
3На основу члана 119. и 201. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 
гласник РС бр. 88/2017, 27/2018- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, у даљем тексту 
ЗОСОВ), Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, 

10/2019,27/2018 – др.закон и 129/2021) и Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. 

гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др.закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 – 
др.закон) и члана 22. став 1.. тачка 1) Школски одбор MАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ у 
Београду, дана 14.09.2022. године, доноси 

 

S T A T U T  
 
(пречишћени текст Статута  дел.бр. 12-2-1/2018 од 23.03.2018., Измена и допуна бр.1 – дел. 

бр. 12-6-4/2019 од 26.06.2019.године, Измена и допуна бр. 2 - дел. бр. 12-9-8/2019 од 
24.12.2019. године и Измена и допуна бр. 3 дел.бр. 12-5-6/2022 од 14.09.2022. године) 

 

   I.  OSNOVNE ODREDBE  

Чlan 1  

Ovim statutom ure|uje se organizacija, na~in rada, upravqawe и rukovo|ewe i ostvarivawe 
регистроване delatnosti  MATEMATI^KE GIMNAZIJE (u daqem tekstu: {kola), kao i druga 
pitawa, u skladu sa ЗОСОВ.  

^lan 2  

[kola je pravno lice - јавна ustanovа koja obavqa obrazovno-vaspitnu delatnost kojom se 
ostvaruju prava ученика и запослених u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o 
osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa (Slu`beni glasnik RS”br. 88/2017), Zakonom o 
основном образовању и васпитању (Slu`beni glasnik RS br. 55/2013 i 101/2017) и Законом о 

средњем образовању и васпитању (Slu`beni glasnik RS”br. 55/2013 i 101/2017) i ovim 
statutom.  

^lan 3  

[kola je nosilac prava, obaveza i odgovornosti u ostvarivawu delatnosti obrazovawa i 
vaspitawa u skladu sa zakonom.  

^lan 4  

[kola ostvaruje obrazovno-vaspitnu delatnost realizacijom Правилника о наставном 
плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС – 
Просветни гласник  6/2009, 3/2011- др. правилник, 8/2013 и 11/2016), Правилника о 
наставном плану и програму за осми  разред основног образовања и васпитања (Сл.гласник 
РС – Просветни гласник 2/2010, 3/2011- др.правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016 и 7/2017),   
Правилника о нaставном плану и programу за ученике седмог и осмог разреда основног 
образовања и васпитања обдарене за математику (Сл.гласник РС – Просветни гласник  
2/2013), и Правилника о наставном  plaну i programу за обдарене ученике у Математичкој 
гимназији (Сл.гласник РС – Просветни гласник 12/2006 и 13/2016 испр), u trajawu propisanom 
zakonom.  

 

II.  PRAVNI POLO@AJ [KOLE 

1. Naziv i sedi{te 

^lan 5  

[kola je osnovana aktom  Skupшtine grada Београда 05-783/1  od 17.05.1966. godine i upisana u 
sudski  registar  kod Привредног suda u Bеограду  у рegistарском улошку br.  Fi- 5-335-00.  

^lan 6   

[kola obavqa delatnost pod nazivom MATEMATI^KA GIMNAZIJA.  
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Sedi{te {kole je u  Bеограду  ul.  Kraqice Natalije br. 37.   

Матични број школе је 07003030.  

Порески идентификациони број школе је 100059449.   

 

2.  Statusne promene,promene naziva i sedi{ta i zabrana rada ustanove 

 

Члан 7  

 
Установа може да врши статусне промене, промену назива или седишта.  
Одлуку о промени назива или седишта установе доноси орган управљања,  уз сагласност 
Министарства Републике Србије.  
Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта у току наставне 
године. 
  

Члан 8   
 

Када орган надлежан за обављање послова инспекцијског, односно стручно-педагошког 
надзора утврди да установа не испуњава прописане услове за рад или не обавља делатност 
на прописани начин, као и у случају обуставе рада или штрајка организованог супротно 
закону, одредиће јој рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у 
обављању делатности и о томе ће обавестити оснивача.  
 
Када установа, не поступи у датом року по налогу органа из става 1. овог члана, односно када 
орган управљања не обавља послове из своје надлежности, Министарство предузима једну 
од следећих привремених мера:  
 

1) разрешава орган управљања и именује привремени орган управљања;  
2) разрешава директора и поставља вршиоца дужности директора;  
3) разрешава орган управљања и директора и именује привремени орган управљања и  
    поставља вршиоца дужности директора. 

 

3.  Pe~at i {tambiq 

^lan 9 

Школа има велики печат са грбом, мали печат са грбом, три велика печата без грба, један мали 
печат без грба  и штамбиљ. 

Велики печат са грбом је округлог облика пречника 32мм, са кружно исписаним текстом на 
српском језику, на ћирилици: „Република Србија, БЕОГРАД, МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА“, са 
грбом Републике Србије у средини (у даљем тексту:  велики печат са грбом).  

Великим печатом се оверава веродостојност јавне исправе коју издаје школа (ђачка 
књижица, преводница, сведочанство о сваком завршеном разреду, уверење о положеном 
испиту из страног језика, сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, 
уверење о обављеном завршом испиту, исписница, уверења, диплома) 

Мали печат са грбом је пречника 20мм и садржи исте податке као и велики печат са грбом (у 
даљем тексту:  мали печат са грбом). Овај печат се користи за оверу слике на ђачкој 
књижици, спортској или некој другој сличној исправи мањег формата за јавну употребу, а где 
је потребно да се утврди својство и идентитет ученика школе.  

Школа има три велика печата кружног облика, пречника 32мм, без грба (у даљем тексту обичан 
велики печат I,II и III), који имају кружно исписан текст на ћирилици:“МАТЕМАТИЧКА 
ГИМНАЗИЈА“, а у средини „БЕОГРАД“ и ознаку „I“, „II“ или „III“. Ови печати се користе у 
свакодневном пословању школе. Печати са ознаком „II“ и „III“ чувају се у секретаријату школе, а 
печат са ознаком „I“, користи се и чува у рачуноводству школе.  
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Школа има и мали печат кружног облика  пречника 22мм, без грба (у даљем тексту: обичан мали печат) који 
има кружно исписан текст на ћирилици:“МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА“, а у средини „БЕОГРАД“, 
који се користи у свакодневном пословању у секретаријату школе, исправци грешака у 
дневницима и другим актима школе које се издају ученицима или ради ученика, запослених 
школе.   

[tambiq {kole je pravougaonog oblika, veli~ine 60  х 25 mm sa vodoravno ispisanim tekstom: 

Matematiчka gimnazija, У Београду и prostorом za broj delovodnog protokola i datum.  

 

^lan 10 

Дirektor {kole je odgovoran za ~uvawe pe~ata, izdavawe i rukovawe pe~atom.  

Direktor {kole mo`e preneti ovla{}ewa rukovawa i ~uvawa pe~ata drugom zaposlenom, uz 
potpis,  а он/она je du`an da ~uva pe~at na na~in koji onemogu}ava neovla{}eno kori{}ewe истог.  

Pe~at i {tambiq ~uvaju se posle upotrebe zakqu~ani.  

 

4.  Pravni promet, zastupawe i predstavqawe {kole  

 

^lan 11  

Шkola u pravnom prometu sa tre}im licima istupa u svoje ime i za svoj ra~un i za svoje obaveze 
odgovara sredstvima i imovinom kojom raspola`e.  

^lan 12 

[kolu zastupa i predstavqa direktor.  

Direktor mo`e punomo}jem  preneti odre|ena ovla{}ewa za zastupawe {kole na druga lica.  

Punomo}je se izdaje u pismenom obliku, koje se mo`e u svako doba opozvati.  

 

III. DELATNOST [KOLE 

^lan 13 

Школа има статус школе од посебног националног интереса за Републику Србију на основу 
одлуке Министарства просвете и спорта мбр. 601-01-4-2007-01/60, од 10.05.2007. године. 

Osnovna delatnost {kole je sredwe obrazovawе и васпитање za обдарене ученике из 
математике, u четворогодишњем трајању, a na osnovu re{ewa Ministarstva prosvete i 
sporta broj 022-05-15/2003-03 od 03. 11. 2003. godine.  

Шифра делатности средњег образовања по Уредби о класификацији делатности (Сл. 
гласник РС бр.54/2010) је 85.31.  

Школа поред основне делатности, обавља и делатност основног образовања и васпитања за 
седми и осми разред основне школе, а по решењу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја бр. 611-00-2858/2013-07 од 19.02.2014. године.  

Шифра делатност основног образовања по Уредби о класификацији делатности  (Сл. 
гласник  бр 54/2010) је 85.20.  

^lan 14  

[kola mo`e obavqati i pro{irenu delatnost u skladu sa ~lanom 98.  ЗОСОВ-а.  

^lan 15  

Izvr{avaju}i osnovnu delatnost {kola мора да обезбеди остваривање права ученика, и то 
нарочито право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл.7. 
и 8. ЗОСОВ-а;   
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2) уважавање личности;  

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 
афирмацију;  

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и 
васпитање;  

6) информације о правима и обавезама;  

7) учествовање у раду органа школе, у складу са ЗОСОВ-ом;  

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;  

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;  

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-
васпитном процесу уколико права из  тач. 1)-9) овог члана нису остварена;  

11) заштиту и правично поступање школе према детету и ученику;  

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;  

13) usvajaju i izgraђuju znaњe, primeњuju i razmeњuju steчeno znaњe;  

14) nauчe kako da uчe i da koriste svoj  um;  

15) ovladaju znaњima i veшtinama potrebnim za nastavak шkolovaњa i ukљuчivaњe u svet  

     rada; 

16) identifikuju i reшavaju probleme i donose odluke koristeћi kritiчko i kreativno  

    miшљeњe;  

17) rade efikasno sa drugima kao чlanovi tima, grupe, organizacije i zajednice;  

18) odgovorno i efikasno upravљaju sobom i svojim aktivnostima;  

19) prikupљaju, analiziraju, organizuju i kritiчki proceњuju informacije;  

20) efikasno komuniciraju koristeћi se raznovrsnim verbalnim, vizuelnim i simboliчkim  

     sredstvima;  

21) efikasno i kritiчki koriste nauчna i tehnoloшka znaњa, uz pokazivaњe odgovornosti  

     prema svom жivotu, жivotu drugih i жivotnoj sredini;  

22)shvataju svet kao celinu povezanih sistema i prilikom reшavaњa konkretnih problema  

      razumeju da nisu izolovani;  

23) pokreћu i spremno prihvataju promene, preuzimaju odgovornost i imaju preduzetniчki  

     pristup i jasnu orijentaciju ka ostvareњu ciљeva i postizaњu uspeha.  

24) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.  

 

IV.  ORGANI  [KOLE 

^lan 16  

[kola ima organ upravqawa, organ rukovo|ewa, stru~ne i savetodavne organe, u skladu sa 
zakonom, osniva~kim aktom i ovim statutom.  
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1.  [kolski odbor 

^lan 17  

Organ upravqawa u {koli je {kolski odbor.  

^lan 18   

 
[kolski odbor ima devet ~lanova, ukqu~uju}i i predsednika и то по три представника 
локалне самоуправе, три представника запослених и три представника родитеља.  

^lanove {kolskog odbora iz reda zaposlenih predla`e нastavni~ko ve}e, a iz реда 
родитеља сavet roditeqa, tajnim izja{wavawem.  

Све чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединица локалне самоуправе. 

Председника школског одбора и његовог заменика бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова.  

Члан 19   
 

За члана школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:  
1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена 

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

2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других законскх 
заступника, запослених у установи, представника јединице локалне самопуправе), 
осим чланова синдиката;  

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу   

            управљања;  

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;  

5) које је изабрано за директора друге установе;  

6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;  

7) у другим случајевима, утврђеним законом.  
 
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања..  
 
Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са овим законом или предложи 
кандидата супротно одредбама овог закона, скупштина јединице локалне самоуправе 
одређује рок за усклађивање са овим законом.  
 
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом, скупштина 
јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без предлога 
овлашћеног предлагача.  

Решење о именовању, односно разрешењу школског одбора - коначно је у управном поступку. 

 

^lan 20  

Mandat {kolskog odbora traje ~etiri godine.  

Поступак за именовање чланова школског одбора покреће се најкасније три месеца пре 
истека мандата претходно именованим члановима школског одбора, а предлог овлашћених 
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предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре 
истека мандата претходно именованим члановима.  

Мандат новоизабраног појединог члана школског одбора траје до истека мандата школског 
одбора.  

^lan 21  

Ministar prosvete  imenuje privremeni {kolski odbor, ako ~lanove {kolskog odbora ne 
imenuje jedinica lokalne samouprave do isteka mandata prethodno imenovanim ~lanovima 
{kolskog odbora.  

Mandat privremenog {kolskog odbora traje do imenovawa novog.  

 
^lan 22  

Школски одбор:  
 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт 
о организацији и систематизацији послова;  

2) доноси школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и 
васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 
вредновању и самовредновању;  

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

4) доноси финансијски план школе;  

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија;  

6) расписује конкурс за избор директора установе;  

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;  

8) закључује са директором установе уговор о међусобним правима и обавезама у складу са 
ЗОСОВ;  

9) одлучује о правима и обавезама директора установе и образује комисију која ће водити 
дисциплински потупак против директора;  

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;  

10а) доноси одлуку о статусној промени Школе уз сагласност оснивача, као и одлуку о 
промени назива или седишта Школе, уз сагласност надлежног Министарства; 

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања 
и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 
образовно-васпитног рада;  

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању;  

13) одлучује по жалби на решење директора;  

14) доноси пословник о свом раду;  

14а) именује чланове стручног актива за развојно планирање; 

15) одлучује о свим другим питањима за које системским или другим законом није одређено 
који је орган доносилац одлука. 
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Члан 23 
 
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.  
 

Sednici {kolskog odbora prisustvujу i u~estvujу u radu, bez prava odlu~ivawa два 
predstavnikа ученичког парламента из гимназије и два представника из основне школе, као 
i predstavnik sindikata u {koli.  
 

Школски одбор за обављање послова из своје надлежности одговара Скупштини Града 
Београда и Влади РС. 

[kolski odbor radi i odlu~uje u sednicama.  
 
Sednicu {kolskog odbora saziva i wome rukovodi predsednik.  
 
U odsustvu predsednika {kolskog odbora wegove poslove obavqa zamenik predsednika.  
 

^lan 24  

[kolski odbor donosi odluke ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova.  

[kolski odbor mo`e da po~ne sa radom ako postoji kvorum, tj.  ako sednici prisustvuje 
ve}ina od ukupnog broja ~lanova.  

Poslovnikom o radu {kolskog odbora bli`e se utvr|uje na~in rada i odlu~ivawa {kolskog 
odbora u skladu sa zakonom i ovim statutom.  

 

^lan 25  

O radu {kolskog odbora vodi se zapisnik koji sadr`i: mesto i vreme odr`avawa sednice, 
imena prisutnih i odsutnih ~lanova odbora, kratak rezime rasprave po pojedinim pitawima, 
odluke i zakqu~ke donete na sednici.  

Zapisniк са седница школског одбора води секретар школе, а у његовом одсуству бира се 
записничар из реда чланова школског одбора.  

Zapisnik potpisuju predsednik i zapisni~ar.  

Na prvoj narednoj sednici {kolskog odbora, direktor {kole podnosi izve{taj o izvr{avawu 
odluka.  

 

2.  Direktor {kole 

^lan 26   
 
Direktor {kole rukovodi radom {kole.  
 
За директора школе може бити изабрано лице које:   

1)испуњава услове прописане чланом 139. и 140 ст.1. и 2. ЗОСОВ-а;  
2)има образовање прописано чл 140. ст.1. и 2. ЗОСОВ-а;  
3)дозволу за рад наставника или стручног сарадника;  
4)има обуку и положен испит за директора установе;  
5)најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања;  
 
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност.   
 
Mandat direktora po~iwe od dana stupawa na du`nost.  
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Директору школе мирује радни однос за време изборног периода на радном месту са кога је 
изабран и то за два мандата.   
 
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује школски одбор.  

Члан 27   

Конкурс за избор директора расписује Школски одбор најраније шест месеци, а најкасније 
четири месеца пре истека мандата директора.  

Одлука о расписивању конкурса за избор директора  доставља се Министарству просвете, 
науке и технолошкг развоја (у даљем тексту Министарство) 

Школски одбор именује комисију за избор директора (у даљем тексту Комисија) састављену 
од 3 члана  из реда запослених у школи (два из реда наставника предметне наставе и један 
члан из реда ненаставног особља), која обрађује конкурсну документацију, утврђује 
испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са 
кандидатима и прибавља мишљење наставничког већа о пријављеним кандидатима.  

Кomisija ima predsednika i dva ~lanа и зa svoj rad  je odgovorna Школском odboru.  

Комисија се обавезује да потпише изјаву да није у сукобу интереса, у поступку спровођења 
поступка за избор директора.  

Комисија је дужна да цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, (извештај просветног инспектора), уколико га кандидат достави приликом 
конкурисања, као и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико се на конкурс јави лице које је претходно обављало послове директора 
школе.  

Комисија је дужна да сачини записник о разматрању пријава кандидата, о   обављеном 
разговору са кандидатима и евентуалној допуни документације.  

 

Члан 28  

Tekst konkursa за избор директора утврђује Шkolski odbor. 

Конкурс садржи  следеће податке: 

– naziv {kole sa adresom; 
– posebne uslove za izbor direktora; 
– rok za podno{ewe prijave; 
– dokumentaciju koju kandidat podnosi uz prijavu; 

Konkurs za izbor direktora {kole objavquje se u dnevnim ili slu`benim glasilima.  

Члан 29  

 Уз пријаву на конкурс пријављени кандидати за директора Школе подносе:  

 
1) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;   
2) оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу за наставника,  

педагога или психолога;   
3) оверену фотокопију уверења о савладаном акредитивном програму обуке за 

директора школе (уколико га поседује);  
4) потврду да имају најмање осам година рада у области образовања и васпитања, што 

се доказује овереном фотокопијом радне књижице и/или потврдом одговарајућих 
установа образовања;  

5) уверење МУП-а да нису осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за друга кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) ЗОСОВ (издато после објављивања конкурса);   



 9 

6) уверење Привредног суда да нису осуђивани правоснажном пресудом за привредни 
преступ (издато после објављивања конкурса);  

7) уверење Суда да се против њих не води кривични поступак за дела из члана 139. 
став 1. тачка 3) ЗОСОВ-а (издато после објављивања конкурса);   

8) извод из матичне књиге рођених, а за кандидате који су променили име или презиме 
од дипломирања и извод из матичне књиге венчаних или други одговарајући 
документ (оригинал или оверена копија);  

9) uverewe o dr`avqanstvu - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);  
10) доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико кандидат 

није слушао наставу на српском језику;  
11) лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима (оригинал – не старије од 6 месеци);  
12) биографију са прегледом кретања у служби, са планом и програмом за будући рад у 

школи;  
13) фотокопију резултата стручно - педагошког надзора у раду кандидата (извештај 

просветног инспектора), уколико га кандидат има, као и резултате стручно 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на 
конкурс јавља лице које је претходно обављало дужност директора установе);   

 

^lan 30  

Blagovremenom prijavom smatra se  prijava koja je podneta u roku utvr|enom u konkursu.  

Blagovremenom prijavom smatra}e se i prijava koja je predata preporu~enom po{tom, i tada 
se kao dan prijema ra~una dan kada je po{ta primila po{iqku.  

Нeblagovremene prijave  Комисија ne}e uzimati u razmatrawe.  

Kada istek roka za prijem  pаda u nedequ ili dane dr`avnog praznika, rok za prijavu pomera 
se za slede}i radni dan.  

 

^lan 31 

Pod potpunom prijavom smatra}e se ona prijava koja u prilogu sadr`i dokumenta kojima 
kandidat dokazuje da ispuwava uslove из ЗОСОВ-а, односно konkursa.  

Nepotpune prijave  Кomisija ne}e uzimati u obzir za razmatrawe.  

Izuzetno, kandidat mo`e potrebna dokumenta podneti i naknadno, nakon isteka roka, pod 

uslovom da je prijavu podneo u predvi|enom roku i da zbog objektivnih razloga nije mogao да 
dostavi kompletnu dokumentaciju. Комисија може кандидату да одреди рок највише до 8 
(осам) дана.  

^lan 32  

Мишљење наставничког већа се даје на посебној седници којој присуствују сви запослени. 
Кворум за гласање је већина од свих запослених.  

Уколико на седници нису присутни сви запослени потребно је да буде присутна већина од 
укупног броја наставника, а да се прибави мишљење већине од укупног броја запослених.   

Комисија за избор директора обавештава запослене о пријавама кандидата и обављеном 
разговору, након чега се кандидати представљају запосленима.  

Комисија за избор директора записнички предаје Комисији за пребројавање гласачких 
листића печатом оверене гласачке листиће (у затвореној коверти), списак запослених који 
имају право гласа, затворену гласачку кутију и непопуњен образац записника о 
пребројавању гласачких листића.  

Запослени се изјашњавају о свим пријављеним кандидатима тајно. Непосредно пре гласања 
потписују се на списку запослених који имају право гласа, доказујући тиме да су преузели свој 
гласачки листић.  
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Комисија за пребројавање гласачких листића након пребројавања сачињава Записник о 
пребројавању гласачких листића, који заједно са списком запослених који су имали право гласа, 
употребљеним гласачким листићима (у посебној коверти) и неупотребљеним (у посебној ковети), 
записнички уручује Комисији за избор директора која објављује резултате гласања запослених. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља одмах,  на истој 
седници, само за те кандидате.  

Мишљење наставничког већа потписују Комисија за избор директора и председавајући.  

Комисија за избор директора сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора, 
који садржи достављену документацију кандидата, записнике Комисије и Мишљење 
наставничког већа, односно запослених, и доставља га Школском одбору у року од осам дана од 
седнице наставничког већа.  

^lan 33 

Школски одбора заказује посебну седницу за доношење одлуке о предлогу за избор директора 
који ће се доставити Министру просвете, науке и технолошког развоја(у даљем тексту Министар).  

На седници Школског одбора утврђује се кворум (потписивањем присутних чланова на посебном 
списку), присутни се упознају са Извештајем Комисије о спроведеном поступку за избор 
директора, представљају се кандидати, врши се избор Комисије за пребројавање гласачких 
листића која ће након прибављања потписа присутних о преузимању печатом оверених гласачих 
листића (у посебној коверти), тајног гласања и пребројавања гласачких листића сачинити 
Записник о пребројавању гласачких листића и објавити резултат гласања.  

Школски одбор, на основу Извештаја Комисије и објављеног резултата гласања, доноси одлуку о 
предлогу за избор директора и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове које заједно са Извештајем Комисије и другом конкурсном документацијом доставља 
Министру у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије.  

Министар у року од 30 дана од дана пријема документације из става 1. овог члана врши избор 
директора Школе и доноси решење о његовом именовању на период од 4 године, о чему Школа 
обавештава лица која су се пријавила на конкурс, у року од осам (8) дана од пријема решења 
Министра.    

Решење Министра о именовању директора коначно је у управном поступку.  

Учесник конкурса има право на судску заштиту у управном спору.   

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у складу са 
законом, односно да би избор било ког кандидата са листе из става 1. овог члана могао да 
доведе у питање несметано обављање делатности школе, у року од осам дана доноси решење о 
поновном расписивању конкурса за избор директора, о чему школа обавештава обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс, у року од осам (8) дана од пријема решења министра.    

^lan 34 

Школски одбор са изабраним кандидатом закључује уговор о раду на одређено време, 
односно решење о премештају на радно место директора, уколико је кандидат из реда 
запослених у Школи.  

Директор може да обавља и послове наставника и стручног сарадника, уколико то решењем 
одобри Министар.  

Инструктивно-педагошки увид у рад директора који обавља послове из става 2. овог члана врши 
саветник - спољни сарадник.“  

^lan 35  
 
Direktor {kole je odgovoran za zakonitost rada i za uspe{no obavqawe delatnosti {kole. 
  
Direktor za svoj rad odgovara {kolskom odboru i надлежном министру.  
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Дirektor школе:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 
школе;  

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 
образовно-васпитног рада;  

2а) подноси извештај о самовредновању квалитета рада  установе наставничком већу, 
савету родитеља, ученичком парламенту, Школском одбору и надлежној школској управи;  

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање 
и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

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

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика;  

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 
васпитача и стручних сарадника;  

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника;  

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;  

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. ЗОСОВ-а;  

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа;  

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи 
у оквиру јединственог информационог система просвете;  

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно 
друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за 
рад школе у целини;  

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, 
без права одлучивања;  

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;  

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика школе и саветом 
родитеља;  

17) подноси извештај школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 
установе;  

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених;  

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  

20) обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у 
складу са законом;  

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;  
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22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 
однос;  

23) одлучује и о свим другим питањима за које системским или другим законом утврђено да 
је он или доносилац одлука или лице које спроводи одговарајући поступак.  

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 
наставник или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно школског 
одбора.  

^lan 36 

Du`nost direktora {kole prestaje: istekom mandata, na li~ni zahtev, навршавањем 65 
година живота и разрешењем.  

Odluku o prestanku du`nosti direktora {kole donosi надлежни министар.  

Министар разрешава директора школе акo је утврђено да:  

1) не испуњава услове из члана 139. ЗОСОВ-а;  

2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев школског одбора или министра;  

3) школа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не остварује 
програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и 
стандарда постигнућа;  

4) школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;  

5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима 
повреда забрана из чл. 110-113. ЗОСОВ-а и тежих повреда радних обавеза запослених;  

6) у школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;  

7) у школи се води евиденција и издају јавне исправе супротно ЗОСОВ-у и другом закону;  

8) не испуњава услове из члана 122. ЗОСОВ-а;  

9) не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених 
недостатака и неправилности;  

10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање;  

11) је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом оценом за 
квалитет рада;  

12) омета рад школског одбора и запослених, непотпуним, неблаговременим и нетачним 
обавештавањем, односно предузимањем других активности којим утиче на законито поступање 
школског одбора и запослених;  

13) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података школе у оквиру 
јединственог информационог система просвете као и контролу унетих података;  

14) је у радни однос примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, 
посебном колективном уговору и општем акту;  

15) је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у 
дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као незаконита и 
ако је школа обавезана на накнаду штете;  

16) је одговаран за прекршај из овог или другог закона, привредни преступ или кривично дело у 
вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом;  

17) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање.  
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Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у складу 
са законом.  

Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у року 
од једне године од наступања услова из става 3. овог члана.  

Решење министра којим се директор разрешава, коначно је у управном поступку.  

 
 3. Pomo}nik  direktora 

^lan 37 

 

[kola mo`e da ima pomo}nika direktora, u skladu sa normativom kojim se utvr|uju 
kriterijumi i standardi za finansirawe {kole.  
 
Re{ewem direktora na poslove pomo}nika direktora {kole raspore|uje se nastavnik ili 
stru~ni saradnik који има професионални углед и искуство у школи, za svaku {kolsku 
godinu.  
 
Pomo}nik direktora organizuje, rukovodi i odgovoran je za pedago{ki rad {kole, 
koordinira rad stru~nih aktiva i drugih stru~nih organa ustanove и обавља послове 
утврђене Правилником о систематизаци послова (радних места) Математичке гимназије. 
 
Pomo}nik direktora може da obavqa i poslove nastavnika ili stru~nog saradnika, u skladu 
sa re{ewem direktora.  
 
Помоћник директора је за свој рад одговоран директору.  

 

4.  Savet roditeqa 

^lan 38 

Савет родитеља је саветодавни орган школе.   

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у школски 
одбор;  

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове школе;  

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;  

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;  

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 
годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, 
резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;  

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;  

7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља, 
односно другог законског заступника;  

8) разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 
ученика;  

9) учествује у поступку прописивања мера, које се односе на заштиту и безбедност ученика;  

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом 
остваривању;  
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11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;  

12) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 
школе;  

13) учествује у поступку предлагања изборних програма и у поступку избора уџбеника;   

14)доноси пословник о свом раду;  

15)разматра и друга питања.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, 
стручним органима школе и ученичком парламенту.  

   

^lan 39 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их 
родитељи ученика на првом родитељском састанку који сазива разредни старешина на 
почетку сваке школске године. 

Савет родитеља верификује мандате чланова савета родитеља на својој првој седници коју 
сазива директор школе на почетку сваке школске године. 

Мандат члана савета родитеља је једна школска година.  

Члан савета родитеља почиње да остварује своја права и дужности даном верификације 
мандата. 

Члан 40  

Савет родитеља има председника и заменика председника. 

Кандидати за председника и заменика председника савета бирају се из реда чланова савета 
на првој седници савета родитеља на почетку сваке школске године. 

Мандат председника и заменика председника савета родитеља траје једну школску годину. 

Председник  и заменик председника савета родитеља бирају се јавним гласањем. 

За председника савета и његовог заменика изабрани су кандидати који су добили већину 
гласова чланова савета. 

Ако је предложено  више кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се 
гласање, и то између два кандидата који су добили највећи број гласова. 

Ако је више кандидата добило исти и истовремено највећи број гласова, поновиће се гласање 
између свих тих кандидата. 

Ако се ни у другом кругу не изабере председник савета родитеља и његов заменик, поступак 
се понавља, с тим што се више не могу предлагати кандидати који у дотадашњем току 
гласања нису добили потребан број гласовa. 

Члан 41  

Чланови савета родитеља предлажу три представника савета родитеља у школски одбор. 

Савет родитеља бира три представника родитеља у школски одбор тајним гласањем, а 
изабрана су они кандидати која добију највише гласова присутних чланова савета родитеља, 
под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова савета 
родитеља.  

Савет родитеља на почетку сваке школске године бира свог представника у Општински 
савет родитеља јавним гласањем 
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Члан 42  

Школски одбор доноси пословник о раду савета родитеља којим уређује начин његовог рада, 
на предлог чланова савета родитеља, у складу са ЗОСОВ и овим статутом. 

Члан 43  

Оrgani {kole ostvaruju saradwu sa roditeqima u~enika приликом раzmatrawa pitawa od 
posebnog interesa za u~enike i rezultate wihovog rada.  

Saradwa sa roditeqima ostvaruje se neposrednim kontaktom direktora {kole, nastavnika 
i stru~nih saradnika sa roditeqima u~enika, u~e{}em predstavnika roditeqa u сavetu 
roditeqa {kole i prisustvom roditeqa na roditeqskim sastancima.  

Nastavnici i stru~ni saradnici du`ni su da roditeqima u~enika pru`e potpune 
informacije koje se odnose na ostvarivawe rezultata u~ewa i vladawa u~enika kao i na 
ostvarivawe prava u~enika u {koli.  

U kontaktima sa roditeqima u~enika nastavnici i stru~ni saradnici su du`ni da se 
pridr`avaju op{tih normi pona{awa, po{tuju li~nost roditeqa и ученика i ~uvaju ugled 
{kole.   

^lan 44  

Roditeqske sastanke saziva, priprema i wima rukovodi odeqewski stare{ina.  

Roditeqski sastanci odr`avaju se prema potrebi, a planiraju se nedeqnim, mese~nim i 
godi{wim planom rada odeqewskog stare{ine.  

Roditeqi, u~enici, nastavnici i stru~ni saradnici, po potrebi, a najmawe dva puta u toku 
jednog polugodi{ta, zajedni~ki raspravqaju i dogovaraju se o pitawima ostvarivawa 
obrazovno-vaspitnog rada i daju predloge i mi{qewa organima {kole u ciqu unapre|ivawa 
rada u odeqewu i {koli.  

5.Стручни органи, тимови и педагошки колегијум 

Члан 45 

Stru~ni organi {kole su: 

1) нastavni~ko ve}e; 
2) odeqewsko ve}e; 
3) stru~no ve}e zа oblasti predmeta; 
4) stru~ni aktiv za razvojno planirawe; 
5) stru~ni aktiv za razvoj {kolskog programa;   
6)        стручни тимови:   

 тим аз инклузивно образовање;   
 тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  
 тим за самовредновање;  
 тим за обезбеђивањ и развој установе;  
 тим за развој међупреметних компетенција;  
 тим за професионални развој;  
 други тимови за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта;   

 

^lan 46  

Stru~ni organi,тимови и педагошки колегијум {kole: staraju se o osigurawu i unapre|ivawu 
kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada {kole, prate ostvarivawe programa obrazovawa i 
vaspitawa, staraju se o ostvarivawu ciqeva i ishoda obrazovawa i vaspitawa, vrednuju 
rezultate rada nastavnika, ili stru~nih saradnika, prate i utvr|uju rezultate rada 
u~enika, preduzimaju mere za jedinstven i uskla|en rad sa u~enicima u procesu obrazovawa i 
vaspitawa i re{avaju druga stru~na pitawa obrazovno-vaspitnog rada 

Члан 47  

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког колегијума 
уређује се овим статутом .  
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Члан 48 
 

Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког парламента, 
без права одлучивања 
 

5. 1.  Nastavni~ko ve}e 

^lan 49  

Nastavni~ko ve}e ~ine: 

– nastavnici teorijske nastave; 
– nastavnici prakti~ne nastave; 
– stru~ni saradnici. 

^lan 50   

Sednice нastavni~kog ve}a saziva i wima rukovodi direktor {kole, bez prava odlu~ivawa.  

Nastavni~ko ve}e radi u sednicama, a odluke donosi ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova 
вe}a, javnim glasawem, osim u slu~aju kada je zakonom iли ovim statutom druk~ije odre|eno.  

Наставничко веће доноси одлуку тајним гласањем када predla`e tri predstavnika већа u 
{kolski odbor, при чему  се сматрају изабраним она tri kandidata kojа dobiju najvi{e 
glasova prisutnih ~lanova нastavni~kog ve}a.  

Гlasawe се одвија tajno и kadа нastavni~ko ve}e daje mi{qewe o u~esnicima konkursa za 
izbor direktora {kole, у складу са овим статутом.  

Nastavni~ko ve}e mo`e odlu~ivati o pitawima utvr|enim dnevnim redom ako sednici  
prisustvuje vi{e od polovine wegovih ~lanova.  

Kad zakazanoj sednici нastavni~kog ve}a ne prisustvuje potreban broj ~lanova, direktor 
{kole je du`an da u roku od tri dana zaka`e novu sednicu sa istim dnevnim redom.  

 

^lan 51  

Kad нastavni~ko ve}e re{ava po pitawu o kome se prethodno izjasnio сavet roditeqa, 
potrebno je da se omogu}i predsedniku сaveta roditeqa да u~estvује u wegovom radu.  

 

^lan 52  

Nastavni~ko ve}e: 

1) raspravqa i odlu~uje o ostvarivawu {kolskog, odnosno nastavnog plana i programa; 
2) predla`e tri predstavnika iz reda zaposlenih u {kolski odbor; 
3) analizira ostvarene ciqeve i ishodе obrazovawa; 
4) planira i organizuje razli~ite oblike vannastavne aktivnosti u~enika; 
5) priprema kalendar takmi~ewa u~enika i obezbe|uje uslove za wihovo pripremawe; 
6) razmatra izve{taj direktora {kole, odeqewskih stare{ina i organizatora 

prakti~ne nastave; 
7) daje mi{qewe {kolskom odboru о кандидатима za избор direktora {kole; 
8) donosi odluku o pohvaqivawu i nagra|ivawu u~enika; 
9) izri~e vaspitno-disciplinske mere iz svoje nadle`nosti;  
10) доноси пословник о свом раду;  

      10а) именује чланове стручног актива за развој Школског програма   
11) врши и друге послове који су му стављени у надлежност законом или другим општим 

актом. 

^lan 53  

O radu нastavni~kog ve}a vodi se zapisnik.  

Zapisnik vodi jedan od ~lanova нastavni~kog ve}a koga na po~etku сваке {kolske godine 
bira Nastavni~ko ve}e.  
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Nastavni~ko ve}e на почетку сваке школске године bira i zamenika zapisni~ara koji vodi 
zapisnik u odsustvu zapisni~ara.  

Zapisnik потписује записничар и директор школе, оверава се печатом школе, евидентира у 
деловоднику школе и архивира у посебном регистратору, за чије чување је одговоран 
помоћник директора.   

Nastavni~ko ve}e za svoj rad odgovora direktoru {kole.  

 

 

5. 2.  Odeqewsko ve}e 

^lan 54  

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски 

старешина и када не изводи наставу у том одељењу.   

Одељењско веће је дужно да организује образовно васпитни рад за одређено одељење.  

 

^lan 55  

Odeqewsko ve}e saziva i wime rukovodi odeqewski stare{ina.  

Odeqewsko ve}e radi u sednicama.  

Sednice оdeqewskog ve}a sazivaju se  пет (5) пута годишње.  

 

^lan 56  

Odeqewsko ve}e mo`e odlu~ivati ukoliko sednici prisustvuje ve}ina ~lanova вe}a.  

Odluke оdeqewskog ve}a donose se ve}inom ukupnog broja ~lanova.  

Ukoliko sednici prisustvuje mawe od polovine ~lanova оdeqewskog ve}a, sednica se 
odla`e i zakazuje nova, najkasnije u roku od tri dana.  

 

^lan 57  

Odeqewsko ve}e: 
 

1) neposredno organizuje i ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u odeqewu; 
2) ostvaruje uvid u rezultate rada i vladawa u~enika, analizira rezultate koje 

u~enici postignu na kraju tromese~ja, polugodi{ta i na kraju godine; 
3) preduzima mere za uskla|ivawe rada u~enika u procesu obrazovawa i vaspitawa u 

odeqewu; 
4) utvr|uje, na predlog predmetnog nastavnika, ocenu iz predmeta na osnovu ukupnih 

rezultata rada, a ocenu iz vladawa na osnovu pona{awa u~enika; 
5) pohvaquje i nagra|uje u~enike; 
6) izri~e vaspitno-disciplinske mere iz svoje nadle`nosti; 
7) vr{i izbor u~enika za takmi~ewe na predlog predmetnog nastavnika; 
8) vr{i izbor u~enika za koje treba organizovati dopunski i dodatni rad, na predlog 

predmetnog nastavnika; 
9) obavqa i druge poslove koji su mu zakonom, op{tim aktom i odlukom direktora {kole 

stavqeni u nadle`nost.  

Odeqewsko ve}e za svoj rad odgovara нastavni~kom ve}u.  

^lan 58  

Odeqewski stare{ina vodi kratak zapisnik o radu вe}a.  

U zapisnik se unose odluke i zakqu~ci kao i rezultati glasawa, odnosno izdvojena 
mi{qewa, ako to zahteva ~lan вe}a.  
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^lan 59  

Svako odeqewe u {koli ima odeqewskog stare{inu.  

Odeqewskog stare{inu na po~etku {kolske godine у седмом разреду основне школе, 
односно првом разреду гимназије, odre|uje direktor {kole за тај циклус образовања iz 
reda nastavnika koji ostvaruju nastavu u tom odeqewu.  

^lan 60  

Odeqewski stare{ina je neposredni pedago{ki, organizacioni i administrativni 
organizator rada u odeqewu.  

Odeqewski stare{ina:  

 
1) obezbe|uje neposrednu saradwu sa nastavnicima i stru~nim saradnicima koji 

ostvaruju nastavu u odeqewu i uskla|uje wihov rad; 
2) ostvaruje stalni uvid u rad i vladawe u~enika odeqewa u {koli i van we; 
3) razmatra probleme u~enika kod savla|ivawa nastavnih sadr`aja iz pojedinih 

predmeta i iznalazi mogu}nosti za poboq{awe uspeha u~enika; 
4) ostvaruje uvid u socijalne i porodi~ne prilike u~enika i obezbe|uje stalnu saradwu sa 

roditeqima; 
5) saziva roditeqske sastanke i rukovodi њима; 
6) prati ostvarivawe {kolskog, odnosno nastavnog plana i programa u odeqewu i 

posebno prati ocewivawe u~enika; 
7) prati poha|awe nastave od strane u~enika i pravda изостанке без достављеног 

лекарског уверења do tri dana, највише два (2) пута у току полугодишта; 
8) izri~e pohvale i nagrade u~enika iz svoje nadle`nosti; 
9) vodi {kolsku evidenciju; 
10) rukovodi radom odeqewskog ve}a, potpisuje wegove odluke i vodi zapisnik; 
11) predla`e оdeqewskom ve}u ocene iz vladawa; 
12) upoznaje u~enike sa {kolskim redom, radnim obavezama i disciplinskim merama za 

neizvr{avawe radnih obaveza; 
13) iznosi predloge i `albe u~enika pred organe {kole; 
14) stara se o ostvarivawu vannastavnih aktivnosti; 
15) obezbe|uje uslove za pripremu u~enika za takmi~ewa; 
16) priprema predlog ekskurzija u~enika, vodi ekskurzije i stara se o bezbednosti i 

disciplini u~enika na ekskurzijama; 
17) obave{tava roditeqe o disciplinskoj odgovornosti i postupku koji se vodi prema 

u~eniku i dostavqa im odluke o disciplinskim merama koje su u~eniku izre~ene; 
18) obavqa i druge poslove, u skladu sa zakonom, op{tim aktom i odlukom direktora 

{kole.  

^lan 61  

Odeqewski stare{ina du`an je da оdeqewskom ve}u podnosi izve{taj o svom radu i o radu 
odeqewa najmawe dva puta u toku polugodi{ta.  

^lan 62  

Уkoliko ne izvr{i obaveze iz svoje nadle`nosti, оdeqewski stare{ina, ~ini te`u povredu 
radne du`nosti  

 

 5. 3 Stru~no ve}e 

^lan 63  

Sru~no ve}e za oblast predmeta ~ine nastavnici koji izvode nastavu iz grupe srodnih 
predmeta.  

Stru~nа ve}а radе u sednicama.  

Radom сtru~nих ve}a rukovodе председници које bira нastavni~ko ve}e najkasnije 31.  
avgusta teku}e godine za narednu {kolsku godinu.  

Stru~no ve}e utvr|uje svoj план rada za svaku {kolsku godinu, na osnovu obaveza koje 
proisti~u iz гodi{weg plana rada {kole u ostvarivawu {kolskog, odnosno nastavnog plana i 
programa obrazovawa и васпитања..  
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^lan 64  

U {koli postoje stru~na ve}a za: 

1) srpski jezik, музичко и ликовно; 
2) strane jezike; 
3) hemiju, biologiju и географија; 
4) matematiku; 
5) fiziku   
6) dru{tvene nauke; 
7) informatiku; 
8) fizi~ko  vaspitawe.  

  

^lan 65  

Stru~no ve}e:  
1) utvr|uje vi{e i mawe ~asova za narednu {kolsku godinu; 
2) predla`e podelu predmeta na nastavnike za narednu {kolsku godinu; 
3) priprema osnove godi{weg plana rada, utvr|uje raspored ostvarivawa nastavnih 

celina i nastavnih jedinica i vr{i usagla{avawe ostvarivawa nastavnih sadr`aja 
predmeta; 

4) utvr|uje oblike, metode i sredstva kori{}ewa adekvatne {kolske opreme i nasta-
vnih sredstava; 

5) razra|uje ve`be po operacijama i sredstvima rada; 
6) predla`e primenu novih metoda i na~ina interpretacije nastavnih sadr`aja; 
7) prati ostvarivawe programa obrazovno-vaspitnog rada i daje predloge za wihovo 

inovirawe, izmenu i dopunu; 
8) prati uxbeni~ku i drugu priru~nu literaturu i daje predlog нastavni~kom ve}u za 

kori{}ewe iste; 
9) predla`e ~lanove ispitnih komisija; 
10) obavqa i druge poslove u skladu sa zakonom, op{tim aktom i odlukom direktora 

{kole.  

^lan 66 

Za rad stru~nog ve}a i sprovo|ewe odluka i zadataka stru~nog ve}a odgovoran je председник 
stru~nog ve}a.  

Председник stru~nog ve}a ili ~lan stru~nog ve}a ~ini te`u povredu radne obaveze ukoliko 
odbije ili ne sprovede odluke ve}a i zadu`ewa koja su mu data u nadle`nost od strane 
direktora i pomo}nika direktora {kole.  

O radu stru~nog ve}a председник stru~nog ve}a vodi zapisnik i dostavqa ga pomo}niku 
direktora {kole.  

Stru~na ve}a za svoj rad odgovaraju нastavni~kom ve}u.  

 

5. 4.  Stru~ni aktiv za razvojno planirawe  

^lan 67  

Stru~ni aktiv za razvojno planirawe ~ine predstavnici nastavnika, stru~nih saradnika, 
jedinice lokalne samouprave, ученичког парламента  i сaveta roditeqa, koje imenuje 
{kolski odbor.  

Stru~nи aktiv za razvojno planirawe za svoj rad odgovara {kolskom odboru.  

Задаци чланова сручног актива за развојно планирање су: 

1) праћење реализације развојног плана школе, а нарочито у вези са остваривањем 
образовно васпитног рада;  

2) припрема предлог развојног плана школе за наредни период;  

3) презентoвање садржине и циљева развојних пројеката школе:  
4) реализoвање пројекта према плану пројектних активности;                         
5) презентoвање остварених постигнућа ученика и наставника;                      
6) укључивање локалне самоуправе у реализацију пројеката школе ; 
7) праћење ефеката развојних пројеката школе;                                                 
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8) извештавање школског одбора о приоритетним развојним циљевима који се реализују 
на основу усвојеног Развојног плана школе.   

 
5. 5.  Stru~ni aktiv za razvoj {kolskog programa  
 

^lan 68 

Stru~ni aktiv za razvoj {kolskog programa ~ine predstavnici nastavnika i stru~nih 
saradnika, koje imenuje нastavni~ko ve}e.  

Стручни актив за развој Школског програма за свој рад одговара наставничком већу и 
Школском одбoру.  

Задаци чланова стручног актива за развој школског програма утврђени су општим и посебним 
основама школског програма, које обухватају: oпште циљеве, принципе и задатке образовања 
у оквиру образовних области и циклуса образовања. 

Остале обавезе чланова овог стручног актива састоје се у: 

1) планирању активности реализације школског програма ученика и наставника и 
сарадње са породицом и јединицом лолкалне самоуправе; 

2) евидентирање облика стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 
директора школе;              

3) вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника; 
4) праћење и утврђивање резултата рада ученика; 
5) предузимање мера за усклађен и јединствен рад са ученицима; 
6) брига о побољшању услова и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада; 
7) активно учешће у раду осталих стручних органа. 

 
5. 6.  Stru~ni тимови   

Члан 69  
 

Директор образује тимове за остваривање одређених задатака, програма или пројекта.  

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, 
ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина 

питања.  
Члан 69а  

 
Тим за инклузивно образовање, обавља следеће послове:  
  - покреће иницијативу за утврђивање права на ИОП (индивидуални  
    образовни план);  
  - осмишљава мере за спровођење инклузивног образовања ;  
  - осмишљава антидискриминационе мере;  
  - осмишљава учешће родитеља;   
  - брине о наставничким компетенцијама и о сарадњи наставника и   
    родитеља;  

 -идентификује ученике из осетљивих група;  
 -доноси предлог о изради ИОП за одређеног ученика, уз сагласност  
  родитеља и уз одобрење pедагошког колегијума 

   -прати и евалуира спровођење ИОП (у сарадњи са Педагошким  

    колегијумом) 

Члан 69б. 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, обавља 
следеће послове: 

 -израда, реализација и евалуација програма заштите ученика од  
             дискриминације насиља, злостављања и занемаривања;   



 21 

 -идентификовање и информисање о случајевима дискриминације,     
насиља, злостављања и занемаривања уз поштовање личности  
  ученика;  
 -спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама     
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  
 -праћење и евидентирање свих врста насиља;  
 -јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за     
социјални рад, МУП, Дом здравља, Институт за ментлно здравље,     и др.)  
 -тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних     
ситуација у којима је насиље регистровано  

  
Члан 69в. 

 
Тим за самовредновање који се бави проценом резултата процеса самовредновања у 
областима квалитета: 
  - програмирање, планирање, извештавање 
  - настава и учење 
  - образовна постигнућа ученика 
  - подршка ученицима 
  - ЕТОС 
  - организација рада школе, управљање људским ресурсима, и  
    материјалним ресурсима 

 
Тим за самовредновање континуирано прати рад у свих ШЕСТ области, а сваке школске 
године посебно планира и ставља акценат на најмање једну од свих области која се 
самовреднују. Школа у року од 5 година врши самовредновање свих области вредновања 
које су дефинисане стандардима квалитета рада установе.  

 
Члан 69г. 

 
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе се стара о: 

- обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе,  
- остваривању школског програма,  
- о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција,  
- вредновању резултате рада наставника и стручних сарадника, прати и утврђује 

резултате рада ученика 
- развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада школе 
- коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе 
- давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручног 

сарадника 
- развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и 
спољашњег вредновања 

- напредовањау ученика у односу на очекиване резултате 
 

Члан 69д. 

 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва обавља следеће послове : 

- координација активности секција 
- припрема материјала / презентације о подстицању међупредметних  

 компетенција у настави  
- испитивање могућности укључивања у различите пројекте 
- припрема изложбе ученичких радова  
- анализа посећених часова и подстицања међупредметних компетенција у настави и 

предлог мера за унапређење наставе 
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- учешће у сајмовима образовања и дану отворених врата школе за будуће 
средњошколце  

 
Члан 69ђ. 

 
Тим за професионални развој обавља следеће послове:  

- идентификација заинтересованих наставника и стручних сарадника  
- креирање програма стручног усавршавања ван установе  
- присуство на семинарима, зимским школама, стручним скуповима и др. активностима 

стручног усавршавања ван установе. 
- учествовање и укључивање Школе у међународне пројекте  
- сарадња са стручним институцијама  
- израда плана активности у вези са напредовањем и стицањем звања  
- анализа интересовања за напредовање у звање 
- реализација договорених процедура за стицање звањај 
- ажурирање базе података о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника  
- креирање програма стручног усавршавања у школи  
-     припрема часова, радионица и других активности стручног усавршавања у установи и  
       њихово извођење и анализа успешности. 

 
  6.  Pedago{ki kolegijum 

^lan 70  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 
стручних тимова и стручни сарадници. 

Stru~na ve}a i stru~ni aktivi imaju predsednike koji sa~iwavaju пedago{ki kolegijum, koji 
razmatra pitawa i zauzima stavove u vezi sa poslovima direktora из чл. 126. став 4. тч.1) - 3) 
и 5), 7) и 8) ЗОСОВ, u skladu sa zakonom i ovim statutom.   

Pedago{kim kolegijumom predsedava i wime rukovodi direktor {kole, односно pomo}nik 
direktora {kole у његовом одсуству.  

Члан 71  
  
Педагошки колегијум се бави следећим пословима:  
 

1) стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 
установе;  

2) прате остваривање школског програма;  

3) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;  

4) стара се о развоју компетенција;  

5) вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника;  

6) прати и утврђује резултате рада ученика;  

7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 
васпитања;  

8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада.  

9) стара се о остваривању развојног плана школе;  
 

10) припрема предлоге за доделу разредних старешинстава;  
 

11) организује стручно усавршавање наставника ;  
 

12) коoрдинира рад стручних актива и стручних већа;  
 

13) прати рад секција и рад ваннаставних активности ;  
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14) разматра политику уписа у школу.   

 
Педагошки колегијум за свој рад одговара директору и наставничком већу.   

 
О раду педагошког колегијума директор обавештава чланове наставничког већа, а по потреби 
и  школски одбор. 
 

 

7.Sekretar {kole 

^lan 72   

 

Upravne, normativno-pravne i druge pravne poslove u {koli obavqa sekretar {kole.  

Poslove sekretara mo`e da obavqa лице које има образовање из области правних наука  у 
складу са чл.140. ст.1 ЗОСОВ-а и дозволу за рад секретара (лиценца за секретара).   

Lice koje ima polo`en pravosudni ispit ili stru~ni ispit za zaposlene u organima dr`avne 
uprave или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу za sekretara. 

 

 

V.   UPIS, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST U^ENIKA  

1. Oпшти услови уписа 

^lan 73   

U седми разред основне школе mo`e da se upi{e lice koje je zavr{ilo шести разред 
основне школе.  

U гимназију mo`e da se upi{e lice koje je zavr{ilo osnovnu {kolu и положило пријемни 
испит.  

Ispuwavawe op{tih uslova kandidat dokazuje originalnim svedo~anstvom o zavr{enoмj 
шестом разреду основне школе, односно о завршеној osnovnoj {koli и izvodom iz mati~ne 
kwige ro|enih.  

Redovan u~enik prvog razreda гимназије ne mo`e biti stariji od 17 godina.  

 

2. Utvr|ivawe broja u~enika za upis 

^lan 74 

[kola je obavezna da Ministarstvu prosvete,науке и технолошког развоја, преко школске 

управе, благовремено на његов захтев predlo`i broj u~enika za upis у наредној школској 
години.  

3. Konkurs za upis u~enika 

^lan 75   

Upis u седми разред основне школе и у prvi razred гимназије vr{i se u junskom i 
avgustovskom roku, na osnovu zajedni~kog konkursa, koji do 1.  маја  raspisuje Ministarstvo 
prosvete, науке и технолошког развоја.  

4. Polagawe prijemnog ispиta и теста способности 

^lan 76   

Ministar prosvete utvr|uje: sadr`inu, vreme, mesto i na~in polagawa prijemnog ispita; 
osnove, merila i postupak za rangirawe i upis u {kolu, bli`e uslove za vrednovawe u~e{}a 
u~enika osmog razreda na takmi~ewima i vrste takmi~ewa ~ija se mesta vrednuju.  
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Полагање теста способности за ученике  који желе да се упишу у седми разред основне школе 
вршиће се у складу са Правилником о организацији и спровођењу испита Математичке 
гимназије.  

  

5. Komisija za спровођење поступка upisа u~enika 

^lan 77 

Поступак ради уписа u~enika u у седми разред основне школе sprovodi komisija од 3 члана 
koju решењем obrazuje direktor {kole   

Комисија из ст.1. прати резултате теста способности из математике, утврђује број кандидата 
који су га положили, број бодова успеха на такмичењима из математике и успеха у 
претходном школовању, прави прелиминарну ранг листу ученика који могу да се упишу у 
седми разред основне школе, а директор након разматрања евентуалних приговора утврђује 
коначну ранг листу кандидата.  

Поступак уписа ученика у седми разред основне школе регулисан је  Правилником  о 
организацији и спровођењу испита, уколико Министарство не утврди другачију процедуру.   

Упис ученика у гимназију спроводи се у складу са Конкурсом за упис ученика у први разред 
средње школе у РС за школску годину, за школе чији оснивач је Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Ранг листу ученика који могу да се 
упишу у први разред гимназије утврђује Републичка уписна комисија за упис ученика у 
средњу школу у складу са процедуром коју прописује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја.  

Пријем документата ученика који су уписали први разред гимназије спроводи уписна 
комисија od tri ~lana, koju решењем obrazuje direktor {kole.  

 

^lan 78  

Svojstvo redovnog u~enika mo`e se imati samo u jednoj {koli, osim ako se uporedo {koluje u  
{koli која остварује програме музичког и балетског васпитања.  

 

6. Upis u~enika koji su ponavqali prvi razred  

 

^lan 79  

U~eniku koji je upu}en da ponavqa prvi razred гимназије odobrava se ponovni upis u {kolu.   

 

7. Upis u~enika ostalih razreda 

^lan 80   

U~enik гимназије koji je zavr{io razred ima pravo da se upi{e u naredni razred najkasnije 
do 31.  avgusta. 

  

8. Upis u~enika (prelazak) iz druge {kole 

^lan 81   

U~enik koji u toku {kolovawa prelazi iz druge {kole pola`e dopunske ispite iz predmeta 
koji nisu bili utvr|eni nastavnim planom i programom {kole iz koje dolazi.  

U~enik pola`e dopunske ispite u rokovima и на начин предвиђен Пravilnikом o 
организацији и спровођењу ispita.  
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^lan 82   

Redovan u~enik osnovne школе  koji se ispisao iz {kole у току школске године mo`e da se 
upi{e u drugu {kolu u roku od 7 dana od dana uru~ewa преводнице.  

Redovnом u~enikу гимназије  koji se ispisao iz {kole у току школске године uru~ује се  
ispisnicа.  

 

9. Ocewivawe u~enika  

^lan 83   

U~enici se ocewuju iz наставних predmeta i vladawa, u skladu sa зakonom.  

У току полугодишта ученик мора бити оцењен из сваког наставног, односно обавезног 
предмета за ученике основне школе, најмање четири пута, за ученике гимназије најмање три 
пута.   

Изузетно, уколико је недељни фонд наставног, односно обавезног предмета, изборног 
програма и активности један час, ученик се оцењује најмање два пута у полугодишту.  

Закључна оцена из наставног, односно, обавезног предмета утврђује се на крају првог и 
другог полугодишта.  

Закључна оцена из наставног предмета, односно обавезног предмета за ученика  основне 
школе, је бројчана.   

Успех ученика основне школе из изборних програма и активности оцењује се описно и не 
утиче на општи успех ученика,.  

Оцена из изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања,за ученике 
гимназије је бројчана и утиче на општи успех ученика.  

Успех ученика гимназије из изборних програма верска настава и грађанско васпитање 
оцењује се описно.  

Оцена из владања током године изражава се описно, а закључна оцена из владања 
изражава се бројчано и утиче на општи успех ученика.  

 

10. Polagawe ispita 

^lan 84   

Uspeh u~enika ocewuje se i na ispitu, koji se pola`e po predmetima i razredima.  

U {koli se pola`u slede}i ispiti: 
1) razredni;  
2) пopravni;   
3) dopunski; 
4) maturski (за ученике гимназије);   
5) испит из страног језика (за ученике основне школе);  

6) завршни (за ученике основне школе.  

^lan 85  

Ispiti iz ~lana 84.  ovog стаtuta pola`u se pred ispitnom komisijom ~ije ~lanove odre|uje 
direktor {kole.  

Ispitna komisija se sastoji od najmawe tri ~lana, od kojih su najmawe dva stru~na za predmet 
koji se pola`e.   

Rokovi i na~in polagawa ispita utvr|uju se Pravilnikom o организацији и спровођењу 
ispita.  
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Члan 86   

Ispiti iz ~lana 84. pola`u se u slu~ajevima utvr|enim odredbama Zаконом о основном 
образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању.  

 

^lan 87  

Vanredni u~enik гимназије pola`e ispit iz svakog predmeta, osim iz predmeta физичко 
васпитање, уколико је старији од 20 година.  

Владање ванредног ученика не оцењује се.  

 

11. Zavr{avawe  основног и sredweg obrazovawa u kra}em roku 

^lan 88   

Ученик основне школе који се истиче својим знањем и способностима, може у току једне 
школске године да заврши два разреда, а испуњеност услова утврђује наставничко веће у 
складу са условима које прописује министар.  

U~enik гимназије  koji posti`e izuzetne reзultate u u~ewu ima pravo da zavr{i {kolovawe 
u roku kra}em od predvi|enog, односно има право да полагањем испита заврши започети и 
наредни разред, а испуњеност услова утврђује наставничко веће.  

[kola mo`e pitawe iz prethodnog stаva da reguli{e i posebnim op{tim aktom, kojim ћe 
utvrдити: na~in podno{ewa zahteva i postupak odobravawa, pru`awe pomo}i i odre|ivawe 
mentora; pra}ewe pripremawa u~enika za polagawe ispita, kao i druga pitawa vezana za 
kori{}ewe ovog prava.  

 

12.  Osnovne odredbe o ostvarivawu prava ученика 

^lan 89   

Права ученика остварују се у складу са потврђеним мећународним уговорима и законом, а 
школа је дужна да обезбеди  њихово остваривање а нарочито право на:  

 
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и  

 циљева из чл. 7. и 8. ЗОСОВ ;  

2) уважавање личности; 
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и 

њихову афирмацију;  

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и 
васпитање;  

6) информације о његовим правима и обавезама;  

7) учествовање у раду органа школе, у складу са ЗОСОВ-ом;  

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког 
парламента;  

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;  

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-
васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;  

11) заштиту и правично поступање школе према ученику;  

12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са 
посебним законом;  

13) друга права у области образовања и васпитања;  
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U~enik, wegov roditeq, odnosno законски заступник детета mo`e da podnese писмену prijavu 
direktoru {kole u slu~aju повреде права из ст.1. овог члана, neprimerenog pona{awa 
zaposlenih prema u~eniku, u roku od 8 dana od dana сазнања о повреди права.   

Zaposleni je du`an da одмах по сазнањз, а најкасније наредног радног дана, поднесе 
писмену пријаву direktoru, да је учињена повреда права ученика.  

Direktor je du`an da prijavu из ст. 2. и 3. овог члана  razmotri, uz konsultaciju sa u~enikom 
и родитељем, односно другим законским заступником ученика, као и запосленим odlu~i и 
предузме одговарајуће мере, u roku od 8 dana od dana prijema prijave.  

 

13.  Obaveze i odgovornost u~enika 

^lan 90   

 
U ostvarivawu svojih prava u~enik ne sme da ugro`ava druge u ostvarivawu wihovih prava.  
U~enik ima obavezu dа : 
 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;  

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати 
сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге 
законске заступнике;  

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 
наставника;  

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 
етике.  

 
Родитељ, односно други законски заступник ученика, дужан је да у року од 48 сати од 
момента настанка спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу, а да 
правда изостанке ученика у року од 8 (осам) дана од дана престанка те спречености 

одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом и да доставља потпуне и 
тачне контакт информације.  

^lan 91  
 
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 
угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, 
односно другог законског заступника ученика, појача васпитни рад активностима у оквиру 
одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, психолога, посебних тимова, 
а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно 
здравствене заштите на промени понашања ученика.  

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу 
повреду обавезе која је у време извршења била прописана  ЗОСОВ или посебним законом,  
као и за повреду забране из чл. 110 -112. ЗОСОВ . 

U~enik mo`e da odgovara samo za povredu obaveze koja je u vreme извршења била прописана 
ЗОСОВ и општим актом школе. 

Uчeniku moжe da se  izrekne vaspitno-disciplinska mera za lakшe povrede obaveza uчenika 
u skladu sa opшtim aktом шkole, a za teжe u skladu sa општим актом и ZОСОВ. 

U~enik, odnosno wegov roditeq ili други законски заступник odgovara za materijalnu {tetu 
koju u~enik namerno ili iz krajwe nepa`we nanese {koli, u skladu sa zakonom.  
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^lan 92   

U~enik mo`e za povredu svojih radnih obaveza da odgovara disciplinski i materijalno.  
Za povredu obaveze u~enika mogu da se izreknu vaspitno-disciplinske mere:  
 

1) opomena; 
2) ukor odeqewskog stare{ine или ukor оdeqewskog ve}a; 
3) ukor direktora; 
4) ukor нastavni~kog ve}a;  
5) премештај ученика основне школе у другу основну школу на основу одлуке 

наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање 
родитеља, односно другог законског заступника;  

6) iskqu~ewe iz {kole за ученике гимназије.  
 
За лакшу  повреду обавеза ученика изриче се  васпитна мера опомена, укор одељењског 
старешине или укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују 
наставу у одељењу ученика, у складу са општим актом школе.  
 
Лакше повреде обавеза ученика утврђене су Правилником о дисциплинској одговорности 
ученика.  
 
За тежу повреду обавеза ученика,изриче се  васпитно-дисциплинска мера укор директора и 
укор наставничког већа, а за ученика гимназије и искључење ученика из школе.  
 
Теже повреде обавеза ученика утврђене су Правилником о дисциплинској одговорности 
ученика и ЗОСОВ-ом.  

 
За учињену повреду забране из ЗОСОВ - чл. 110. (забрана дискриминације) и 111. (забрана 

насиља, злостављања и занемаривања) и 112. (забрана понашања које вређа углед, част 
или достојанство) изриче се  васпитно-дисциплинска мера укор директора и укор 
наставничког већа, премештај ученика основне школе у другу основну школу на основу 
одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање 
родитеља, односно другог законског заступника, а за ученика гимназије искључење ученика 
из школе.  
 

Члан 93  
 

За лакше повреде обавеза ученика не води се дисциплински поступак, у складу са 
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 
 
За теже повреде обавеза ученика и повреде забране из чл.110-112. обавезно се води 
васпитно дисциплински поступак, у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика. 
 

14.Васпитно-дисциплински поступак 

^lan 94  

 
Васпитно дисциплински поступак је регулисан Правилником о дисциплинској одговорности 
ученика школе и ЗОСОВ.  
 
Васпитно-дисциплински поступак се покреће закључком директора, у року од 30 дана од дана 
учињене теже повреде, односно повреде забране из чл. 110 -112. ЗОСОВ, који га води у 

складу са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  и окончава 
решењем, и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, 
односно другог законског заступника ученика.  
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Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из 
чл. 110 -112. ЗОСОВ, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе, позив 
родитељу, односно другом законском заступнику да се јави психологу школе ради учешћа у 
васпитно дисциплинском поступку са напоменом да, ако то не учини, да ће одмах, а 
најкасније наредног дана, поставити психолога школе да у овом поступклу заступа интерес 
ученика, и о томе обавестити центар за социјални рад.   
 
Закључак  директора се доставља  ученику, односно његовом родитељу или законском 
заступнику, одељењском старешини, психологу школе, односно одговарајућем стручном 
тиму.  
 
Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавеза ученика, покреће се 
најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране  из чл. 110-
112. ЗОСОВ у року од два дана  од дана сазнања.  

 
Ученик мора бити саслушан и дати писану изјаву, уз присуство родитеља,односно другог 
законског заступника. 
 
Сви остали учесници и сведоци у васпитно дисциплинском поступку морају бити саслушани 
и дати писану изјаву.   
 
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка.  
 
Ученик, његов родитељ, односно други законски  заступник има право да поднесе жалбу 
школском одбору на изрешену васпитно дисциплинску меру за учињену тежу повреду 
обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110-112. ЗОСОВ, у року од осам дана од  
дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.  
 
Жалба одлаже извршење решења директора.  
 
Школски одбор решава по жалби из ст.9. овог члана у року од 15 дана од дана достављања 
жалбе. .  
 
Против другостепеног решења  о изреченој мери искључења ученика из школе, ученик, 
његов родитељ, односно други законски заступник има право на судску заштиту у управном 
спору.  

^lan 95  
Родитељ, односно други законски заступник ученика дужан је да надокнади материјалну 
штету коју ученик нанесе школи намерно или из крајње непажње, у висини коју утврди 
директор школе.   
 
Уколико родитељ, односно други законски заступник одбије да надокнади штету, директор 
школе је дужан да покрене поступак за накнаду штете код надлежног суда.  

15.Заштита права ученика  

^lan 96  

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, који сматра да су му повређена 
права утврђена законом, доношењем, односно недоношењем одлуке након подношења 
пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл. 110-112. ЗОСОВ или 
право прописано чл.79. ЗОСОВ, има право да поднесе пријаву Министарству у року од 8 
(осам) дана од дана сазнања за повреду својих права.  

 

^lan 97  
 
Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник имају право  на:  
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 приговор на оцену из предмета и владања, у року од 3 (три) дана од саопштења 
оцене;   

 приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог 
полугодишта, у року од 3 (три) дана од добијања ђачке књижице, односно 
сведочанста, осим за ученике завршног разреда када је рок 24 сата;  

 приговор на испит, у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту  

 приговор школи за првостепену комисију на привремене резултате завршног испита 
на крају основног образовања и васпитања и завршног испита на крају средњег 
образовања и васпитања у року од 24 сата од објављивања привремених резултата 
испита. Комисија одлучујуе по приговору у року од 24 часа по истеку рока за 
подношење приговора;  

 приговор другостепеној комисији на привремене резултате завршног испита на крају 
основног образовања и васпитања и завршног испита на крају средњег образовања и 
васпитања у року од 24 сата од пријема одлуке првостепене комисије. Другостепена 
комисија одлучујуе по приговору у року од 24 часа по истеку рока за подношење 
приговора;  

Поступак по  поднетом приговору спроводи се у складу са чл.82. ЗОСОВ. 

16.Odeqewska zajednica 

^lan 98  

Одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина једног одељења.  

Odeqewska zajednica u~enika je sredina u kojoj u~enici ostvaruju obrazovno-vaspitni 
proces rada, svoja prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i ovim statutom.  

Odeqewska zajednica ima predsednika.   

Одељењска заједница има један час месечно.  

На првом часу одељењске заједнице на почетку школске године:  

  одељењски старешина даје упутство ученицима за рад одељењске заједнице, у 
складу са Годишњим планом рада школе;  

  бира се председник одељењске заједнице већином гласова одељења;  

  бира се представник одељењске заједнице за ђачки парламент, јавним гласањем 
већином гласова одељења;  

  утврђују се теме које ће се обрађивати по месецима,у складу са годишњим планом 
рада школе,  као и принципи рада одељењске заједнице;  

  води се записник о току састанка одељењске заједнице, а исти се током школске 
године чува код председника; 

 

17.U~eni~ki parlament 

^lan 99  

 
 У последња  два разреда основне школе и у гимназији организује се ученички парламент 
ради:  
 

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља 
и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем 
плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања 
школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и 
другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и 
другим питањима од значаја за њихово образовање;  
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2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног 
сарадника и атмосфере у школи;  

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 
активностима ученичког парламента;  

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;  

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тим за превенцију 
вршњачког насиља из реда ученика.  

6) доноси пословник о свом раду 
 
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.  
 
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.  
 
Чланови парламента бирају председника и заменика председника, који сазива седнице и 
њима руководи у случају спречености председника.  
 
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.  

 
Програм рада ученичког парламента саставни је део годишњег плана рада школе.  

Ученички парламент школе може  да се удружи у заједницу ученичких парламената.  

18.  Pohvaqivawe i nagra|ivawe 

^lan 100  

U~enici koji se isti~u svojim radom i pona{awem, kao i u~enici koji posti`u izuzetne 
rezultate u savla|ivawu pojedinih oblika obrazovno-vaspitnog rada, mogu biti nagra|ivani 
ili pohvaqivani.  

Nagrade i pohvale izri~u organi {kole, u skladu sa Правиликом о награђивању и 
похваљивању ученика {kole.  

^lan 101 

Pohvale mogu biti pismene i usmene, a saop{tavaju se javno pred odeqewem, svim 
zaposlenima {kole, ili pred nastavnicima i roditeqima.  

Nagrade u~eniku mogu biti u obliku posebnih diploma, uverewa i kwiga, a u izuzetnim 
slu~ajevima i u nov~anim iznosima.  

Nagrade u~enicima mogu dodeqivati i sponzori, odnosno donatori, na osnovu kriterijuma 
koje propi{u svojim aktima.  

U~enici mogu бити materijalno nagra|ivaни и kroz pla}ene ekskurzije, letovawa, odmorа, 
kupovinе sportske opreme, rekvizita i sl.  

Nagrade se mogu dodeqivati i grupi u~enika ili celom odeqewu za postignute rezultate na 
takmi~ewima, u u~ewu, na prakti~noj nastavi, vladawu i sl.   

Predlog za dodelu nagrada i pohvala daje odeqewski stare{ina.   

^lan 102  

U~eniku koji u toku {kolovawa posti`e најбоље rezultate у својој генерацији уз izuzetno 

vladawe dodequje se posebna nagrada „ U~enik generacije“.  

 

19. Летопис  

^lan 103  

Школа је дужна да за сваку школску годину води летопис у коме  ће бити садржани писани 
подаци о активностима школе и реализацији васпитно образованог рада за седми и осми 
разред основне школе, у складу са чл.52 Закона о основном образовању и васпитању. 
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Летопис се води у писаном облику и објављује се на интернет страници школе до 01.10. за 
претходну школску годину. 

 

VI. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ 

 

 1.  Наставници и стручни сарадници 

^lan 104 
 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник. 
  
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог и библиотекар.  
 

^lan 105 

Uslovi za obavqawe poslova nastavnika, odnosno стручних saradnika utvr|eni su ZОСОВ i 
drugim propisima kojima se reguli{e radni odnos.   

Vrstu potrebne stru~ne spreme nastavnika, odnosno стручног saradnika utvr|uje Ministar 
prosvete.   

Vrstu stru~ne spreme nastavnika verske nastave прописује Министар просвете на предлог 
orгана надлежног за послове са традиционалним црквама и верским заједницам, а по 
претходно прибављеном мишљењу традиционалних цркава и верских заједница.  

Listu nastavnika verske nastave utvr|uje ministar prosvete na predlog традиционалне 
цркве или верске заједнице.   

Наставника верске наставе у школу решењем упућује традиционална црква или верска 
заједница  са листе утврђене за сваку школску годину. 

 

^lan 106  

Пријем у радни однос  наставника и стручних сарадника врши се преузимањем запосленог са 
листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба и  са 
непуним радним временом, као и на основу преузимања или конкурса ако се није могло 
извршити преузимање са листе, у складу са ЗОСОВ.  

Пријем у радни однос наставника и стручних сарадника путем конкурса може се вршити 
само уколико није могуће преузимање запосленог. 
  
Директор установе расписује конкурс за пријем у радни однос наставника, стручних 
сарадника или других запослених.  
 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и 
исти заједно са потребном документацијом достављају школи.    
 
Директор решењем образује Комисију за спровођење конкурса  која у року од 8 (осам) дана 
од истека рока за пријем пријава врши преглед свих пристиглих пријава, оцењује да ли су 
све пријаве благовремене и потпуне, као и да ли пријављени кандидати испуњавају услове 
прописане ЗОСОВ.  
 
Комисија за спровођење конкурса сачињава записник са прегледом података о свим 
пријављеним кандидатима и у року од 8 (осам) дана упућује све кандидате који испуњавају 
услове за избор на психолошку процену способности за рад са ученицима код надлежне 
службе за послове запошљавања. 
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Комисија за спровођење конкурса сачињава образложену листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и у року од 8 (осам) дана од пријема психолошке процене из 
става 6.   

Директор доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана достављања 
образложене листе из става 7. овог члана.  
 
Кандидат незадовољан решењем директора може да поднесе жалбу Школском одбору у 
року од 8 дана од дана достављања решења.  
 
Школски одбор одлучује о жалби у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 
 
Коначно решење о избору кандидата објављује се на званичној интернет страници 
Министарства.  
 
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од 8 (осам) 
дана.“  

 

^lan 107  

 
У радни однос у школи може да буде буде примљено лице под условима прописаним 
законом и ако:  
 

1) има одговарајуће образовање  у складу са чл.140. ст.1. и 2. ЗОСОВ;  
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  
3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

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

4) има држављанство Републике Србије;  
5) зна језик на коме се остварује обрзовно васпитни рад.  

 

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.  

Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.  

Обавезно образовање лица из члана 140. ЗОСОВ је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова.  

Образовање из става 5. овог члана, наставник и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу.  

Члан 108 

Школа може да прими  запосленог у радни однос на одређено време у складу са одредбама  
члана 155.ЗОСОВ.  

 



 34 

Члан 109    

Школа може да ангажује наставника или асистента одговарајуће високошколске установе 
или запосленог у научном институту с одговарајућим звањем, на одређено време за сваку 
школску годину, за највише 30% радног времена, уз сагласност министра. 

 

^lаn 110  

Nastavnik, odnosno, stru~ni saradnik du`an je da polo`i stru~ni ispit i da se usavr{ava, 
radi uspe{nijeg ostvarivawa i unapre|ivawa obrazovno vaspitnog rada и стицање 
компетенција потребних за рад.  

Школски одбор доноси план стручног usavr{avawa nastavnika и стручних saradnika у 
складу са приоритетима школе ради остваривања циљева образовања и постигнућа и 
приоритетима Мinistarства prosvete,науке и технолошког развоја.  

U toku stru~nog usavr{avawa nastavnik, odnosno saradnik mo`e da stekne zvawe: 
pedago{ki savetnik, самостални  pedago{ki savetnik, виши педагошки саветник и високи 

педагошки саветник.  

^lan 111   

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада наставника, 
odnosno стручних saradnika utvr|enа je чл.160. ZOSOV, a strukturu i raspored wihovih 
obaveza u okviru radne nedeqe {kola utvr|uje гodi{wim planom rada {kole.  

 

^lan 112  

Nastavnici, odnosno saradnici ostvaruju pravo na {trajk u skladu sa odredbamaчлана 78. и 
79. Zakona o основноm obrazovawu i vaspitawu и члана 91. и 92. Zakona o sredwem 
obrazovawu i vaspitawu, као i закона којим се уређује штрајк.  

 

2. Приправник-Стажиста 

^lan 113   

 
 Послове наставника или стручног сарадника може да обавља и приправник-стажиста.  
 
Приправник - стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу 

под непосредним надзором наставника,односно стручног сарадника који има лиценцу.  
 
Школа и приправник - стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину, а 
најдуже две године.  
 
Уговором из става  3. овог члана не заснива се радни однос.  
 
Приправник - стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања 

и нема право да оцењује ученике у школи.  

^lan 114  

Приправнику који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за 
лиценцу,престаје радни однос.  

 

3. Одговорност запослених 

Члан 115  
Запослени може да одговара за:  
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1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену Правилником о дисциплинској одговорности 

запослених;  

2) тежу повреду радне обавезе прописану  ЗОСОВ и Правилником о дисциплинској 
одговорности запослених;  

3) повреду забране прописану  чл.110-113. ЗОСОВ;  

4) материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајњом непажњом, у складу са 
Законом.  

 
Дисциплински поступак против запосленог води се у складу са Правилником о дисциплинској 
одговорности запослених и чл.165 -166 ЗОСОВ;  

 

4. Правна заштита запослених 

Члан 116 
 
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу 
школском одбору, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања решења директора.  
 
Школски одбор је дужан  да донесе одлуку по жалби у року од 15 дана од дана достављања 
жалбе.  
 
Школски одбор ће решењем  одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, недопуштена или 
изјављена од неовлашћеног лица.  
 
Школски одбор ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења 
правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.  
 
Ако школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или 
погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка или да је 
изрека решења нејасна или је у противречности са образложењем решењем ће поништити 
првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак. 
 
Против новог решења запослени има право на жалбу.  

Ако Школски одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан другостепеном 

одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 3о (тридесет) дана од истека рока за 

доношење решења, односно од дана достављања решења.  

 

VII.   EVIDENCIJE  I  DRUGE  JAVNE  ISPRAVE 

^lan 117 

[kola vodi evidencije propisane Zakonom o основном образовању и васпитању и Законом о 
sredwем образовању и васпитању i drugim podzakonskim aktima и pravilnicima.  

Ministar prosvete propisuje sadr`aj образаца јавних исправа i odobrava њихово издавање.  

[kola overava verodostojnost javne isprave великим печатом школе са грбом.   

  

^lan 118   

Na osnovu podataka unetih u evidencije, {kola izdaje javne isprave.  

Јавне исправе у основној школи су:  
1) ђачка књижица;  
2) преводница;  
3) сведочанство о сваком завршеном разреду;  
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4) уверење о положеном испиту из страног језика;  
5) сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;  
6) уверење о обављеном завршном испиту.  

 
Јавне исправе у гимназији су:  

1) ђачка књижица;  
2) исписница;  
3) уверење;  
4) сведочанство;  
5) диплома.  

^lan 119  
 

 [kola poni{tava javnu ispravu iz stava ako utvrdi: 

1) da nije izdata na propisanom obrascu; 
2) da ju je potpisalo neovla{}eno lice; 
3) da nije overena pe~atom u skladu sa зakonom; 
4) da nije izdata na jeziku i pismu u skladu sa зakonom; 
5) da nije izdata na osnovu propisane evidencije или подаци у исправи не одговарају 

подацима из евиденције;  
6) da imalac nije savladao propisani nastavni plan i program,  
7) да ималац исправе nije polo`io propisane ispite u skladu sa zakonom.  

Ako {kola ne poni{ti ispravu iz stava 1.  poni{ti}e je Ministarstvo prosvete, науке и 

технолошког развоја.  

 

VIII.   САМОВРЕДНОВАЊЕ И СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ  

^lan 120   

Стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и школски одбор сваке 
године учествују у самовредновању квалитета рада школе, по појединим областима 
вредновања, а сваке четврте или пете године у целини.  

Извештај о самовредновању  квалитета рада школе директор школе подноси наставничком 
већу, односно педагошком већу, савету родитеља, ученичком парламенту, школском одбору 
и надлежној школској управи. 

Спољашње вредновање школе врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

 

IX.  RАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ  

^lan 121   

Школски одбор доноси развојни план школе, на предлог стручног актива за развојно 
планирање, за период од три до пет година, у складу са чл.50.  ЗОСОВ, чл.26 Закона о 
основном образовању и васпитању и чл. 9 Закона о средњем образовању и васпитању. 

Развојни план школе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о 
спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана школе.  

 

X.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

^lan 122   

Школски одбор доноси школски програм на основу наставног плана и програма, у складу са 
развојним планом школе. 
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Школски програм се доноси и објављује на период од 4 (четири) године, најкасније 2 (два) 
месеца пре почетка школске године у којој почиње његова примена.  

Школски програм доноси се у складу са чл.  61. ЗОСОВ, чл. 27 - 28. Закона о основном 
образовању и васпитању и чл.10 - 11. Закона о средњем образовању и васпитању. 

 

XI. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ  

^lan 123   

Школски одбор доноси годишњи план рада у складу са школским календаром, развојним 
планом и школским програмом, до 15.септембра школске године на коју се односи.  

 

XII. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН   

 ^lan 124   

Индивидуални образовни план школа доноси у складу са чл.76 ЗОСОВ, чл.64. Закона о 
основном образовању и васпитању и чл.12. Закона о средњем образовању и васпитању. 

 

XIII.   OBEZBE\EWE  SREDSTAVA 

^lan 125  

Средства за плате, накнаде и додатке запослених, доприносе за обавезно социјално 
осигурање и отпремнине, развојне програме и пројекте школе у области инвестиција, 
стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на републичком и међународном 
нивоу, подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи, као и 
за рад школе обезбеђују се у  буџету Републике Србије.   

Plate запослених у  {kolи odre|uju se u skladu sa прописима којима се уређују плате и 
накнаде и друга примања запослених у јавним службама.  

Град Београд обезбеђује средства за стручно усавршавање запослених, јубиларне награде 
и помоћ запосленима, за превоз запослених, капиталне издатке и друге издатке превиђене 
чл.189. ЗОСОВ. 

[kola може да ostvaruje sopstvene prihode po osnovu: donacija, sponzorstva, ugovora i 

drugih pravnih poslova, као и од проширене делатности.  

Средства из става 4. овог члана користе се за побољшање услова образовања и васпитања у 

погледу простора, опреме и наставних средстава,  као и за остваривање програма који нису 
делатност школе, за исхрану и помоћ  ученицима. 

Шkola ima svoj `iro ra~un broj: 840-1643660-46, a mo`e imati i ra~un za posebne namene,uz 
preтhodnu odluku {kolskog odbora и у складу са potrebama {kole 

^lan 126  

Ministar prosvete utvr|uje bлиже услове и мерила за одређивање cene usluga.  

 

XIV.  OP[TИ  AKTI  I  KOLEKTIVNI  UGOVORI 

 

^lan 127 

U ciqu organizovawa i sprovo|ewa poslovawa {kole u skladu sa zakonom, {kola donosi: 
–  Сtatut; 
– Pravilnik o sistematizaciji послова ( radnih mesta);  
– Pravilnik o  pona{awu u~enika, zaposlenih i roditeqa; 
– Pravilnik o za{titи i bezbednosti u~enika;  
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– Правилник о безбедности и здрављу на раду;  
– Pravilа заштите од po`arа; 
– дruга  op{tа  aktа.  

^lan 128  

Op{tа aktа {kole donosi {kolski odbor, ukoliko zakonom nije predvi|eno da pojedinа 
op{tа aktа donosi direktor {kole.  

Шkolski odbor је одговоран za blagovremeno dono{ewe i uskla|ivawe svih op{tih akata iz 
wegove nadle`nosti у складу sa zakonom, а дirektor {kole za zakonito i blagovremeno 

dono{ewe pojedina~nih i op{tih akata iz wegove nadle`nosti i za спровођење свих аката 
школе u skladu sa zakonom,  

^lan 129  

Школа је у обавези да примењује посебан колективни уговор за запослене у основним и 
средњим школама и домовима ученика.  

Школа је у обавези да са свим запосленим приликом заснивања радног односа закључи 
уговор о раду којим ће регулисати права и обавезе између запосленог и послодавца, у 
складу са законом.  

^lan 130  

U {koli je dozvoqeno sindikalno organizovawe, u skladu sa zakonom.  

U ostvarivawu za{tite prava zaposlenih u {koli, sindikat je ovla{}en da obavqa poslove, 
u skladu sa zakonom i посебним kolektivnim ugovorom.  

 

 XV.OBRAZOVAWE  KOMISIJA 

Чlan 131  

U ciqu sprovo|ewa zakona i op{tih akata, direktor {kole imenuje komisije za pojedina~nu 
namenu. 

^lan 132  

Поред комисија из члана 131. Статута, директор именује и Комисију за попис основних 
средстава,ситног инвентара и благајне. 

Комисију чине председник и два члана . 

 

 XVI.  POSLOVNA   I  DRUGA  TAJNA 

^lan 133 

Poslovnu tajnu predstavqaju isprave i podaci utvr|eni zakonom, ovim statutom i drugim 
op{tim aktima {kole, ~ije bi saop{tаваwe neovla{}enom licu bilo protivno interesima i 
poslovnom ugledu {kole, ako zakonom nije druk~ije odre|eno.  

Isprave i podatke koji su utvr|eni kao poslovna tajna mogu drugim licima saop{titi jedino 
direktor i sekretar {kole.  

^lan 134  

Poslovnu tajnu du`ni su da ~uvaju svi zaposleni koji na bilo koji na~in saznaju za ispravu 
ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.  

Du`nost ~uvawa poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa.  

Zaposleni su du`ni da ~uvaju poslovnu tajnu koju saznaju u vr{ewu poslova sa drugim 
{kolama, prивредним друштвима i ustanovama.  

^lan 135  

Пoslovnom tajnom smatraju se: 
– podaci o merama i na~inu postupawa za slu~aj vanrednih okolnosti; 
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– plan fizi~kog i tehni~kog obezbe|ewa imovine i objekta; 
– podaci koji se pripremaju za nadle`ne organe jedinice lokalne samouprave; 
– ugovori, ponude, finansijsko poslovawe i zaradе zaposlenih; 

– drugi podaci i isprave koje школски одбор прогласи poslovnom tajnom.   
 

Члан 136  

Profesionalnom tajnom smatraju se i intimni i li~ni podaci iz `ivota zaposlenih i u~enika, 
podaci iz molbi roditeqa u~enika, ~ije bi saop{tavawe i objavqivawe moglo naneti 
moralnu i materijalnu {tetu zaposlenom, u~eniku, odnosno roditequ u~enika i tre}im 
licima.  

^lan 137  

Zaposleni ~ini te`u povredu radne du`nosti ako oda poslovnu ili profesionalnu tajnu. 

^lan 138  

Zaposleni koji koristi isprave i dokumenta koji predstavqaju poslovnu i profesionalnu 
tajnu du`an je da ih koristi samo u prostorijama {kole i da ih ~uva na na~in koji 
onemogu}ava wihovo kori{}ewe od strane neovla{}enih lica.  

^lan 139 

Op{tim aktom {kole mo`e se detaqnije utvrditi ~uvawe, obezbe|ivawe i promet 
dokumenata i podataka koji predstavqaju poslovnu ili profesionalnu tajnu.  

 

XVII.  NADZOR  NAD  RADOM  [KOLE 

1.Инспекцијски  i stru~no-pedago{ki n nadzor  

 

^lan  140  

Инспекцијски nadzor nad radom {kole vr{i Ministarstvo   

Ministarstvo vr{i nadzor: 
1)  nad  применом ЗОСОВ и других подзаконских аката у раду {kole;  
2)  nad zakonito{}u akata {kole;    

2. Poslovi inspekcijskog nadzora 

^lan 141  

Poslove непосредног inspekcijskog nadzora vr{i prosvetni inspektor. 3. Stru~no-
pedago{ki nadzor 

^lan 142  

Poslove stru~no-pedago{kog nadzora vr{i prosvetni savetnik u skladu sa ~lanom 170. 
ZОСОВ.  

 

XVIII.   PRELAZNE  I  ZAVR[NE  ODREDBE 

^lan 143   

Статут ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања на огласној табли школе.  

                                                                                               

  [KOLSKИ ODBOR      

   
  Жељко Лежаја, председник с.р.  
 
 

 
Објављено на огласној табли Школе 16.09.2022. године. 


