљушујући  и председника: три представника јединице 

лпкалне сампуправе, три представника заппслених щкпле и три представника Савета рпдитеља. 
Чланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених предлаже Наставнишкп веће,кап пвлащћени 

предлагаш, а из реда  рпдитеља Савет рпдитеља кап пвлащћени предлагаш , тајним изјащоаваоем.  
Чланпве щкплскпг пдбпра  именује и разрещава скупщтина јединице лпкалне сампуправе, а 

председника Шкплскпг пдбпра бирају шланпви већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Шкплскпг 
пдбпра. 

За шлана Шкплскпг пдбпра  не мпже да буде предлпженп ни именпванп лице : 
1. кпје је правпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп за кпје је изрешена 

безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца или кпје је псуђенп за : 
кривишнп делп насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и 
злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскрвоеое ; за кривишнп делп примаое мита 
или даваое мита; за кривишнп делп из групе кривишних дела прптив пплне слпбпде, 
прптив правнпг сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других дпбара защтићених 
међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, ни лице  за кпје 
је, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое. 

2. кпје би мпглп да заступа интересе вище структура, псим шланпва синдиката 
3. шији су ппслпви, дужнпст или функција несппјиви  са пбављаоем ппслпва у  

щкплскпм пдбпру 
4. кпје је већ именпванп за шлана щкплскпг пдбпра друге устанпве 
5. кпје је изабранп за директпра друге устанпве 
6. у другим слушајевима утврђеним закпнпм 
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  Акп Наставнишкп веће  и  Савет рпдитеља кап пвлащћени предлагаши не 
спрпведу ппступак у складу са Закпнпм, или предлпже кандидата супрптнп пдредбама Закпна, 
скупщтина јединице лпкалне сампуправе  пдређује рпк за усклађиваое  са Закпнпм. 

Акп пвлащћени предлагаши ни у датпм рпку не ппступе у складу са Закпнпм, скупщтина јединице 
лпкалне сампуправе именпваће шланпве Шкплскпг пдбпра  без предлпга пвлащћенпг предлагаша. 

 
 

Члан 80. 
Чланпви Шкплскпг пдбпра именују се на шетири гпдине. 
Ппступак за именпваое шланпва Шкплскпг пдбпра ппкреће се најкасније два месеца пре истека 

мандата претхпднп именпваним шланпвима. 
Скупщтина јединице лпкалне сампуправе разрещиће, пре истека мандата ппједине шланпве, 

укљушујући и председника или щкплски пдбпр щкпле, на лишни захтев шлана, кап и акп: 
1. щкплски пдбпр дпнпси незакпните пдлуке или не дпнпси пдлуке кпје на пснпву 

Закпна и Статута дужан да дпнпси, 
2. шлан щкплскпг пдбпр непправданим пдсуствпваоима или несавесним радпм 

пнемпгућава рад щкплскпг пдбпра, 
3. у ппступку преиспитиваоа акта п именпваоу утврди неправилнпсти, 
4. пдвлащћени предлагаш ппкрене иницијативу за разрещеое шлана пргана управљаоа 

збпг престанка пснпва пп кпме је именпван у щкплски пдбпр, 
5. акп наступи услпв из шлана 79. став 5 Статута 

             Избпрни перипд нпвп именпванпг ппјединпг шлана Шкплскпг пдбпра траје дп истека мандата 
Шкплскпг пдбпра. 

 
Члан 81. 

Тајнп изјащоаваое,  за предлпг  представника Наставнишкпг већа    за шланпве Шкплскпг пдбпра, 
врщи се на седници. Наставнишкп веће  именује кпмисију пд три шлана кпја ће спрпвести ппступак тајнпг 
изјащоаваоа. 

О ппступку и резултату тајнпг изјащоаваоа кпмисија впди записник. 
Записник пптписују сви шланпви кпмисије. 
Наставнишкп веће на седници сашиоава листу предлпжених кандидата из реда свих заппслених 

щкпле  пп азбушнпм реду, кпја мпра да има најмаое пет предлпжених кандидата.  
За ппступак тајнпг изјащоаваоа пбезбеђује се гласашка кутија и брпј гласашких листића   једнак 

брпју шланпва Наставнишкпг већа. 
Чланпви Наставнишкпг већа се тајнп изјащоавају запкруживаоем реднпг брпја испред имена 

кандидата са гласашкпг листића и тп за брпј кандидата кпји се бира. Укпликп се не запкружи предвиђени 
брпј кандидата или се запкружи вище пд предвиђенпг брпја кандидата, гласашки листић је неважећи.  

Резултат  гласаоа пбјављује  председник  кпмисије. 
За представнике  заппслених щкпле у Шкплскпм пдбпру сматра се да су  изабрани кандидати  са 

највећим брпјем гласпва, пп редпследу дпбијених гласпва. 
 

Члан 82. 
Укпликп се пп пбјављеним резултатима тајнпг изјащоаваоа утврди да два или вище кандидата 

имају  једнак  брпј гласпва , те се на пснпву таквпг резултата не мпгу пдредити сва три шлана, гласаое ће 
се ппнпвити самп за те кандидате. 

Ппступак ппнпвнпг гласаоа спрпвпди  иста кпмисија  на прпдужетку   седнице. 
Укпликп се утврди да вище кандидата и пп ппнпвљенпм изјащоаваоу има једнак брпј гласпва, 

цеп ппступак тајнпг изјащоаваоа се ппнавља на нареднпј седници. 
 

 
            Члан 83. 

Ппступак тајнпг изјащоаваоа  Савета рпдитеља за шланпве Шкплскпг пдбпра кап свпје 
представнике, спрпвпди се на исти нашин кап и за представнике заппслених щкпле. 

 
  Члан 84. 

Шкплски пдбпр ради на седницама. 
Шкплски пдбпр пунпважнп ради и пдлушује акп седници присуствује већина пд укупнпг брпја 

шланпва Шкплскпг пдбпра. 
Седнице Шкплскпг пдбпра су јавне. 
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Изузетнп са седнице Шкплскпг пдбпра јавнпст мпже бити искљушена када је на дневнпм реду 
разматраое и пдлушиваое п питаоима кпја представљају ппслпвну тајну и када се рещава пп 
пригпвприма ушеника и оихпвих рпдитеља. Одлуку п искљушеоу јавнпсти дпнпси председник Шкплскпг 
пдбпра. 

Седницама Шкплскпг пдбпра присуствују и ушествују у оихпвпм раду два представника 
ушенишкпг парламента и представник синдиката у щкпли, без права пдлушиваоа. 

 
 

Члан 85. 
Шкплски пдбпр пдлуке дпнпси јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва.. 

Јавнп гласаое се врщи дизаоем руку на председникпвп питаое "кп је за", затим "кп је прптив" и најзад 
на питаое "кп је уздржан". 

Акп гласаое на нашин утврђен претхпдним ставпм, не даје сигуран резултат, гласаое ће се 
изврщити ппнпвп прпзивкпм и убележаваоем гласпва у списак шланпва Шкплскпг пдбпра. 

У слушају да је брпј гласпва "прптив" и гласпва "уздржаних" већи пд брпја гласпва "за" сматра се 
да је предлпг пдбијен  и да пдлука није дпнета.У слушају да је брпј гласпва "за" једнак са брпјем гласпва 
датих "прптив" и "уздржаних", гласаое ће се ппнпвити. Акп се и пп ппнпвљенпм гласаоу не дпбије 
пптребна већина, пдлпжиће се дпнпщеое пдлуке за наредну седницу. 

Акп је на нареднпј седници ппсле пдлагаоа дпнпщеоа пдлуке, брпј гласпва "за" једнак брпју 
гласпва "прптив" и "уздржаних", сматраће се да је предлпг пдбијен, пднпснп да пдлука није дпнета. 
 

Члан 86. 
Шкплски пдбпр има председника и заменика председника. 
Председник. председава седницама Шкплскпг пдбпра, сазива седнице, предлаже дневни ред, 

представља Шкплски пдбпр, стара се п прганизпваоу рада Шкплскпг пдбпра, стара се п примени  закпна, 
Статута и Ппслпвника п раду Шкплскпг пдбпра, пптписује акте кпје дпнпси Шкплски пдбпр. 

Заменик председника Шкплскпг пдбпра ппмаже председнику у раду, пбавља у дпгпвпру са оим 
пдређене ппслпве из делпкруга рада и замеоује га за време оегпве пдсутнпсти. 

Председника и заменика председника Шкплскпг пдбпра бирају шланпви Шкплскпг пдбпра на 
кпнститутивнпј седници већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Шкплскпг пдбпра на перипд пд 
шетири гпдине. 

Председник и заменик председника Шкплскпг пдбпра мпгу се разрещити дужнпсти пре истека 
рпка на кпји су изабрани, на нашин и пп ппступку на кпји су бирани у слушају неизврщаваоа пбавеза 
утврђених закпнпм и Статутпм. 
 
 

Члан 87. 
На седници Шкплскпг пдбпра впди се записник. 
Записник пптписују председник и записнишар. 

 
         Члан 88. 

У циљу припремаоа материјала за рещаваое пдређених питаоа из делпкруга Шкплскпг пдбпра, 
Шкплски пдбпр мпже пбразпвати кпмисије. 
     

Члан 89. 
Шкплски пдбпр у пквиру свпје надлежнпсти врщи следеће ппслпве: 

1. дпнпси  Статут щкпле, Правила ппнащаоа у щкпли и друге ппщте акте 
и даје сагласнпст на  Правилник п прганизацији и систематизацији   ппслпва; 

2. дпнпси   щкплски прпграм,  Развпјни план, Гпдищои план  рада щкпле, План рада 
припремнпг предщкплскпг прпграма,  усваја извещтаје п оихпвпм пствариваоу, 
вреднпваоу и сампвреднпваоу;  

3. утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике Србије; 
4. дпнпси финансијски план щкпле;  
5. пдлушује п ппслпваоу щкпле и кприщћеоу оених средстава, 
6. усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун, извещтај п раду щкпле, извещтај п раду 

директпра щкпле, извещтај п реализацији екскурзија, излета пднпснп наставе у 
прирпди; 

7. расписује кпнкурс за избпр директпра 
8. дпнпси пдлуку п избпру директпра щкпле; 
9. дпнпси рещеое п ступаоу на дужнпст директпра щкпле 
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10. закљушује са директпрпм угпвпр п раду, 
11. пдлушује п престанку дужнпсти директпра, 
12. ппставља врщипца дужнпсти директпра, 
8. разматра  ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и васпитаоа и  
стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва рада  и пствариваое  
пбразпвнп васпитнпг рада; 
9. пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на рещеое и пдлуке  директпра 
10. именује шланпве Струшнпг актива  за развпјнп планираое                         
11. дпнпси План струшнпг усаврщаваоа и усваја извещтај п оегпвпм пствариваоу; 
12. пдлушује п прибављаоу и даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп и стављаоу хипптеке 
на неппкретнпст кпје кпристи Шкпла, уз сагласнпст Републишке дирекције за импвину 
Републике Србије. 
13. пдлушује п статуснпј прпмени, прпмени назива и седищта щкпле, 
14. дпнпси Ппслпвник п свпм раду, Ппслпвник п раду Савета рпдитеља и Ппслпвник п раду 
Наставнишкпг већа, 
15. дпдељује награде ушеницима 
16. разматра предлпге синдиката у вези пствариваоа права заппслених и материјалнпг 
пплпжаја заппслених 
17. пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и Статутпм 
 

За пбављаое ппслпва из свпје  надлежнпсти Шкплски пдбпр пдгпвара пргану кпји  га именује и 
пснивашу. 
 

Члан 90. 
Рад Шкплскпг пдбпра,  нашин сазиваоа седница, тпк рада на седницама, пдржаваое  реда на 

седницама  и другп, уређује се Ппслпвникпм п пганизацији и  раду Шкплскпг пдбпра. 
 
Савет рпдитеља 
   

Члан 91. 
            Савет рпдитеља је саветпдавни прган щкпле. 

Савет рпдитеља шине представници рпдитеља свих пдељеоа и припремних предщкплских група 
у щкпли. 

Рпдитељи свакпг пдељеоа именују у Савет рпдитеља пп једнпг представника. 
Брпј шланпва Савета рпдитеља једнак је брпју пдељеоа и припремних предщкплских група у 

щкпли. 
Савет рпдитеља щкпле бира се сваке щкплске гпдине. 

 
Члан 92. 

Рпдитељи ушеника свакпг пдељеоа бирају једнпг представника пдељеоа у Савет рпдитеља. 
Избпр се врщи јавним гласаоем  на рпдитељскпм састанку кпјим рукпвпди пдељенски старещина. 
Представник пдељеоа је пнај рпдитељ кпји је, већинпм гласпва присутних рпдитеља изабран. 

Мандат шлан Савета рпдитеља траје једну щкплску гпдину. 
 

Члан 93. 
Савет рпдитеља ради на седницама. 
Савет рпдитеља пунпважнп ради и пдлушује акп седници присуствује већина пд укупнпг брпја 

шланпва Савета. 
Савет рпдитеља дпнпси закљушке и пдлуке јавним гласаоем већинпм гласпва укупнпг брпја 

присутних шланпва Савета. 
Седнице Савета рпдитеља су јавне и мпгу им присуствпвати пстали рпдитељи ушеника, 

наставници и струшни сарадници. 
 

Члан 94. 
Савет рпдитеља има председника и заменика председника кпје бирају шланпви 

Савета рпдитеља на првпј седници на перипд пд једне щкплске гпдине. 
Председник Савета рпдитеља сазива седнице и председава  седницама, предлаже дневни ред, 

пптписује акта кпја дпнпси Савет и стара се п прганизацији Савета.  
Заменик председника ппмаже председнику у раду, замеоује га за време оегпве пдсутнпсти и у 

дпгпвпру са оим пбавља ппслпве из оегпвпг делпкруга. 
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Савет рпдитеља бира записнишара на првпј седници на перипд пд једне щкплске гпдине. 
 

Члан 95. 
Председнику Савета у припреми седница ппмаже директпр щкпле. 
На седници Савета впди се записник кпга пверавају  свпјим пптписпм председник и записнишар 

кпга пдређује Савет. 
 

Члан 96. 
Савет рпдитеља разматра питаоа : 

1. предлаже представнике рпдитеља у  Шкплски пдбпр тајним изјащоаваоем 
2. предлаже свпг представника у Струшни актив за развпјнп планираое и у друге тимпве щкпле, 
3. предлаже мере за псигураое квалитета и унапређеоа пбразпвнп-васпитнпг рада 
4. ушествује у предлагаоу избпрних предмета и у ппступку избпра учбеника, 
5. разматра предлпг прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана, гпдищоег плана рада, 

извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и п сампвреднпваоу, 
6. разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација, 
7. пдлушује п намени кприщћеоа средстава прикупљених пд рпдитеља, 
8. разматра и прати услпве за рад щкпле, услпве за безбеднпст и ушеое, безбеднпст и защтиту 

ушеника, 
9. ушествује у ппступку прпписиваоа мера, нашина и ппступка защтите и безбеднпсти ушеника за 

време бправка у щкпли и свих активнпсти кпје прганизује щкпла,. 
10. даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое наставе у прирпди и екскурзија и разматра извещтај 

п оихпвпм пствариваоу, 
11. ушествује у пгранизацији и реализацији хуманитарних акција. 

 
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује Шкплскпм пдбпру, директпру и 

струшним прганима щкпле. 
Рад савета рпдитеља регулисан је Ппслпвникпм п раду Савета рпдитеља щкпле. 

 
 
Струшни пргани 
 

Члан 97. 
Струшни пргани Шкпле су:  

 Наставнишкп веће 

 Одељеоскп веће 

 Струшнп веће за разредну наставу 

 Струшнп веће за пбласти предмета 

 Струшни актив за развпјнп планираое 

 Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма 

 Струшни тимпви 
 
 
Наставнишкп веће 
 

Члан 98. 
Наставнишкп веће шине   наставници, васпиташи  и стушни сарадници 

щкпле. 
                                                                        Члан 99. 

            Седницу Наставнишкпг већа сазива и опм  рукпвпди директпр, без права пдлушиваоа.  
Наставнишкп веће пбавља следеће ппслпве: 

1. стара се п пствариваоу циљева и  исхпда  пбразпваоа и васпитаоа 
2. усмерава рад свих струшних тела и наставника на унапређиваоу и псавремеоиваоу 

пбразпвнп васпитнпг рада применпм нпвих метпда, пблика рада и  наставних средстава 
3. утврђује Струшна већа за пбласти предмета  
4. предлаже прпграм сталнпг усаврщаваоа наставника и струшних сарадника 
5. анализира ппремљенпст щкпле ппремпм и наставним средствима кап и оихпву 

упптребе у прпцесу васпитнп пбразпвнпг рада 
6. утврђује прпграм мера на увпђеоу инпвација у настав и у пбразпвнп–васпитни прпцес 
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7. врщи избпр наставних пблика  и метпда рада, упптребе наставних средстава и другп 
8. ушествује у припреми наставнпг плана и прпграма 
9.  реализује наставни план и прпграм 
10. разматра  резултате пбразпвнп–васпитнпг рада щкпле и пдлушује п мерама за 

унапређиваое тпг рада а ппсебнп унапређиваое  успеха ушеника 
11. предлаже брпј  фпрмираоа пдељеоа, расппред пдељеоа пп сменама, брпј група 

прпдуженпг бправка и брпј ушеника у пдељеоу 
12. предлаже пдељеоске старещине и председнике струшних већа 
13. разматра расппред шаспва редпвне наставе и псталих видпва пбразпвнпг рада  на 

предлпг директпра 
14. даје предлпг за расппделу ппслпва и задужеоа наставника у пквиру  структуре радне 

недеље 
15. утврђује ппделу предмета на наставнике на предлпг директпра и струшних већа 
16. дпнпси пдлуку п пслпбађаоу ушеника наставе физишкпг васпитаоа на предлпг лекара 
17. разматра и дпнпси план екскурзије и наставе у прирпди на предлпг пдељенских и 

струшних већа щкпле 
18. разматра извещтај п изведеним екскурзијама  и настави у прирпди 
19. анализира рад ушенишких прганизација и оихпвпг дппринпса у пствариваоу задатака 

Шкпле 
20. пдпбрава пдсуствп ушеницима прекп десет  наставних дана непрекиднп у пправданим 

ситуацијама на захтев рпдитеља ушеника 
21. разматра извещтај са ппправних и разредних испита 
22. дпдељује  диплпме, награде и ппхвале ушеницима 
23. изрише васпитнп дисциплинску меру  укпр Наставнишкпг већа ушеницима за ушиоену 

тежу ппвреду пбавезе ушеника 
       пдлушује п премещтају ушеника у другу щкплу  збпг  ппвреде забране из        
      шлана 44.и 45  Закпна, уз сагласнпст рпдитеља ушеника ; 
24. разматра стаое физишкпг здравља ушеника  и мере кпје се у тпм правцу предузимају 

путем наставе физишкпг васпитаоа, сппртских активнпсти, кприщћеое ппдатака 
систематских прегледа и мера функципналних сппспбнпсти, укупнп прганизпваое 
живпта и рада Шкпле, 

25. разматра ушещће ушеника на такмишеоима и ппстигнуте резулате, 
26. у складу са  педагпщкпм тепријпм и пракспм даје упутства п нашину глпбалнпг и 

пперативнпг планираоа пбразпвнп-васпитнпг рада пд стране наставника, струшних 
сарадника, евиденцији и дпкументацији кпју впде у припремаоу за пбразпвнп-васпитни 
рад, 

27. прати рад и ппстигнуте резултате ушеника на крају класификаципних перипда , 
28. разматра рад и ппстигнуте резултате рада струшних пргана, наставника, струшних 

сарадника, 
29. именује шланпве  Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма, 
30. предлаже тајним изјащоаваоем три шлана  у  Шкплски пдбпр, 
31. предлаже Шкплскпм пдбпру мере за ппбпљщаое материјалних услпва рада Шкпле 

ради пптпунијег пствариваоа васпитнп пбразпвнпг прпцеса, 
32. пдлушује  кпји ће се учбеници и прирушници, пдпбрени за упптребу пд стране 

Министарства прпсвете, кпристити у пбразпвнп васпитнпм раду, 
33. разматра извещтаје п раду щкпле, 
34. разматра  извещтаје п раду директпра щкпле, 
35. даје мищљеое Шкплскпм пдбпру за избпр директпра Шкпле, 
36. даје мищљеое п избпру предмета из кпјих ће се прганизпвати предметна настава у 

трећем и шетвртпм разреду 
37. врщи друге ппслпве пдређене Закпнпм. 

 
Члан 100. 

Наставнишкп веће пдлушује на седницама кпјима рукпвпди и кпје сазива директпр щкпле. 
На седницама Наставнишкпг већа впди се записник  у ппсебнпј свесци. 

Записник  впди   записнишар   кпга   бира    Наставнишкп  веће  из  реда свпјих  шланпва за једну щкплску  
 гпдину или секретар щкпле. 

Свпје пдлуке Наставнишкп веће дпнпси јавним гласаоем, псим у слушајевима предвиђеним пвим 
статутпм и закпнпм. 
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Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва  укупнпг брпја шланпва Наставнишкпг већа псим у 

слушајевима предвиђеним пвим Статутпм и Закпнпм. 
Укпликп седници не присуствује пптребан брпј шланпва, директпр щкпле ће  сазвати нпву 

седницу у рпку пд три дана. 
 

Члан 101. 
Директпр је дужан да сазпве седницу Наставнишкпг већа укпликп  тп писменп затражи: Шкплски 

пдбпр, већина пд укупнпг брпја шланпва Савет рпдитеља или најмаое десет шланпва Наставнишкпг већа. 
Нашин рада Наставнишкпг већа щкпле регулище се Ппслпвникпм п раду Наставнишкпг већа. 

 
 
Пдељеоскп веће 
 
 

Члан 102. 
Одељеоскп веће шине настaвници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу. 
Одељеоским већем рукпвпди пдељеоски старещина. 
Задаци  Одељеоскпг  већа су : 

1. утврђује прганизацију рада редпвне наставе, дпдатнпг рада, дппунске наставе, 
ваннаставних активнпсти, слпбпдних активнпсти и  других  пблика васпитнп пбразпвнпг 
рада, 

2. анализира пствариваое циљева , задатака и садржаја васпитнп пбразпвнпг рада у 
настави и другим видпвима  и предлаже мере за оихпвп унапређиваое, 

3. разматра прпблеме пптерећенпсти ушеника у настави и пдређује ушенике кпјима треба 
пружити ппмпћ крпз дппунски рад, 

4. утврђује расппред писмених  задатака     (щкплских, дпмаћих, кпнтрплних  и другп) и 
других захтева наставника, 

5. анализара  пблик ппдстицаоа ушеника на пснпву уппзнаваоа пптребе, интереспваоа, 
склпнпсти и индивидуалних пспбенпсти ушеника, 

6. усклађује рад свих наставника у пдељеоу ради ппстизаоа бпљих резултата,   
7. анализира и утврђује успех ушеника у настави, дппунскпм и дпдатнпм раду и слпбпдним 

активнпстима, кап и резултате кпје пни ппстижу у псталим пбластима пбразпвнп-
васпитнпг рада, 

8. на предлпг предметних наставника утврђује пцене на крају првпг и другпг пплугпдищта 
за свакпг ушеника; 

9. дпнпси пдлуку п превпђеоу ушеника другпг и трећег разреда у наредни разред, кпји на 
крају другпг пплугпдищта имају недпвпљне пцене, псим акп рпдитељ пднпснп старатељ 
изришитп захтева да ушеник ппнавља разред, 

10. разматра владаое ушеника и   предлаже  ппхвале и награде, 
11. изрише васпитну меру  укпр пдељеоскпг већа ушеницима  за лакщу ппвреду пбавезе 

ушеника, 
12. ппдстише и прати резултате рада пдељеоских заједница ушеника , 
13. изналази пблике ппдстицаја ушеника са сампсталан рад и сампушеое 
14. пдпбрава пдсуствп са наставе ушеницима дп 10 радних дана непрекиднп 
15. ппднпси предлпг Наставнишкпм већу за извпђеое екскурзије, излета, ппсета, летпваоа, 

зимпваое ушеника 
16. Наставнишкп већа  мпже пдлукпм пнемпгућити ушенику да присуствује извпђеоу 

екскурзије укпликп је ушинип тежу ппвреду пбавезе ушеника. 
17. разматра пблик и сарадоу  са рпдитељима и   
18. предлаже садржаје и пблике  културне и јавне делатнпсти. 

        
 
 

Члан 103. 
Одељеоскп веће ради на седницама. 
О раду пдељеоскпг већа впди се записник у дневнику пбразпвнп васпитнпг рада. 
Одељеоскп веће  пдлуке дпнпси јавним гласаоем већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва. 
Седницама пдељеоскпг већа присуствују директпр и струшни сарадници. 
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Струшнп веће за разредну наставу 
 

Члан 104.  
 Струшнп веће за резредну наставу шине наставници кпји извпде наставу у првпм циклусу 
пбразпваоа укљушујући и  наставнике у прпдуженпм бправку. 
            Радпм Струшнпг већа за разредну наставу рукпвпди председник струшнпг већа. 
 Струшнп веће за разредну наставу ради на седницама кпјима присуствује директпр и струшни 
сарадници. 
            Струшнп веће за разредну наставу дпнпси пдлуке јавним гласаоем већинпм гласпва укупнпг брпја 
шланпва. 

О раду већа впди се записник у ппсебнпј свесци. 
Задаци Струшнпг већа за разредну наставу: 

- израђује планпве редпвне, дпдатне и дппунске наставе 
- врщи избпр учбеника и прибпра за наставу 
- предлаже набавку наставних средстава  
- припрема и укљушује ушенике у щкплска такмишеоа 
- предлаже ментпра  наставнику разредне наставе-приправнику 
- ппднпси предлпге  Наставнишкпм већу за извпђеое наставе у прирпди, излета, ппсета, 

летпваоа, зимпваоа ушеника 
- прати и утврђује резултате рада ушеника 
- ушествује у прпграмираоу струшнпг усаврщаваоа наставника 

 
 
Струшнп веће за пбласти предмета 
 

Члан 105. 
Струшнп веће за пбласти предмета шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних 

предмета. 
У щкпли се пбразују струшна већа :  
1. Струшнп веће за пбразпвну пбласт језик, коижевнпст 
2. Струшнп веће за пбразпвну пбласт математике, прирпдне науке 
3. Струшнп веће за друщтвене науке 
4. Струшнп веће за пбразпвну пбласт уметнпсти; 
5. Струшнп веће за пбразпвну пбласт физишкп  васпитаое; 
   
Радпм струшнпг већа за пбласти предмета рукпвпди председник струшнпг већа . 
 
Струшнп веће  за пбласти предмета: 

1. разматра струшна питаоа и предлаже пптребне мере у циљу усаврщаваоа 
пбразпвнп–васпитнпг рада, 

2. утврђује пснпве за Гпдищои план рада щкпле, врщи расппред наставнпг 
градива и усаглащава рад наставника истпг, пднпснп српдних наставних предмета, 

3. стара се п прганизацији струшнпг усаврщаваоа   наставника, 
4. предлаже нпве пблике и средства наставнпг рада, 
5. прате изврщаваое наставнпг плана и прпграма и Гпдищоег плана рада и 

предузима пдгпварајуће мере, 
6. ради на уједнашаваоу критеријума пцеоиваоа, 
7. предлаже прганизпваое дппунске и дпдатне наставе, 
8. предлаже ппхваљиваое и награђиваое и брже напредпваое ушеника  
9. разматра задатке  и резултате рада наставника пп разредима и стара се п 

пбезбеђиваоу кпнтинуитета у излагаоу материје  и узајамне ппвезанпсти наставнпг градива, 
10. пружа ппмпћ наставницима у савлађиваоу пдређених прпграмских 

садржаја, ппсебнп приправницима, 
11. пстварује кпрелацију у настави  предмета у пквиру већа, 
12. предлажу ппделу предмета и пдељеоа на наставнике 
13. предлажу председнике струшнпг већа за пбласти предмета 
14. врщи друге ппслпве утврђене Закпнпм и пвим Статутпм. 
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Члан 106. 
Струшнп веће за пбласти предмета ради на седницама. 
Седницама ппред шланпва присуствују директпр и струшни сарадници. 
О раду струшнпг већа  впди се записник у ппсебнпј свесци.Одлуке се дпнпсе јавним гласаоем 

већинпм гласпва укупнпг брпја  шланпва. 
 

Струшни актив за развпјнп планираое 
 

Члан 107. 
Струшни актив за развпјнп планираое шине: 

 представници наставника и струшних сарадника 

 представници Савета рпдитеља 

 представници јединице лпкалне сампуправе 
Струшни актив за развпјнп планираое има свпг председника. 
Чланпве  Струшнпг актива за развпјнп планираое именује Шкплски пдбпр. 
За свпј рад Струшни актив за развпјнп планираое пдгпвара Шкплскпм пдбпру. 
Струшни актив за развпјнп планираое предлаже Шкплскпм пдбпру Развпјни план 

щкпле. 
 Струшни актив за развпјнп планираое: 
- дппринпси ппвезиваоу свих интересних група и ствараоу услпва за оихпвп ушещће у 

развпјнпм планираоу 
- дппринпси усппстављаоу пднпса између щкпле и саветника за развпј щкпле 
- дпгпварају се п сарадои кпја ппдразумева утврђиваое пбавеза и пдгпвпрнпсти 
- анализира пптенцијале и слабпсти щкпле, предлаже пптребе и припритете развпја щкпле 
- припрема нацрт Развпјнпг плана щкпле на пснпву прикупљених ппдатака и урађених анализа 

за наредни перипд, 
- припрема нацрт акципнпг плана за реализацију припритета развпјних циљева и задатака 

планираних за сваку гпдину на ппшетку щкплске гпдине 
- прати реализацију развпјнпг плана и ппднпси једнпм гпдищое извещтај Шкплскпм пдбпру са 

предлпгпм мера, 
- сарађује на изради Гпдищоег плана рада щкпле ради усклађиваоа Гпдищоег плана са 

Развпјним планпм щкпле, 
- дппринпси пдлушиваоу п циљевима и припритетима развпја щкпле, 
- предлаже бпље и реалније критеријуме за вреднпваое и пствариваое ппстављених циљева, 
- дппринпси пдређиваоу нпсипца планираних активнпсти, критеријума успеха, нашину и 

вреднпваоу прпцеса и задатака, 
- ушествује у сампвреднпваоу квалитета рада щкпле 
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, прпсветнпг саветника и  Шкплскпг пдбпра.  
Струшни актив за развпјнп планираое ради на седницама . 
 О раду  струшнпг актива за развпјнп планираое се  впди записник у ппсебнпј свесци. 
 

Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма 
 

Члан 108. 
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и  

струшних сарадника. 
             Чланпве  струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма  именује Наставнишкп веће. 

Струшни актив  за развпј щкплскпг прпграма има свпг председника. 
             Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма: 

- пбезбеђује сампсталнпст и флексибилнпст наставника у приступу наставнпм прпцесу и 
дпнпщеоу прпфесипналних пдлука 

- припрема нацрт щкплскпг прпграма на пснпву наставнпг плана и прпграма 
- прпцеоује и вреднује ппстугнуте резултате у пднпсу на дефинисане циљеве и задатке и ппщтих 

и ппсебних стандарда знаоа, 
- ушествује у унапређиваоу щкплскпг прпграма рукпвпдећи се резултатима прпцеса евалуације и 

властите прпцене свпје пбразпвне праксе, 
- утврђује ппсебне прпграме, садржаје и активнпсти (прпјекте щкпле) кпјима щкпла пружа 

мпгућнпсти да ушеници дпдатнп унапреде свпја знаоа, задпвпље интересе, интереспваоа и 
пптребе, 
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- прати пптребе и мпгућнпсти лпкалне заједнице, кап и кпнкретне услпве рада щкпле, 
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра,  Наставнишкпг већа и Шкплскпг пдбпра 

Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма ради на седницама . 
О раду струшнпг актива за щкплски прпграм се впди записник у ппсебнпј свесци.  
 
Струшни тимпви 
 

Члан 109. 
Директпр мпже да пбразује струшне тимпве  за пствариваое пдређених задатака, прпграма или 

прпјекта.  
Струшни тим пбавља ппслпве из надлежнпсти кпје су предвиђене закпнпм, ппщтим актпм  щкпле 

и Гпдищоим планпм щкпле. 
Директпр щкпле мпже да пбразује следеће тимпве: 

- тим за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа 
- тим за прганизацију  спрпвпђеоа Развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваоа 
- тим за прганизацију и спрпвпђеое ппсебних прпграма и активнпсти и унапређиваое пбразпвнп-

васпитнпг рада у щкпли 
- тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима. 

 
Члан 110. 

Тим за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа пбразује директпр щкпле и шине га 
педагпг и психплпг щкпле, представник Савета рпдитеља, представник јединице лпкалне сампуправе, 
пднпснп представник Министарства унутращоих ппслпва, и ппвременп се ангажује струшоак за ппједина 
питаоа из струшних служби (устанпве спцијалне, пднпснп здравствене защтите). 
Тим за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа: 
- израђује нацрт прпграма защтите ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа кпји је деп 
развпјнпг плана и гпдищоег плана рада щкпле; 
- израђује пквирни акципни план; 
- ппстише и развија климу прихватаоа, тплеранције и међуспбнпг уважаваоа; 
- идентификује безбеднпсне ризике у щкпли увидпм у дпкументацију, неппсреднп пкружеое, 
евидентираое критишних места у щкпли, анкетираоем ушеника, наставника и рпдитеља; 
- унапређује сппспбнпсти свих ушесника у щкплскпм живпту, наставнпг и ваннаставнпг пспбља, 
ушеника, рпдитеља, лпкалне заједнице ради упшаваоа, преппзнаваоа и рещаваоа прпблема насиља; 
- дефинище прпцедуре и ппступке, реагује на насиље и инфпрмище све ушеснике у щкплскпм 
живпту п истима; 
- пмпгућује свим ушеницима и заппсленима кпји имају сазнаое п мпгућем насилнпм акту да без 
излагаоа ппаснпсти врще пријављиваое насиља; 
- спрпвпди психп - спцијални прпграм превенције крпз пбуку за ненасилну кпмуникацију, 
сампкпнтрплу реагпваоа и ппнащаоа, превазилажеое стреса, ушеое спцијалних вещтина; 
- сарађује са рпдитељима путем савета рпдитеља, рпдитељских састанака, индивидуалних и 
групних разгпвпра; 
- сарађује са службама ван щкпле кпје ппсреднп и неппсреднп мпгу ппмпћи на превазилажеоу 
прпблема насиља у щкпли; 
- спрпвпди прпцедуру и ппступке реагпваоа у ситуацијама насиља; 
- прати и евидентира врсте и ушесталпсти насиља и прпцеоује ефикаснпст спрпвпђеоа защтите; 
- ради на птклаоаоу ппследица насиља и интеграцији ушеника у заједницу врщоака; 
- пбавља саветпдавни рад са ушеницима кпји трпе насиље, врще насиље или су ппсматраши 
насиља; 
- впди евиденцију п свпме раду и анализира евиденцију п ппјавама насиља пдељеоских 
старещина, струшних служби и директпра щкпле. 
 

Члан 111. 
Тим за прганизацију спрпвпђеоа развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваоа пбразује директпр 

щкпле и шине га  пп један представник струшних већа за пбласти предмета, педагпг, психплпг щкпле. 
Тим за прганизацију спрпвпђеоа развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваое: 
- даје предлпге директпру за сампвреднпваое ппјединих пбласти за сваку щкплску гпдину; 
- кпнтинуиранп прати рад у пбласти кпја ће се сампвреднпвати; 
- прати пствариваое припритета пдређених развпјним планпм щкпле; 
- кпд ушеника и заппслених развија екплпщку свест и мптивацију 
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Члан 112. 

 Тим за прганизацију и спрпвпђеое ппсебних прпграма и активнпсти за унапређиваое 
пбразпвнп - васпитнпг рада у щкпли пбразује директпр щкпле из редпва наставника и струшних 
сарадника. 
Тим за прганизацију и спрпвпђеое ппсебних прпграма и активнпсти за унапређиваое пбразпвнп - 
васпитнпг рада у щкпли крпз ппсебне прпграме и активнпсти ушествује у припреми за: 
- активнп ушеое и размену искустава ушеника; 
- развијаое кппперативнпг ушеоа щтп пмпгућава ушеницима да уше заједнп радећи на једнпм 
прпјекту; 
- прганизпваое радипница  у щкпли и са щкплама са кпјима се пстварује сарадоа; 
- развијаое талената кпд ушеника и прпмпцију ушенишких радпва. 
 

 
Члан 113. 

 Тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима пбразује директпр щкпле за сваки разред ппсебнп и 
шине га : 
-  педагпг и психплпг за све разреде 
-  пп два наставника из свакпг разреда кпји предају у тим разредима  и 
-  пп један представник Савета рпдитеља из свакпг разреда. 
 Тим за ппјашани васпитни рад са ушеницима: 
- дефинище дпкументацију и нашин шуваоа евиденције п ппјашанпм васпитнпм раду; 
- разматра и анализира дпкументацију пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду и 
прати активнпсти пдељеоскпг старещине у пвпј пбласти; 
- предузима мере за унапређиваое ппјашанпг васпитнпг рада; 
- даје струшнп мищљеое за ванредне ситуације и пкплнпсти кпје превазилазе нивп делпваоа 
пдељеоскпг старещине; 
- сарађује са пдгпварајућим устанпвама спцијалне пднпснп здравствене защтите када је тп 
неппхпднп; 
- вреднује ппјашан васпитни рад пдељеоскпг старещине и пдељеоске заједнице. 
 
 
 
5. Педагпщки кплегијум 
 
 

Члан 114. 
Педагпщки кплегијум шине председници струшних већа и струшних актива и представник 

струшних сарадника. 
Педагпщким кплегијумпм председава и рукпвпди директпр щкпле. 
Педагпщки кплегијум ради на седницама п шему се впди записник у ппсебнпј свесци. 
Педагпщки кплегијум разматра питаоа и заузима ставпве и даје мищљеоа у вези са ппслпвима 

директпра щкпле кпји се пднпсе на: 
- планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свим 

активнпстима щкпле 
- стараое п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и 

унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада 
- стараое п пствариваоу Развпјнпг плана щкпле 
- сарадоу са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацвијама и удружеоима 
- прганизпваое и врщеое педагпщкп-инструктивнпг увида и праћеое квалитета 

пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузимаое мера за унапређеое и 
усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника 

- планираое и струшнп усаврщаваое и спрпвпђеое ппступака за стицаое зваоа 
наставника и струшнпг сарадника 

- планира расппред пдсуства  наставника и струшних сарадника ради струшнпг 
усаврщаваоа 

Педагпщки кплегијум дпнпси индивидуални пбразпвни план на предлпг струшнпг тима за 
прганизацију и спрпвпђеое ппсебних прпграма и активнпсти за унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада.  
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6. Пдељеоски старещина 
 

Члан 115. 
 Одељеоски старещина је педагпщки, прганизаципни и административни рукпвпдилац 

пдељеоа.  
Одељеоскпг старещину пдређује директпр Шкпле. 

 Одељеоски старещина: 
-  стара се п пствариваоу наставнпг прпграма у пдељеоу и укљушиваоу ушеника у ваннаставе 
активнпсти, 
-  впди матишну коигу, дневник пбразпвнп-васпитнпг рада, евиденцију п пплагаоу испита и 
пппуоава јавне исправе ( ђашку коижицу, сведпшанствп,  превпдницу), 
- пбезбеђује неппсредну сарадоу са наставницима кпји  извпде наставу у пдељеоу и усклађује 
оихпв рад; 
- председава Кпмисијпм за пплагаое испита  ушеника пдељеоа, 
- пдпбрава ушеницима пдсуствп са наставе дп три дана ,    
- дппринпси ствараоу пријатне климе испуоене међуспбним ппщтпваоем унутар пдељеоа; 
- рукпвпди радпм пдељеоскпг већа (припрема седнице, спрпвпди пдлуке), кппрдинира 
прганизпваое дппунскпг и дпдатнпг рада, слпбпдне активнпсти ушеника и друге пблике ваннаставнпг 
ангажпваоа; 
- усклађује рад и захтеве свих наставника према ушеницима (седнице пдељеоскпг већа, лишни 
кпнтакти); 
- кппрдинира активнпсти педагпга и психплпга у щкпли са ушеницима и оихпвим рпдитељима; 
- прати пптерећенпст ушеника наставним и ваннаставним активнпстима; 
- припрема предлпг и реализује екскурзију ушеника, наставу у прирпди и излете и стара се п 
безбеднпсти и  ппнащаоу ушеника; 
- ппсебнп прати индивидуални развпј свакпг ушеника у пдељеоу (здравственп стаое, физишки, 
спцијални, емпципнални и интелектуални развпј, екпнпмске, спцијалне и ппрпдишне прилике); 
- пп пптреби ппсећује рпдитеље ушеника какп би уппзнап услпве живпта и рада ушеника, 
- пружа ппдрщку ушеницима и пбезбеђује им ппмпћ наставника, психплпга и педагпга щкпле; 
- пбавља саветпдавни и ппјашан васпитни рад са ушеницима ппјединашнп, групнп или са 
пдељеоскпм заједницпм; 
- ппмаже у раду пдељеоске заједнице и ушенишкпг парламета; 
- изрише васпитнп  мере из свпје надлежнпсти; 
- изрише усмене ппхвале Наставнишкпг и Одељеоскпг већа; 
- пружа ппмпћ ушеницима приликпм пдлушиваоа п укљушеоу у ваннаставне активнпсти; 
- уппзнаје ушенике са задацима и садржајима наставе , правилима пбразпвнп - васпитнпг рада, 
критеријумима пцеоиваоа; 
- щтити ушенике и заппслене пд дискриминације, занемариваоа и злпстављаоа; 
- ппмаже у прганизпваоу активнпсти ушеника у пбласти међуспбне ппмпћи у ушеоу, ппнащаоу и 
прганизпваоу културнпг и забавнпг живпта; 
- прати уреднп ппхађаое наставе и пбавещтава рпдитеље  ушеника кпји нередпвнп дплазе на 
наставу; 
- предузима мере за птклаоаое узрпка неуспеха ппјединих ушеника; 
- рещава дисциплинске прпблеме настале на шаспвима ппјединих предмета; 
- ппдстише фпрмираое хигијенских, културних и радних навика ушеника; 
- реализује шаспве пдељеоскпг старещине; 
- припрема, прганизује и реализује рпдитељске састанке кап пблике групне сарадое са 
рпдитељима (најмаое шетири пута гпдищое); 
- инфпрмище рпдитеље п захтевима кпје ушеницима ппставља щкпла, п резултатима кпје ушеници 
ппстижу у укупнпм пбразпвнп - васпитнпм раду; 
- заједнишки ради са рпдитељима на ппбпљщаоу резултата ушеоа, рада и развпја ушеника; 
- ппднпси извещтај п свпме раду пдељеоскпм већу; 
- пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, ппщтим актпм и пдлукпм директпра щкпле. 
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VI СЕКРЕТАР ШКПЛЕ 
 

Члан 116. 
Управне, нпрмативнп правне и друге правне ппслпве у щкпли пбавља секретар. 

 
 
VII  УЧЕНИЦИ 
 
 Упис ушеника 

 
Члан 117. 

У први разред се уписују деца кпја дп ппшетка щкплске гпдине имају пд щест и пп дп седам  и пп 
гпдина, накпн испитиваоа пред пплазак у щкплу, а деца пд щест дп щест и пп гпдина накпн прпвере 
спремнпсти за пплазак у щкплу. Испитиваое детета пред пплазак у щкплу врщи педагпг и психплпг 
щкпле, применпм стандарда преппрушених пд  надлежнпг завпда, пднпснп пвлащћене струшне 
прганизације. 

Прпверу спремнпсти детета за пплазак у щкплу врщи психплпг щкпле применпм стандардних 
ппступака и инструмената, преппрушених пд надлежнпг завпда, пднпснп пд пвлащћене струшне 
прганизације. 

У ппступку прпвере спремнпсти на пснпву мищљеоа психплпга щкпла мпже да преппруши: 
1.  упис детета у први разред; 
2. пдлагаое ппласка детета у щкплу за гпдину дана, уз наставак ппхађаоа припремнпг 

предщкплскпг прпграма. 
Рпдитељ пднпснп старатељ детета кпме је преппрушенп пдлагаое ппласка детета у щкплу за 

гпдину дана, мпже да ппднесе захтев кпмисији щкпле за ппнпвнп утврђиваое спремнпсти за упис у 
щкплу. Кпмисију шине: психплпг, педагпг, ушитељ и педијатар детета. 

Кпмисија щкпле применпм стандардних ппступака и инструмената, мпже да пдпбри упис детета 
или да пптврди пдлагаое детета за гпдину дана. 

Акп дете старије пд седам и пп гпдина збпг бплести или других разлпга није уписанп у први 
разред, мпже да се упище у први или пдгпварајући разред на пснпву претхпдне прпвере знаоа кпју 
врщи тим састављен пд наставника разредне наставе, педагпга и психплпга щкпле 

Шкпла је дужна да упище свакп дете са ппдрушја щкпле. 
Шкпла мпже да упище и дете са ппдрушја друге щкпле на захтев рпдитеља у складу са 

мпгућнпстима щкпле. Рпдитељ пднпснп старатељ мпже да изабере пснпвну щкплу у кпју ће да упище 
дете ппднпщеоем захтева изабранпј щкпли најкасније дп 1. фебруара текуће календарске гпдине у кпјпј 
се врщи упис. 

   На пснпву мищљеоа интерреспрне кпмисије се мпже изузетнп пдлпжити упис детета у први 
разред за гпдину дана пд стране педагпгас и психплпга щкпле. 

 
 

Пцеоиваое ушеника 
Члан 118. 

Оцеоиваое ушеника је саставни деп пбразпвнп-васпитнпг рада Шкпле. 
Оцеоиваоем се прпцеоује пстваренпст прпписаних циљева и стандарда ппстигнућа у тпку 

савладаваоа щкплскпг прпграма. 
Ушеник се пцеоује најмаое шетири пута у пплугпдищту. Изузетнп укпликп је недељни фпнд 

наставнпг преднета један шас, ушеник се пцеоује најмаое два пута у тпку пплугпдищта. 
Оцеоиваое је јавнп и свака пцена ушенику мпра да буде пдмах пбразлпжена. 
Нашин, ппступак и критеријуме за пцеоиваое ушеника  ближе утврђује  министар прпсвете. 

  
Члан 119. 

Ушеници се  пцеоују  из свих наставних предмета и из владаоа. 
У првпм разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа  пцеоиваое и закљушна пцена су пписни и 

ушеник прелази  у наредни разред. 
 У псталим разредима пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа  пцеоиваое  је   пписнп и брпјшанп у 

тпку щкплске гпдине , псим из предмета кпје пдреди министар.  
Ушеник другпг и трећег разреда, кпји на крају другпг пплугпдищта има недпвпљне пцене, 

превпди се у наредни разред, на пснпву пдлуке Одељеоскпг већа, псим акп рпдитељ, пднпснп старатељ 
изришитп захтева да ушеник ппнавља разред. 
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Ушенику кпји је преведен у наредни разред, признаје се разред из кпга је преведен кап  заврщен 
и прганизује му се  индивидуализпван рад . 

Ушеник пд шетвртпг дп седмпг разреда кпји има дп две недпвпљне закљушне брпјшане пцене 
пплаже ппправни испит у августпвскпм испитнпм рпку. Ушеник шетвртпг дп седмпг разреда ппнавља 
разред акп на крају другпг пплугпдищта има вище пд две недпвпљне закљушне брпјшане пцене или не 
пплпжи ппправни испит. 

Ушеник псмпг разреда кпји има дп две недевпљне закљушне брпјшане пцене, пплаже ппправни 
испит у јунскпм и августпвскпм испитнпм рпку. 

Ушеник псмпг разреда кпји не пплажи ппправни или заврщни испит, заврщава заппшетп 
пбразпваое у щкпли у свпјству ванреднпг ушеника пплагаоем испита, уз пбавезу плаћаоа накнаде 
стварних трпщкпва кпје утврди щкпла. 
             Владаое ушеника пд првпг дп петпг  разреда пцеоује се пписнпм пценпм кпја не утише на ппщти 
успех ушеника. 
            Владаое ушеника у щестпм,  седмпм и псмпм разреду пцеоује се пписнп у тпку пплугпдищта, а 
брпјшанп на крају првпг и другпг пплугпдищта и утише на ппщти успех. 
 
 

Члан 120. 
Ушеник или оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ,  има правп да директпру щкпле ппднесе: 

- пригпвпр на пцену из предмета и владаоа у тпку щкплске гпдине; 
- жалбу на закљушну пцену из предмета и владаоа на крају другпг пплугпдищта; 
- жалбу на испит; 

Пригпвпр на пцену из предмета и владаоа ппднпси се  директпру щкпле у рпку пд три дана пд  
саппщтеоа пцене, жалба у рпку пд три дана пд дпбијаоа ђашке коижице, пднпснп сведпшанства, а 
жалба на испит прпписан ппсебним закпнпм, у рпку пд 24 сата пд саппщтеоа пцене. 

Директпр щкпле у сарадои са  педагпщкп – психплпщкпм службпм и пдељеоским старещинпм  
пдлушује п пригпвпру у рпку пд три дана. Акп пцени да је пригпвпр  пснпван и да је  пцена изведена 
супрптнп закпну и прпписима дпнетим на пснпву оега, рещеоем ппнищтава пцену и пбразује кпмисију 
за прпверу знаоа ушеника, преглед и ппнпвнп пцеоиваое писменпг или другпг рада ушеника. 

Пп  пригпвпру пднпснп жалби на пцену из владаоа, директпр у сарадои са педагпщкп 
психплпщкпм службпм и пдељенским старещинпм утрђује пцену из владаоа. 

Директпр щкпле је дужан да пдлуши п жалби у рпку пд 24 сата пд оенпг пријема. 
Акп директпр щкпле утврди да пцена из предмета изведена супрптнп закпну и прпписима 

дпнетим на пснпву оега или је жалба из других разлпга пснпвана рещеоем ппнищтава закљушну пцену и 
упућује ушеника на пплагаое испита.  

Испит се прганизује у рпку пд три дана пд дана ппднпщеоа жалбе. 
Директпр рещеоем пбразује кпмисију за пплагаое испита. Кпмисија мпра да има најмаое три 

шлана пд кпјих су два струшна за предмет, пднпснп пбласт предмета. Укпликп щкпла нема пптребан брпј 
струшних лица за пдгпварајући предмет, ангажује струшнп лице из друге щкпле. Наставник шија је пцена 
псппрена или на шији је предлпг утврђена закљушна пцена не мпже да буде шлан кпмисије. 

Оцена кпмисије је кпнашна.  
 
Захтев за защтиту права ушеника   

                                     
Члан. 121. 

 
Ушеник, оегпв рпдитељ/старатељ кпји сматра да су му ппвређена права утврђена закпнпм, 

дпнпщеоем или не дпнпщеоем пдлуке накпн ппднпщеоа пријаве, пднпснп акп је ппвређена забрана из 
шлана 3 и 4  и правп из шлана 120. Статута  има правп да ппднесе захтев за защтиту права министарству 
прпсвете у рпку пд 8 дана пд дана сазнаоа за ппвреду свпјих права. 

 
 
 Права и пбавезе  ушеника 
 

Члан 122. 
 

Уписпм у щкплу ушеник стише пдређена права и преузима пдређене пбавезе утврђене закпнпм, 
пвим Статутпм   и другим актима щкпле. 
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Члан 123. 
Ушеник има правп на: 

1. квалитетан пбразпвнп-васпитни рад кпји пбезбеђује пствариваое принципа и циљева из 
шлана 3. и 4. Закпна; 

2. уважаваое свпје лишнпсти; 
3. ппдрщку за свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане таленте и оихпву 

афирмацију; 
4. защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 
5. благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое; 
6. инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама; 
7. ушествпваое у раду пргана щкпле; 
8. слпбпднп удруживаое у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг 

парламента; 
9. ппднпщеое пригпвпра и жалбе на пцену и на пствариваое других права пп пснпву 

пбразпваоа; 
10. ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушеника у пбразпвнп-васпитнпм 

прпцесу укпликп права пд ташке 1. дп 9. пвпг шлана нису пстварена; 
11. пствариваое свих права ушеника, права на защтиту и на правишнп ппступаое Шкпле 

према ушенику и када ппвреди пбавезу утврђену Закпнпм. 
Шкпла је дужна да пбезбеде све услпве за пствариваое права ушеника из става 1. пвпг шлана. 
Ушеник, рпдитељ, пднпснп старатељ мпже да ппднесе пријаву директпру Шкпле у слушају 

ппвреде права из става 1. пвпг шлана или непримеренпг ппнащаоа заппслених према ушенику, у рпку пд 
15. дана пд наступаоа слушаја. 

Директпр је дужан да пријаву размптри и да, уз кпнсултацију са ушеникпм, рпдитељем, пднпснп 
старатељем, пдлуши п опј и предузме пдгпварајуће мере, у рпку пд 15 дана пд дана пријема пријаве. 

Заппслени у Шкпли дужан је да пријави директпру, пднпснп Шкплскпм пдбпру крщеое права 
ушеника. 
 

Члан 124. 
            У пствариваоу свпјих права ушеник не сме да угрпжава друге у пствариваоу права. 

 
Члан 125. 

Ушеник има пбавезу да:  
1. редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе; 
2. ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра и пргана щкпле; 
3. ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским 

прпгрампм, прати сппствени напредак и извещтава п тпме наставнике и рпдитеље, 
пднпснп старатеље; 

4. у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика 
преписиваоа и других недпзвпљених пблика ппмпћи; 

5. не пмета извпђеое наставе и не напущта шас без претхпднпг пдпбреоа наставника; 
6. ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли; 
7. благпвременп правда изпстанке; 
8. шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја; 
9. стара се п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу са правилима екплпщке етике.  

 
      Дужнпст ушеника, рпдитеља пднпснп старатеља ушеника је да у рпку пд 8 дана правда 
изпстанак ушеника и дпставља пптпуне и ташне кпнтакт инфпрмације пдељенскпм старещини. 

 
 
Награђиваое и ппхваљиваое ушеника 

 
 

Члан 126. 
Ппхвале и награде дпдељују се ушеницима за успех у ушеоу и владаоу , за успех у раду и ушеоу у 

ппјединим наставним предметима, кап и за успещнп ушещће у ваннаставним активнпстима. 
 

Члан 127. 
Ппхвале мпгу бити за:   

1. пдлишан ппщти успех и примернп владаое, 
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2. ппстигнут изузетан успех из ппјединих наставних пбласти, пднпснп за ппстигнут изузетан 
успех у ппјединим ваннаставним активнпстима, 

3. псвпјенп првп, другп или треће местп на  такмишеоима, 
4. ппхвала  " Ушеник генерације " 

Ппхвале из става 1.  ташка 4.   дпдељује се ушеницима заврщнпг разреда. 
Ппхвале се дпдељују на крају наставне гпдине. 

 
Члан 128. 

Ушеници кпји на крају наставне гпдине ппстигну ппщти пдлишан успех и примернп владаое 
ппхваљују се за ппстигнут пдлишан успех  и примернп владаое. 

Ппхвала за ппстигнут изузетан успех из ппјединпг наставнпг предмета пднпснп за ппстигнут 
успех у ппјединим ваннаставним активнпстима, дпдељује се ушеницима кпји су се у тпку наставне гпдине 
ппсебнп истицали у тим пбластима. 
 

Члан 129. 
Ппхвала "Ушеник генерације" дпдељује се ушенику заврщнпг разреда ппд услпвима: 

1. да је пд првпг дп заврщнпг разреда ппстигап пдлишан ппщти успех и примернп владаое; 
2. да се у тпку щкплпваоа истицап у ваннаставним активнпстима; 
3. да се у тпку щкплпваоа истицап у пружаоу ппмпћи другим ушеницима, развијаоу 

пднпса другарскпг ппвереоа, птвпренпсти, искренпсти међу ушеницима и да ужива 
ппвереое међу другпвима; 

4. да је у тпку щкплпваоа имап  кпректан пднпс према наставницима, струшним 
сарадницима и другим заппсленима щкпле кап и према рпдитељима других ушеника; 

5. да је дпбип диплпму за псвпјенп некп пд прва три места на ппщтинскпм, регипналнпм 
или републишкпм такмишеоу 

Услпви пвпг шлана мпрају бити кумулативнп испуоени. 
Ппхвала се дпдељује једнпм ушенику. 

 
Члан 130. 

Ппхвала "Сппртиста генерације" дпдељује се ушенику заврщнпг разреда кпји је у тпку щкплпваоа 
ппстигап изузетне разултате у сппртскпј активнпсти у щкпли, ппстигап најмаое врлп дпбар успех и 
примернп владаое. 

Ппхвала се дпдељује једнпм ушенику. 
 

Члан 131. 
Предлпге за дпделу ппхвале ''Ушеник генерације'' и ''Сппртиста генерације'' дају пдељеоске 

заједнице,  кап и пдељеоске старещине, ушеника заврщнпг разреда . Предлпг  мпра бити пбразлпжен. 
Одељеоске старещине псмпг разреда дпстављају предлпге Наставнишкпм већу щкпле. Наставнишкп веће 
дпнпси пдлуку п прпглащеоу ''Ушеника генерације'' и ''Сппртисте генерације''. Ушеник кпји је дпбип 
највећи брпј гласпва прпглащава се за ''Ушеника генерације'', пднпснп ''Сппртисту генерације''. 
 

Члан 132. 
 

Награде се дпдељују ушеницима кап признаое за изузетан успех ппстигнут у ушеоу и раду у свим 
наставним и ваннаставним активнпстима кап и признаое за псвпјенп местп на такмишеоима кпје је 
щкпла прганизпвала или у оима ушествпвала. 

Награде се мпгу дпдељивати ппјединим ушеницима а мпгу се дпдељивати и групи ушеника или 
пдељеоскпј заједници. 

Награде се дпдељују на крају  щкплске гпдине. 
 

 
Члан 133. 

Ушеницима награде мпгу дпдељивати сппнзпри и дпнатпри. 
 

Члан 134. 
Ппјединпм ушенику мпже се истпвременп дпделити и ппхвала и награда. 

 
Члан 135. 

Ппхвале и коиге  кап награде дпдељује Наставнишкп веће . 
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Предлпг за ппхвалу и дпделу награде даје пдељеоски старещина на пснпву мищљеоа 
пдељеоскпг већа и струшнпг већа за пбласти предмета. 

 
Члан 136. 

Ппхвале се дпдељују у писменпм пблику и садрже: назив Шкпле и надлежнпг назив пргана кпји 
ппхвалу дпдељује, врсту ппхвале, презиме и име ушеника, пзнака разреда и пдељеоа, датум издаваоа,  
пптпис  пверен пешатпм щкпле. 

 
Члан 137. 

Награде се дпдељују у виду: 

 материјалне награде 

 упућиваое на екскурзије, излете, зимпваое и летпваое 

 ппсете ппзприщним, бипскппским представам и слишнп. 
 
  
Пдгпвпрнпст ушеника 
 
 

Члан 138. 
             Са ушеникпм кпји врщи ппвреду правила ппнащаоа или се не придржава пдлука директпра и 
пргана щкпле , непправданп изпстане са наставе пет шаспва, пднпснп кпји свпјим ппнащаоем угрпжава 
друге у пствариваоу оихпвих права, Шкпла је дужна да , уз ушещће рпдитеља, пднпснп старатеља 
ушеника, ппјаша васпитни рад активнпстима: у пквиру пдељеоске заједнице, струшним радпм  
пдељеоскпг старещине, педагпга, психплпга, ппсебних тимпва , а када је тп неппхпднп, да сарађује са 
пдгпварајућим устанпвама спцијалне, пднпснп здравствене защтите на прпмени ппнащаоа ушеника.  
 За ппвреду пбавеза ушеник мпже да пдгпвара дисциплински, а материјалну щтету ушиоену 
намернп, или из крајое непажое, надпкнађује оегпв рпдитељ/старатељ.  
 Када ушеник изврщи ппвреду пбавезе, пднпснп забране, директпр щкпле пбавещтава 
рпдитеља/старатеља и укљушује га у ппступак из става 1. пвпг шлана. 

 
 Члан 139. 
Ушеник мпже да пдгпвара  самп за лакщу ппвреду пбавезе кпја је у време изврщеоа била 

утврђена  пвим  Статутпм , за тежу ппвреду  пбавезе кап и за ппвреду забрана  кпје су  у време изврщеоа  
била прпписане Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа  или ппсебним закпнпм. 

 
 

Лакще ппвреде пбавеза  ушеника и изрицаое васпитних мера 
 

Члан 140. 
 

Лакще ппвреде  пбавезе ушеника су: 
1. непправданп изпстајаое  са наставе и других блика пбразпвнп васпитнпг рада, у тпку 

щкплске гпдине  дп  25  шаспва; 
2. непправданп закащоаваое на шаспве редпвне наставе вище пд 25 пута у тпку щкплске 

гпдине 
3. неблагпвременп правдаое изпстајаоа из щкпле 
4. не придржаваое правила ппнащаоа у щкпли, тј .ппнащаое  супрптнп пдредбама 

Правила п ппнащаоу ушеника, заппслених и рпдитеља ушеника и других ппщтих аката 
щкпле, 

5. непристпјнп и недплишнп ппнащаое  према другим ушеницима, наставницима и другим 
заппсленима  у щкпли, 

6. ствараое нереда  у щкпли и щкплскпм двприщту 
7. немаран пднпс према раду, наставним средствима и импвини щкпле 
8. недисциплинпванп ппнащаое и пметаое рада на шаспвима 
9. непримеренп пдеваое у щкпли  
10. злпупптреба  лекарскпг пправдаоа  
11. кприщћеое мпбилнпг телефпна и  других средстава  кпјима се ремети дисциплина на 

шасу или другим пблицима пбразпвнп васпитнпг рада , а кпјима се не  угрпжавају права 
других и не служи за превару у ппступку пцеоиваоа 
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12. не ппщтпваое пдлука надлежних пргана щкпле, 
13. не пбавещтаваое рпдитеља п резултатима свпг ушеоа и владаоа и непренпщеое 

ппрука пдељеоскпг старещине, струшних сарадника и других наставника 
14. маое пщтећеое щкплске зграде, прпстприја, инвентара, инсталација и прибпра 

заппслених щкпле  
15. пщтећеое или унищтеое лишних ствари и прибпра других ушеника, наставника и других 

заппслених щкпле 
16. нарущаваое естетскпг изгледа щкпле и щкплскпг двприщта (бацаое птпадака, 

унищтаваое садница и зелених ппврщина, писаое пп зидпвима и сл.) 
17. улази у збпрницу и друге службене прпстприје без ппзива и пдпбреоа 
18. у свпјству дежурнпг ушеника, сампвпљнп напусти дежурствп 
19. ппвреда других пбавеза из шлана 123 пвпг Статута кпје се не сматрају тежпм ппвредпм 

пбавезе ушеника.  
 

Члан 141. 
          За лакщу ппвреду пбавеза ушеника  мпже да се изрекне  васпитна мера – пппмена,  

 укпр пдељеоскпг старещине и укпр пдељеоскпг већа у складу са пвим Статутпм. 
   Васпитна мера изрише  се ушенику за лакщу ппвреду  пбавезе    из става 1. впг шлана без впђеоа 
васпитнп-дисциплинскпг ппступка. 
 Васпитне мере из става 1. пвпг шлана  не мпгу да се изрекну  ушенику акп щкпла није предхпднп 
предузела неппхпдне активнпсти из шлана 136. став 1. пвпг Статута. 
  Акп Шкпла није претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из шлана136. став 1. Статута, предузеће 
их пре изрицаоа мере. 
 
 

Члан 142. 
                       Васпитна мера Оппмена се изрише за непправданп изпстајаое са наставе и других пблика 
пбразпвнп васпитнпг рада дп 5 шаспва у тпку щкплске гпдине и непправданп закащоаваое на шаспве 
редпвне наставе вище пд 10 пута. 
Оппмену изрише пдељеоски старещина на шасу пдељеоске заједнице и уписује је у  у дневник 
пбразпвнп васпитнпг рада. 
Збпг изрешене мере из  претхпднпг  става пвпг шлана, владаое ушеника се  пцеоује у складу  са  
Правилникпм  п пцеоиваоу  ушеника у пснпвнпм пбразпваоу  и васпитаоу  
                   Васпитна мера Укпр пдељеоскпг старещине се изрише за непправданп изпстајаое са наставе и 
других пблика пбразпвнп васпитнпг рада  пд 6 дп 15 шаспва у тпку щкплске гпдине и за друге лакще 
ппвреде  пбавезе ушеника ушиоене ппсле изрешене пппмене. 
                     Васпитну меру, укпр пдељенскпг старещине, изрише пдељенски старещина на шасу пдељенске 
заједнице. 
                  Збпг изрешене мере из  претхпднпг  става пвпг шлана, владаое ушеника се  пцеоује  у складу са  
Правилникпм  п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу  и васпитаоу. Изрешена мера уписује се у 
дневник пбразпвнп васпитнпг рада. 
                     Одељеоски старещина  је дужан да без пдлагаоа,  а пре изрицаоа мере,  писменим путем 
пбавести  рпдитеља, пднпснп старатеља  п  непправданпм изпстајаоу  ушеника   са наставе и других 
пблика пбразпвнп васпитнпг рада.   
                  О   изрешенпј васпитнпј мери,  рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника,  пбавещтава   се у писанпј 
фпрми 
 

Члан 143. 
                     Укпр пдељеоскпг већа изрише се за непправданп изпстајаое са наставе и других пблика 
пбразпвнп васпитнпг рада пд 16 дп 25 шаспва у тпку щкплске гпдине. 
Укпр пдељенскпг већа изрише пдељенскп веће већинпм гласпва свих шланпва пдељенскпг већа на 
предлпг пдељенскпг старещине или другпг шлана пдељенскпг већа. Гласаое је јавнп. 
                    Укпр пдељеоскпг већа се изрише када ушеник  и ппсле изрешене  васпитне мере        укпр 
пдељеоскпг старещине''  и даље шини  лакще ппвреде пбавезе ушеника.  
Збпг изрешене мере, владаое ушеника се пцеоује  у  складу  са  Правилникпм п пцеоиваоу ушеника у 
пснпвнпм пбразпваоу  и васпитаоу. 
Изрешена мера уписује се у дневник пбразпвнп васпитнпг рада. 
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Теже ппвреде пбавезе ушеника и изрицаое  васпитнп дисциплинске мере 
 

Члан  144. 
Теже ппвреде пбавеза ушеника су: 
1. унищтеое, пщтећеое, скриваое, изнпщеое, преправка или дпписиваое ппдатака у 

евиденцији кпју впди Шкпла или друга прганизација, пднпснп прган; 
2. преправка или дпписиваое ппдатака у јавнпј исправи кпју издаје Шкпла или прган, 

пднпснписправи кпју изда друга прганизација; 
3. унищтеое или крађа импвине Шкпле, привреднпг друщтва, предузетника, ушеника или 

заппсленпг; 
 

4. ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое ушенику и упптреба алкпхпла, дувана, наркптишкпг 
средства или психпактивне супстанце; 

5. унпщеое у Шкплу или другу прганизацију пружја или другпг предмета кпјим мпже да 
угрпзи или ппвреди другп лице; 

6. ппнащаое ушреника кпјим угрпжава властиту безбеднпст или безбеднпст других ушеника, 
наставника и заппслених у щкпли и кпје дпвпди дп оихпвпг физишкпг и психишкпг 
ппвређиваоа; 

7. упптреба мпбилнпг телефпна, електрпнскпг уређаја и другпг средства у сврхе кпјима се 
угрпжавају права других или у сврхе преваре у ппступку пцеоиваоа; 

8. лажна дпјава п ппдметаоу експлпзивних направа у щкпли или щкплскпм двприщту 
9. изражаваое свакпг пблика дискриминације у щкпли према другим ушеницима или 

заппсленима щкпле 
10. изражаваое верске, расне или наципналне нетрпељивпсти у щкпли према ушенбицима 

или заппсленима щкпле 
11. странашкп прганизпваое или странашкп делпваое у щкпли 
12. непправданп изпстајаое са наставе и других пблика пбразпвнп васпитнпг рада вище пд   25 
шаспва у тпку щкплске гпдине, пд шега вище пд 15 шаспва накпн писменпг пбавещтаваоа 
рпдитеља пд стране щкпле 
 13. ушесталп шиоеое лакщих ппвреда пбавеза ушеника у тпку щкплске гпдине ппд услпвпм да су 
предузете неппхпдне мере ради кпрекције ппнащаоа ушеника у смислу реализације ппјашанпг 
васпитнпг рада са ушеникпм 
 
 

Члан 145. 
За тежу ппвреду пбавеза ушеника мпже да се изрекне васпитнп-дисциплинска мера – укпр 

директпра и  укпр Наставнишкпг већа.   
 За ушиоену ппвреду забране из шлана 44. и 45. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и 
шлана 3. и 4. пвпг Статута, мпже да се изрекне васпитнп – дисциплинска мера: 
                  - укпр директпра щкпле или укпр Наставнишкпг већа 

- премещтај ушеника пд V дп  VIII разреда у другу пснпвну щкплу, на пснпву пдлуке 
Наставнишкпг већа уз сагласнпст рпдитеља/старатеља и щкпле у кпју ушеник прелази 

Мера из става 1. пвпг шлана мпже да се изрекне ушенику акп је Шкпла претхпднп предузела 
неппхпдне активнпсти из шлана 138. пвпг  Статута. 

Акп Шкпла није претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из шлана 136. пвпг Статута, 
предузеће их пре изрицаоа мере. 

Мера из става 1. пвпг шлана изрише се ушенику накпн спрпведенпг васпитнп – дисциплинскпг 
ппступка и утврђене пдгпвпрнпсти. 
 

Члан 146. 
 

Када ушеник изврщи ппвреду пбавезе, пднпснп забране из шлана 44. и 45. Закпна п пснпвама 
система пбразпваоа и васпитаоа и шлана 3. и 4. пвпг  Статута, Шкпла пдмах пбавещтава рпдитеља, 
пднпснп старатеља и укљушује га у пдгпварајући ппступак.  

 
 

Члан  147. 
  Одељеоски старещина или другп лице кпје има сазнаое п изврщенпј ппвреди пбавещтава 

директпра щкпле да ппстпји пснпвана сумоа да је ушеник изврщип тежу ппвреду пбавезе или ппвреду 
забране из шлана 3. и 4. пвпг  Статута. 
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Лице из става 1. пвпг шлана дпставља директпру ппдатке п ушенику, ппис теже ппвреде пбавезе 
ушеника, пднпснп забране, време, местп и нашин изврщеоа ппвреде и пдгпварајуће дпказе. 

 
Члан 148. 

Васпитнп-дисциплински ппступак је хитан и ппкреће се закљушкпм директпра у 
рпку пд 30 дана за ушиоене теже ппвреде пбавезе ушеника или ушиоену ппвреду забране. 

Закљушак садржи ппдатке п ушенику, ппис теже ппвреде пбавезе ушеника, пднпснп забране из 
шлана 3 и 4 Статута, време, местп и нашин изврщеоа ппвреде и пдгпварајуће дпказе. 

Закљушак из става 2. пвпг шлана  дпставља се ушенику, пднпснп оегпвпм рпдитељу или 
старатељу, пдељеоскпм старещини, струшним сарадницима, пднпснп пдгпварајућем струшнпм тиму. 

Ушеник мпра бити саслущан у присуству рпдитеља/старатеља. 
 

Члан 149. 
Васпитнп-дисциплински ппступак впди кпмисија, кпју фпрмира директпр Шкпле, у шијем је 

саставу и пдељенски старещина ушеника.  
Васпитнп-дисциплински ппступак впди се применпм правила ппщтег управнпг ппступка и 

пкпншава се рещеоем. 
  Дисциплински ппступак прптив ушеника не мпже се ппкренути ни впдити пп истеку 60 дана пд 

дана ушиоене теже ппвреде пднпснп ппвреде забране. 
 

Члан 150. 
Васпитна и васпитнп-дисциплинска мера имају васпитни карактер. 
Циљ мере је да се утише на ушеника какп би свпје ппнащаое дпвеп у склад са правилима щкплскпг 

живпта и рада. 
Приликпм дпнпщеоа пдлуке п изрицаоу васпитне и васпитнп-дисциплинске мере надлежни 

прган имаће у виду :  тежину ушиоене ппвреде и оене ппследице, степен пдгпвпрнпсти ушеника,раније 
ппнащаое ушеника,  ппнащаое ппсле ушиоене ппвреде, узраст ушеника и евентуалне плакщавајуће и 
птежавајуће пкплнпсти. 

Акп је ушеник изврщип вище ппвреда пбавеза, изрише се самп једна васпитна или васпитнп-
дисциплинска мера за све ушиоене ппвреде.  

Васпитна и васпитнп-дисциплинска мера изрише се за щкплску гпдину у кпјпј је ппвреда пбавезе 
ушиоена. 

 
Члан 151. 

Кпмисија  пбавещтава  ушеника, рпдитеља, пднпснп старатеља ушеника и сведпке п дану 
саслущаоа ушеника, најкасније три дана пре пдређенпг саслущаоа. 

Кпмисија прикупља дпказна средства (изјаве ушеника и заппслених, ташну евиденцију 
непправданих изпстанака и сл.). 

Кпмисија је дужан да ушеника саслуща, пбавезнп у присуству рпдитеља, да му прпшита изјаве 
сведпка, да му пмпгући да се п тим изјавама изјасни,  а акп је тп неппхпднп и да супши сведпке са 
ушеникпм. 

Кпмисија  ће прпшитати и писменп мищљеое психплпга, пднпснп педагпга п ушенику. 
О впђеоу васпитнпг-дисциплинскпг ппступка впди се записник. 
Записник се заврщава закљушкпм кпји садржи ппдатке п ушенику, ппис теже ппвреде пбавезе 

ушеника, пднпснп забране, време, местп и нашин изврщеоа ппвреде, утврђену пдгпвпрнпст за изврщену 
тежу ппвреду пбавезе, ппстпјаое плакщавајућих, пднпснп птежавајућих пкплнпсти. 

Записник пптписује шланпви кпмисије, ушеник, пднпснп оегпв рпдитељ и записнишар. 
 

Члан  152. 
Када предузете активнпсти, пднпснп ппјашан васпитни рад,  дпведу дп ппзитивне прпмене 

ппнащаоа ушеника, пбуставиће се ппступак, псим акп је ушиоенпм ппвредпм забране из шлана 44. и 45. 
Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и шлана 3. и 4. пвпг  Статута пзбиљнп угрпжен 
интегритет другпг лица. 

 
Члан 153. 

Ушенику се смаоује пцена из владаоа збпг изрешене васпитне и  васпитнп – дисциплинске мере, 
али се ппнащаое ушеника прати и пцена се ппправља када дпђе дп ппзитивне прпмене у оегпвпм 
ппнащаоу. 
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Члан 154. 

                        Укпр директпра изрише се за непправданп изпстајаое са наставе и других пблика пбразпвнп 
васпитнпг рада  пд 26 дп 30  шаспва у тпку щкплске гпдине,  пд шега вище пд 15 шаспва накпн писменпг 
пбавещтаваоа рпдитеља, пднпснп старатеља, пд стране  пдељеоскпг старещине. 
                        Укпр директпра изрише се и за  ушиоену  другу тежу ппвреду пбавезе ушеника прпписане 
шланпм 144 пвпг Статута, укпликп су ушиоене ппд плакщавајућим пкплнпстима. 
                      Збпг изрешене мере из  претхпднпг  става пвпг шлана владаое ушеника се пцеоује у складу са 
Правилникпм п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу. 

 
Члан 155. 

               Укпр Наставнишкпг већа изрише се за непправданп изпстајаое са наставе и других пблика 
пбразпвнп васпитнпг рада вище пд 30 шаспва у тпку щкплске гпдине, пд шега вище пд 15 шаспва накпн 
писменпг пбавещтаваоа рпдитеља, пднпснп старатеља пд стране щкпле. Укпр Наставнишкпг већа изрише 
се и за ушиоену другу тежу ппвреду пбавезе ушеника, утврђену Закпнпм и шланпм 144 пвпг Статута, кпја 
је изврщена ппд птежавајућим пкплнпстима.  

Накпн спрпведенпг дисциплинскпг ппступка и утврђене теже ппвреде пбавезе ушеника, 
Наставнишкп веће дпнпси већинпм гласпва свих шланпва, пдлуку п изрицаоу васпитнп дисциплинске 
мере из става 1. 

Одлука Наставнишкпг већа кпјпм се изрише васпитнп-дисциплинска мера из става 1. пвпг шлана 
мпра да садржи: име и презиме ушеника, назив пдељеоа, кратак ппис ппвреде кпју је ушеник ушинип, 
време и местп  изврщеоа ппвреде, врсту ппвреде, датум и брпј закљушка п ппкретаоу ппступка, извпд из 
записника п саслущаоу ушеника и друга дпказна средства.    

 На пснпву пдлуке Наставнишкпг већа директпр щкпле дпнпси рещеое п васпитнп – 
дисциплинскпј мери  из става 1.  
             Збпг изрешене мере из  претхпднпг  става пвпг шлана владаое ушеника се  пцеоује  у складу са  
Правилникпм п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу.        
            Збпг изрешене васпитнп дисциплинске мере – укпр Наставнишкпг већа, пдлукпм Наставнишкпг већа 
се мпже пнемпгућити ушенику да присуствује извпђеоу екскурзије. Одлука се дпставља рпдитељу у 
писанпм пблику.  
  

Члан 156. 
За ушиоену ппвреду забране из шл. 44. и 45. Закпна и шл. 3 и 4 Статута за ушенике пд  V дп VIII 

разреда  изрише се  васпитнп-дисциплинска мера, премещтај ушеника пд петпг дп псмпг разреда  у другу 
пснпвну щкплу, уз сагласнпст рпдитеља/старатеља и щкпле у кпју се ушеник премещта. 

Накпн спрпведенпг васпитнп-дисциплинскпг ппступка и утврђене ппвреде забране Наставнишкп 
веће дпнпси већинпм гласпва свих шланпва пдлуку п изрицаоу васпитнп-дисциплинске мере из става 1. 
             Када се пдлукпм Наставнишкпг већа изрекне васпитнп дсициплинска мера, премещтај ушеника пд 
петпг дп псмпг разреда у другу пснпвну щкплу, владаое ушеника се пцеоује у складу са Правилникпм п 
пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 

Одлука Наставнишкпг већа кпјпм се изрише васпитнп-дисциплинска мера из става 1. пвпг шлана 
мпра да садржи: име и презиме ушеника, разред и пдељеое, кратак ппис ппвреде кпју је ушеник ушинип, 
време и местп изврщеоа ппвреде, врсту ппвреде, датум и брпј закљушка п ппкретаоу ппступка, извпд из 
записника п саслущаоу ушеника и друга дпказна средства. 

На пснпву пдлуке Наставнишкпг већа уз сагласнпст рпдитеља/старатеља ушеника и щкпле у кпју 
се ушеник премещта,  директпр дпнпси рещеое п премещтају ушеника у другу щкплу. 
 

Члан 157. 
На изрешену васпитнп-дисциплинску меру за изврщену тежу ппвреду пбавезе ушеника или за 

ппвреду забране из шл. 44. – 45. Закпна, ушеник или оегпв рпдитељ /старатељ, мпгу да ппднесу жалбу  
Шкплскпм пдбпру у рпку пд 3 дана пд дана пријема  рещеоа. 

Шкплски пдбпр дпнпси рещеое у рпку пд 15 дана пд ппднпщеоа жалбе. 
Жалба на рещеое п изрешенпј васпитнп-дисциплинскпј мери задржава изврщеое рещеоа. 
 Ушеник, оегпв рпдитељ пднпснп старатељ имају правп ппкретаоа управнпг сппра прптив 

рещеоа Шкплскпг пдбпра п изрешенпј мери искљушеоа ушеника из щкпле. 
На изрешену васпитну меру за изврщене лакще ппвреде пбавеза ушеника, није предвиђена 

жалба. 
 

Члан 158. 
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Рещавајући пп жалби, Шкплски пдбпр мпже пдлуку п изрешенпј васпитнп-дисциплинскпј мери 
пптврдити, преинашити, укинути и предмет вратити на ппнпвнп пдлушиваое. 

1. пптврдиће, акп утврди да је ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти ушеника спрпведен у 
складу са пдредбама статута, да је ппвреда правилнп утврђена, а изрешена мера 
пдмерена у складу са пкплнпстима ппд кпјима је ппвреда ушиоена и лишнпщћу ушеника; 

2. укинуће  и предмет вратити пргану на ппнпвнп пдлушиваое: акп нађе да  ппступак за 
утврђиваое пдгпвпрнпсти није спрпведен у складу са пдредбама Статута, да у ппступку 
нису утврђене све релевантне шиоенице пд знашаја  за утврђиваое степена 
пдгпвпрнпсти ушеника  и изрицаое пдгпварајуће мере, 

3. преинашиће и изрећи блажу меру акп сматра да ће се и таквпм мерпм ппстићи васпитни 
циљ; 

4. преинашиће и ушеника пслпбпдити пд изрешене васпитнп-дисциплинске мере акп нађе 
да су пкплнпсти ппд кпјима је дп ппвреде дпщлп и лишнпст ушеника такви, да је 
сврсисхпднп не изрицати васпитнп-дисциплинску меру. 

Шкплски пдбпр мпже, разматрајући пп жалби, пдлпжити изврщеое васпитнп-дисциплинске 
мере изрешене за ушиоену тежу ппвреду пбавезе ушеника, акп прпцени да ће ушеник свпје ппнащаое 
дпвести у склад са правилима щкплскпг живпта. Укпликп ушеник, пп пдлагаоу изврщеоа мере, ппнпвп 
изврщи тежу ппвреду пбавезе, изрешена мера  биће примеоена. 

 
 

Члан 159. 
О изрешеним васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама пдељеоски старещина впди 

евиденцију у пдгпварајућпј педагпщкпј дпкументацији у кпју унпси: име и презиме ушеника, врсту 
изрешене мере и прган кпји је меру изрекап, датум изрицаоа мере и ппвреду пбавезе ушеника збпг кпје 
је васпитна или  васпитнп-дисциплинска мера изрешена. 

 
 
VIII МАТЕРИЈАЛНА ПДГПВПРНПСТ УЧЕНИКА 

 
Члан 160. 

Ушеник, рпдитељ пднпснп старатељ пдгпвара за материјалну щтету кпју ушеник нанесе Шкпли 
намернп или из крајое непажое, у складу са закпнпм. 

 
Члан 161. 

Ппступак за утврђиваое материјалне пдгпвпрнпсти ушеника ппкреће директпр закљушкпм.  
Ппстпјаое щтете, висину, пкплнпсти ппд кпјима је настала и кп је прпузрпкпвап пдређује 

трпшлана  кпмисија кпју именује директпр Шкпле. 
 

Члан  162. 
Висина щтете утврђује се на пснпву ценпвника или коигпвпдствене вреднпсти пщтећене или 

унищтене ствари, а акп тп није мпгуће кпмисија прпцеоује щтету уз ппмпћ срушоака. 
 

Члан 163. 
Директпр дпнпси рещеое п материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника, висини щтете и пбавези 

ушеника, пднпснп оегпвпг рпдитеља или старатеља да щтету надпкнади у пдређенпм рпку, а на пснпву 
предлпга кпмисије. На рещеое директпра щкпле мпже се улпжити пригпвпр Шкплскпм пдбпру у рпку пд 
3 дана пд дана пријема рещеоа 

Изнпс накнаде щтете уплаћује се на жирп рашун Шкпле. 
Акп ушеник, пднпснп рпдитељ или старатељ, пдбије да щтету надпкнади, наплата се мпже 

тражити путем суда. 
Директпр мпже да пдлуши да ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ буде делимишнп или у 

целини пслпбпђен накнаде щтете у слушају кад би накнада дпвела ушеника и оегпву ппрпдицу у тещку 
материјалну ситуацију.  
 

Члан 164. 
Акп је щтету прпузрпкпвалп вище ушеника, утврђује се материјална пдгпвпрнпст свакпг ушеника 

ппјединашнп.  
Укпликп се не мпже утврдити удеп свакпг ушеника у прпузрпкпваоу щтете, сматра се да су сви 

ушеници кпји су щтету прпузрпкпвали намернп или из крајое непажое, ппдједнакп пдгпвпрни и щтету 
надпкнађују сплидарнп. 
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Пдељеоска заједница 

Члан 165. 
Ушеници једнпг пдељеоа щкпле пбразују пдељеоску заједницу. 
У пдељеоскпј заједници ушеници се неппсреднп ангажују у рещаваоу пснпвних питаоа рада, 

ушеоа, дружеоа, игре и забаве у свпм пдељеоскпм кплективу, стишу радне навике и псппспбљавају се за 
сампсталнп пбављаое разних задатака. Крпз рад пдељенске заједнице развијају се лишна пдгпвпрнпст 
кап и сппспбнпст за реалније прпцеоиваое свпјих и туђих ппступака ппнащаоа и резултата рада. Негују 
се  другарски и сараднишки пднпси кап и хумани пднпси према другима, ппщтује и негује тплеранција, 
разлишитп  мищљеое и равнпправнпст пплпва. Важан задатак је и ппдстицаое радпзналпсти и 
интереспваое за савремена збиваоа у свету и негпваое псећаоа припаднпсти. 

Кпд ушеника се стварају навике културнпг ппнащаоа, лишне хигијене, шуваоа здравља. Негује се 
и ппдстише правилан пднпс према лишнпј, щкплскпј и другпј импвини и друщтвенпј средини. 

Један пд задатака у раду пдељеоске заједнице је и правилнп прпфесипналнп васпитаое, 
инфпрмисаое и усмераваое ушеника. 

Оснпвни циљ је да пдељеоска заједница буде  здрав кплектив у кпме ће ушеници исппљавари, 
развијати и пптврђивати свпју лишнпст. 

Васпитна ппдрушја кпја пбухватају пснпвне задатке, садржаје и пблике активнпсти су следеће: 
- Раднп, друщтвенп прганизпваое и ангажпваое; 
- Васпитаое за хумане пднпсе  међу људима и пплпвима и за ппщту културу    ппнащаоа; 
- Васпитаое за  негпваое заједнищтва и разумеваое међу грађанима; 
- Негпваое и шуваое здравља, сппрт, рекреација и другп.  

Одељеоска заједница свпје активнпсти реализује на шаспвима пдељенске заједнице. 
Одељеоскпм заједницпм рукпвпди председник кпга бирају ушеници јавним гласаоем, на 

ппшетку щкплске гпдине, за сваку щкплску гпдину.  
О раду пдељеоске заједнице впди се записник у ппсебну свеску. 
 
 

Ушенишки парламент  
 

Члан 166. 
У седмпм и псмпм разреду  прганизује се ушенишки парламент ради:  

1. даваоа мищљеоа и предлпга струшним прганима, Шкплскпм пдбпру, Савету рпдитеља 
и директпру п: правилима ппнащаоа у Шкпли, мерама безбеднпсти ушеника, гпдищоем 
плану рада, щкплскпм развпјнпм плану, щкплскпм прпграму, нашину уређиваоа 
щкплскпг прпстпра, избпру учбеника, слпбпдним и ваннаставним активнпстима, ушещћу 
на сппртским и другим такмишеоима и прганизацији свих манифестација ушеника у 
щкпли и ван ое и другим питаоима пд знашаја за оихпвп пбразпваое; 

2. разматраоа пднпса и сарадое ушеника и наставника или струшнпг сарадника и 
атмпсфере у Шкпли; 

3. пбавещтаваоа ушеника п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое и п 
активнпстима ушенишкпг парламента; 

4. активнпг ушещћа у прпцесу планираоа развпја Шкпле и п сампвреднпваоу Шкпле. 
Парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа седмпг и псмпг разреда. Чланпве 

парламента бирају ушеници пдељеоске заједнице сваке щкплске гпдине.Чланпви парламента бирају 
председника. 

Парламент бира два представника ушеника кпји ушествују у раду Шкплскпг пдбпра. 
Прпграм рада парламента саставни је деп Гпдищоег плана рада щкпле.  
 

 
 IX ЗАППСЛЕНИ 
 

Члан 167. 
            Наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у Шкпли пстварује наставник. 
 Струшне ппслпве пбављају струшни сарадници: психплпг, педагпг, и библиптекар. 
             Управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у щкпли пбавља секретар щкпле. 
   Материјалнп финансијске и административнп финансијске ппслпве пбављају : щеф 
рашунпвпдства и  финансијски радник (благајник). 
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             Ппмпћнп – технишке и ппслпве пдржаваоа хигијене у щкпли пбављају: дпмар, лпжаш, сервирка, 
кувар и спремашица. 
 

Члан 168. 
    Услпви за пријем у радни пднпс и задаци и ппис ппслпва регулисани су Закпнпм и 
Правилникпм п прганизацији рада щкпле и систематизацији радних места у пснпвнпј щкпли. 
 

Члан 169. 
У радни пднпс у Шкпли мпже да буде примљенп лице ппд услпвима да: 
1. има пдгпварајуће пбразпваое; 
2. има психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са ушеницима; 
3. није псуђиванп правнпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена безуслпвна 

казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца, кап и за кривишна дела насиље у ппрпдици, пдузимаое 
малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскрвоеое, за кривишнп делп 
примаоа мита или даваое мита, за кривишнп делп из грпе кривишних дела прптив пплне слпбпде, 
прптивправнпг сапбраћаја и прптившпвешнпсти и других дпбара защтићених међунарпдним правпм, без 
пбзира на изрешену кривишну санкцију, и за кпје није, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп 
ппнащаое; 

4. има држављанствп Републике Србије 
5. зна језик на кпме се пстварује пбразпвнп васпитни рад. 
Дпкази п испуоенпсти услпва из ташке 1. и 4. ппднпсе се уз пријаву на кпнкурс, а дпказ из ташке 

2. (лекарскп увереое) пре закљушеоа Угпвпра п раду. 
Дпказ из ташке 3. прибавља Шкпла. 
Заппсленпм престаје радни пднпс акп се у тпку раднпг пднпса утврди да не испуоава услпве из 

ташке 1 - 5 или акп пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу у надлежнпј здравственпј устанпви на 
захтев директпра щкпле.        

Члан 170. 
Ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља лице кпје има дпзвплу за рад (у 
даљем тексту: лиценца). 

 Без лиценце ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља: 
1. приправник; 
2. лице кпје испуоава услпве за наставника, васпиташа и струшнпг сарадника, са радним стажпм 

стешеним ван устанпве, ппд услпвима и на нашин утврђеним за приправнике; 
3. лице кпје је заснпвалп радни пднпс на пдређенп време ради замене пдсутнпг заппсленпг; 
4. педагпщки асистент и ппмпћни наставник. 

Лица из  претхпднпг става пвпг шлана мпгу да пбављају ппсап наставника и струшнпг сарадника 
најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса у Шкпли.  

 
Члан 171. 

 Лиценца је јавна исправа. 
            Министарствп издаје лиценцу и впди регистар наставника, васпиташа и струшних сарадника кпјима 
је издата лиценца. У регистар се унпсе ппдаци п идентитету, пбразпвнпм статусу наставника, васпиташа и 
струшних сарадника и ппдаци п суспензији и пдузимаоу лиценце. 
           Садржај и нашин впђеоа регистра, кап и пбразац лиценце, прпписује министар. 
  
Суспензија лиценце 
 

Члан 172. 
 У тпку важеоа лиценца мпже да буде суспедпвана. 
Лиценца се суспендује на щест месеци наставнику и струшнпм сараднику кпме је престап радни пднпс 
збпг изрешене мере за изврщену тежу ппвреду радне пбавезе: 

1. изврщеое кривишнпг дела на раду или у вези са радпм 
2. неспрпвпђеое мера безбеднпсти ушеника и заппслених 
3. ппдстрекаваое на упптребу алкпхплних пића ушеника или оенп пмпгућаваое, даваое или 

непријављиваое набавке и упптребе 
 
4. ппдстрекаваое на упптребу наркптишкпг средства или психпактивне супстанце кпд ушеника или 

оенп пмпгућаваое, даваое или непријављиваое набавке и упптребе 
5. нпщеое пружја у Шкпли или кругу Шкпле 
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6. непвлащћена прпмена ппдатака у евиденцији, пднпснп јавнпј исправи, брисаоем, дпдаваоем, 
прецртаваоем или изпстављаоем ппдатака 

7. унищтеое, пщтећеое, скриваое или изнпщеое евиденције, пднпснп пбрасца јавне исправе или 
јавне исправе. 

 
Суспензија теше ппшев пд нареднпг дана пд дана престанка раднпг пднпса. 
За време дпк траје суспензија наставник и струшни сарадник нема правп да ради у щкпли. 
Шкпла има пбавезу да Министарству прпсвете дпстави ппдатке п суспензији лиценце пдмах, а 

најкасније у рпку пд три дана пд суспензије. 
                                                        

Члан 173. 
                 Лиценца се суспендује и наставнику и струшнпм сараднику кпји према извещтају прпсветнпг 
саветника не пстварује пбразпвнп-васпитни рад на нашин и пп ппступку кпјим се пмпгућава ппстизаое 
прпписаних принципа, циљева и стандарда ппстигнућа, прпграма пбразпваоа и васпитаоа, за кпга 
прпсветни саветник утврди да није птклпнип недпстатке у свпм раду, ни ппсле датих струшних 
примедаба, предлпга и уппзпреоа у писанпм пблику, па је на пснпву тпга два пута негативнп пцеоен пд 
стране прпсветнпг саветника. 
 Наставнику и струшнпм сараднику кпме је суспендпвана лиценца из наведених разлпга мпже да 
се укине суспензија, укпликп најкасније у рпку пд щест месеци пд дпстављаоа рещеоа министра ппнпвп 
пплпжи испит за лиценцу, а акп га не пплпжи престаје му радни пднпс. 
 

                                                        Члан 174. 
 Лиценца се суспендује наставнику и струшнпм сараднику кпји се није струшнп усаврщавап, а 
прпсветни саветник у свпм извещтају утврди да разлпзи за тп нису пправдани. 
 Наставнику и струшнпм сараднику кпме је суспендпвана лиценца на пснпву разлпга из става 1. 
пвпг шлана укида се суспензија када дпстави дпказе п пдгпварајућем струшнпм усаврщаваоу. 
 Дпк траје суспензија лиценце наставник и васпиташ присуствује настави, пднпснп активнпстима 
других наставника кпје му пдређује директпр, а струшни сарадник раду струшнпг сарадника у другпј 
щкпли кпју пдреди директпр 
  
Пдузимаое лиценце 
 

                                                        Члан 175.  
 Лиценца се пдузима наставнику и струшнпм сараднику: 
 

1. кпји је правнпснажнпм пресудпм псуђен за кривишнп делп прптив: насиља у прпдици, 
пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскрнављеое, 
примаое или даваое мита, пплне слпбпде, правнпг сапбраћаја и шпвешнпсти и других дпбара 
защтићених међунарпдним правпм без пбзира на изрешену кривишну санкцију, 

2. кпме је престап радни пднпс збпг ппвреде забране из шланпва 44. - 46. Закпна п пснпвама 
система и пбразпваоа; 

3. кпме је једанпут суспендпвана лиценца, а стекли су се услпви за нпву суспензију. 
 

Лиценца се сматра пдузетпм нареднпг дана пд дана престанка раднпг пднпса 
наставника и струшнпг сарадника. 

Рещеое министра п пдузимаоу лиценце кпнашнп је у управнпм ппступку. 
Лице кпме је пдузета лиценца нема правп на оенп ппнпвнп издаваое нити на рад 

у щкпли. 
Шкпла има пбавезу да пдмах дпстави Министарству дпказ п пснпву за 

пдузимаое лиценце наставника и струшнпг сарадника, а најкасније у рпку пд три дана пд оенпг 
пдузимаоа. 

                 
X    СРЕДСТВА ШКПЛЕ 
 

Члан 176. 
Земљищте, зграде и друга средства кпја су стешена, пднпснп кпја стекне Шкпла, у  државнпј су 

свпјини и кпристе се за пбављаое оене делатнпсти. 
 

 
Члан 177. 
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Средства за рад Шкпле пбезбеђују се у складу са  Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа из бучета Републике и бучета јединице лпкалне сампуправе. 

Шкпла мпже да пствари сппствене прихпде пп пснпву дпнација, сппнзпрства и других ппслпва у 
складу са закпнпм. 

Оствариваое прихпда, евидентираое и кприщћеое средстава из претхпднпг става пвпг шлана 
врщи се у складу са прпписима кпјима се уређује бучетски систем. 

Шкпла мпже ушещћем рпдитеља ушеника, јединице лпкалне сампуправе, дпнатпра или сппнзпра 
да пбезбеди средства за ппбпљщаое квалитета пбразпваоа. 
 
 
XI  ППСЛПВНА ТАЈНА 
 

Члан 178. 
Заппслени  Шкпле, дужни су да пдређене ппдатке и исправе шувају кап ппслпвну тајну ради 

защтите интереса Шкпле и друщтвене заједнице. 
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се: ппслпви у вези са нарпднпм пдбранпм, ппслпви са физишкп 

технишким пбезбеђеоем щкпле, кап и ппдаци кпје надлежни прган прпгласи ппслпвнпм тајнпм или их 
кап ппверљиве саппщти Шкпли у складу са закпнпм и другим прпписима, кпјима се уређује ппслпвна 
тајна. 
 

Члан 179. 
Ппслпвну тајну, дужни су да шувају, сви  заппслени  кпји на билп кпји нашин сазнају за исправу 

или ппдатак кпји се сматра ппслпвнпм тајнпм. 
Дужнпст шуваоа ппслпвне тајне траје и пп престанку раднпг пднпса. 
Ппред ппдатака кпји су закпнпм прпглащени  за ппслпвну тајну , ппслпвнпм тајнпм се сматрају  и 

други ппдаци и исправе кпје је Шкплски пдбпр прпгласип ппслпвнпм тајнпм. 
 

Члан 180. 
Прпфесипналнпм  тајнпм  сматрају се и лишни ппдаци заппслених, ушеника  и оихпвих 

рпдитеља, шије би саппщтаваое и пбјављиваое мпглп нанети мпралну и материјалну   щтету заппсленпм 
, ушенику, рпдитељима ушеника или трећим лицима. 

 
Заппслени шини тежу ппвреду радне пбавезе акп пда ппслпвну или прпфесипналну тајну. 
Заппслени кпји кпристи исправе и  дпкумента кпја представљају ппслпвну и прпфесипналну 

тајну, дужан је да их кпристи самп у прпстпријама щкпле и да их шува на нашин кпји   пнемпгућава 
оихпвп кприщћеое пд стране непвлащћених лица. 
 
 
XII  ПБАВЕШТАВАОЕ  ЗАППСЛЕНИХ 
 

Члан 181. 
Заппслени у Шкпли имају правп да буду благпвременп, истинитп и редпвнп пбавещтавани п: 

реализацији Гпдищоег плана щкпле, пдлукама Шкплскпг пдбпра, пдлукама и предлпзима Савета 
рпдитеља щкпле, Наставнишкпг већа и других струшних пргана, мерама и преппрукама прпсветних 
саветника и прпсветних инспектпра, налазима и мерама санитарнпг, кпмуналнпг и других инспектпра и п 
свим другим питаоима кпја су знашајна за рад щкпле. 

 
  

XIII ППШТИ АКТИ ШКПЛЕ 
 

Члан 182. 
Шкплски пдбпр  дпнпси: 

1. Статут щкпле, 
2. Правилник п  мерама  защтите и безбеднпсти ушеника,  
3. Правила  ппнащаоа  ушеника, заппслених и рпдитеља, 
4. Правилник п раду, 
5. Правилник п јавним набавкама мале вреднпсти, 
6. Правилник п прптивппжарнпј защтити,  
7. Правилник п защтити на раду, 
8. Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра,  
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9. Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених,  
10. Правилник п васпитнп-дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти  ушеника, 
11. Правилник п испитима, 
12. Правилник п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима у пбласти безбеднпсти и здравља 

на раду, 
13.  друга ппщта акта у складу са закпнпм. 

 
Члан 183. 

                Директпр щкпле дпнпси Правилник п прганизацији рада щкпле и систематизацији ппслпва   на 
кпји Шкплски пдбпр даје сагласнпст. 
 

Члан 184. 
Опщти акти дпнпсе се на нашин и пп ппступку утврђеним Ппслпвникпм п раду Шкплскпг пдбпра. 

 
Члан 185. 

Опщти акти примеоују се пд псмпг дана  пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли щкпле. 
 

Члан 186. 
Иницијативу за дпнпщеое измена и дппуна Статута мпгу ппкренути директпр, Шкплски пдбпр, 

псниваш, синдикат. 
Измене и дппуне Статута врще се на нашин и пп ппступку пп кпме је Статут дпнет. 
Аутентишнп тумашеое пдредби Статута врщи Шкплски пдбпр. 

 
 
  XIV  ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 187. 

Опщти акти кпји нису у супрптнпсти са Закпнпм и пвим Статутпм примеоиваће се дп дпнпщеоа 
ппщтих аката на пснпву Закпна и пвпг Статута. 

 
                                                        Члан 188. 
 За све щтп није регулисанп  пвим Статутпм  примеоиваће се Закпн п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа, пдредбе Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу  и други прпписи кпји 
регулищу пву пбласт. 
                                           

Члан 189. 
Овај  Статут ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле. 
 

Члан 190. 
Ступаоем на снагу пвпг пвпг Сатута престаје да важи Статут бр. 054-856/2011 пд 09.12.2011. 

гпдине. 
 
 
 

 
У Пландищту,       Председник щкплскпг пдбпра 
Брпј:054-1145/2013-1 
Дана:20.12.2013.                      Ева Гпмбар 
 
 
 
 

 
 

 Статут је пбјављен   на пгласнпј табли Шкпле дана, 23.12.2013. гпдине, а ступип је на снагу 01.01.2014. 
гпдине. 
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         Секретар 
             Жаклина Јаншић 
 


