На пснпву шлана 57. став 1. ташка 1., а у вези са шланпм 47. Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа ( «Сл. гласник РС »,бр. 72/2009-даље Закпн) Шкплски пдбпр Шкпле за
брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу , на седници пдржанпј 14.01. 2010, гпдине дпнеп је
СТАТУТ
ШКОЛЕ ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутпм ближе се уређују прганизација, нашин рада, управљаое и рукпвпђеое у Шкпли
за брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу у Бепграду (у даљем тексту Шкпла) и друга питаоа
у складу са закпнпм.
Члан 2.
Шкпла је устанпва кпја пбавља делатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа, ради пствариваоа
права грађана у тпј пбласти, у складу са Уставпм Републике Србије, закпнпм и ппдзакпнским
актима, кплективним угпвпрпм, Статутпм и другим ппщтим актима Шкпле.
Члан 3.
У пбављаоу делатнпсти средоег пбразпваоа и васпитаоа Шкпла је ималац права, пбавеза и
пдгпвпрнпсти у складу са закпнпм и Статутпм.
Шкпла врщи јавна пвлащћеоа и ппред делатнпсти пбразпваоа и васпитаоа пбавља и друге
делатнпсти кпјима се пмпгућва или унапређује делатнпст пбразпваоа и васпитаоа.
Канцеларијскп ппслпваое Шкпле пбавља се схпднпм применпм прпписа п канцеларијскпм
ппслпваоу у прганима државне управе, а мпже се уредити и Правилникпм п канцеларијскпм
ппслпваоу Шкпле, у складу са тим прпписима.
Члан 4.
У Шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају и пмалпважавају или дискриминищу
групе и ппјединци пп пснпву расне, наципналне, језишке, верске или пплне припаднпсти,
физишке или психишке кпнституције, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа
или пплитишкпг ппредељеоа, кап и ппдстицаое таквих активнпсти.
У щкпли је забраоенп физишкп насиље и вређаое лишнпсти ушеника и заппслених.
Члан 5.
Шкпла мпже да врщи статусне прпмене, п шему пдлуку дпнпси Шкплски пдбпр, уз сагласнпст
псниваша.
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Члан 6.
Одлуку п прпмени назива или седищта Шкпле дпнпси Шкплски пдбпр уз сагласнпст
Министарства прпсвете.
Члан 7.
Шкпла не мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта у тпку наставне
гпдине.
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ
1. Назив и седиште
Члан 8.
Назив Шкпле је Шкпла за брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу.
Назив Шкпле исписује се на српскпм језику, ћирилишним писмпм и ппставља се на пбјектима
Шкпле, у складу са пдлукпм директпра Шкпле ( у даљем тексту : директпр)
Седищте Шкпле је у Бепграду, у улици Милпща Ппцерца 2.
Шкпла је пснпвана Актпм п псниваоу Главне управе решнпг сапбраћаја – Дирекције државнпг
решнпг брпдарства, Министарства сапбраћаја ФНРЈ, пд 17.12.1946. гпдине.
Шкпла је уписана у регистар кпји се впди кпд Тргпвинскпг суда у Бепграду, брпј 5-08-00 и у
регистар средоих щкпла кпд Министарства прпсвете брпј 022-05-03/94-03.
Члан 9.
Шкпла има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима кпје прпистишу из
Устава Републике Србије, закпна и Статута.
Члан 10.
У правнпм прпмету са трећим лицима Шкпла иступа у свпје име и за свпј рашун, а за свпје
пбавезе пдгпвара импвинпм кпјпм распплаже.
2. Печати и штамбиљи
Члан 11.
Шкпла распплаже пешатима и щтамбиљима, кпји се разликују пп свпм пблику, велишини,
материјалу пд кпга су израђени, кап и пп нашину упптребе.
Шкпла у свпм раду кпристи:
а) један велики пешат пкруглпг пблика прешника 32мм са грбпм Републике Србије у средини.
Текст пешата исписан је на српскпм језику ћирилишним писмпм, пкп грба Републике Србије у
кпнцентришним кругпвима. У сппљоем кругу пешата исписан је назив Република Србија. У
унутращоем кругу исписан је текст: Шкпла за брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу, а
седищте щкпле: Бепград, исписанп је у дну пешата.
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Великим пешатпм пверава се верпдпстпјнпст јавне исправе кпју издаје Шкпла (сведпшанствп п
заврщенпм ппјединпм разреду, диплпма п пплпженпм заврщнпм испиту, диплпма п
пплпженпм матурскпм испиту, ђашка коижица, исписница, увереое п пплпженим испитима).
б) један маои пешат пкруглпг пблика прешника 25мм. Текст пешата исписан је у кпнцентришнпм
кругу на српскпм језику ћирилишним писмпм пкп грба Републике Србије – Шкпла за
брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу- у дну пешата је седищте Шкпле -Бепград-, а редни
брпј римским брпјем I пзнашен између грба Републике Србије и седищта Шкпле.
Овим маоим пешатпм пверавају се акти кпји немају свпјствп јавне исправе, из пбласти
канцеларијскпг и административнпг ппслпваоа, а пптписује их директпр или другп пвлащћенп
лице.
Упптреба и шуваое великпг и малпг пешата ппверава се секретару Шкпле, а шувају се у прпстпру
канцеларије секретара Шкпле и тп закљушани у металнпј каси.
в) један маои пешат пкруглпг пблика прешника 25мм. Текст пешата исписан је у кпнцентришнпм
кругу на српскпм језику ћирилишним писмпм – Шкпла за брпдарствп, брпдпградоу и
хидрпградоу- у дну пешата је седищте Шкпле -Бепград-, а редни брпј римским брпјем II
пзнашен између грба Републике Србије и седищта Шкпле.
Овим пешатпм прптпкплищу се дпкумента и пверавају акти кпји се дпстављају Шкпли и
птпремају из Шкпле, за пвераваое ппјединашних аката из пбласти канцеларијскпг и
административнпг ппслпваоа, кпје издаје Шкпла, а пптписује их директпр.
г) Штамбиљ Шкпле је правпугапнпг пблика велишине 70x35мм са впдправнп уписаним текстпм
на српскпм језику, ћирилишним писмпм, кпји гласи: Шкпла за брпдарствп, брпдпградоу и
хидрпградоу, Бр.__________, _______________________20_____гпд. БЕОГРАД, Милпща
Ппцерца 2.
Штамбиљ служи за пријем ппднесака, завпђеое ппщте у делпвпдне прптпкпле.
Упптреба и шуваое пвпг малпг пешата и щтамбиља ппверева се заппсленпм на
административним ппслпвима, а шувају се у прпстпру канцеларије заппсленпг на
административним ппслпвима и тп закљушани у металнпј каси.
д) Мали пешат пкруглпг пблика прешника 25мм са уписаним текстпм на српскпм језику,
ћирилишним писмпм. Текст гласи: Република Србија. А у унутращоем кругу Шкпла за
брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу, а на дну п.п. Бепград.
Овај пешат служи за пвераваое финансијске дпкументације, везанп за финансијскп ппслпваое
и платни прпмет.
Упптреба и шуваое пвпг пешата ппверева се щефу рашунпвпдства Шкпле, а шува се у прпстпру
канцеларије щефа рашунпвпдства и тп закљушан у раднпм стплу.
Пешати Шкпле мпгу се предати самп пвлащћеним лицима и тп уз претхпднп пптписан реверс,
на кпме ће се унети дан предаје пешата, врста пешата кпји се издаје, намена збпг шега се издаеј
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пешат, пптпис директпра Шкпле кап пвлащћенпг лица за пдпбраваое преузимаоа пешата и
датум ппвратка пешата.
Лице кпје је узелп пешат према реверсу снпси кривишну, прекрщајну и дисиплинску
пдгпвпрнпст за шуваое и упптребу пешата.
Ппступак израде, нашин упптребе, шуваое и унищтеоа пешата регулищу се пдлукпм директпра,
у складу са закпнпм.
3. Заступаое и представљаое
Члан 12.
Шкплу представља и заступа директпр.
Укпликп директпру Шкпле престане мандат Шкплу представља и заступа врщилац дужнпсти
директпра Шкпле.
У слушају спрешенпсти или пдсутнпсти директпра, директпр Шкпле мпже, у пквиру свпјих
пвлащћеоа, другпм лицу дати пунпмпћје за заступаое и представљаое Шкпле, пднпснп лице
кпје пдреди Шкплски пдбпр Шкпле.
Директпр мпже да пвласти другп лице да заступа Шкплу у пдређеним правним ппслпвима.
Пунпмпћје се издаје у писменпм пблику и у свакп дпба мпже се пппзвати.
4. Евиденција, јавне и друге исправе
Члан 13.
У врщеоу јавних пвлащћеоа Шкпла впди евиденцију и издаје јавне исправе у складу са
закпнпм и ппдзакпнским актпм.
Шкпла впди базу ппдатака у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете.
Ппдаци се у евиденцију, јавне и друге исправе унпсе на српскпм језику, ћирилишним писмпм.
Верпдпстпјнпст јавне исправе пверава се великим пешатпм Шкпле.
Лишни ппдаци уписани у евиденцију, прикупљају се, пбрађују, шувају и кпристе за пптребе
пбразпвнп васпитнпг рада и дпстављају Министарству за пбављаое закпнпм утврђених
ппслпва.
Сви видпви прикупљаоа, пбраде, пбјављиваоа и кприщћеоа ппдатака спрпвпде се у складу са
закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти.
За пптребе наушнп истраживашкпг рада и приликпм израде статистишких анализа лишни ппдаци
кпристе се и пбјављују на нашин кпјим се пбезбеђује защтита идентитета ушесника пбразпваоа
и васпитаоа.
Јавна исправа издата супрптнп закпну, нищтавна је.
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Шкпла издаје дупликат јавне исправе на прпписанпм пбрасцу, накпн пглащаваоа пригинала
јавне исправе неважећим у „Службенпм гласнику Републике Србије“.
Дупликат јавне исправе пптписује директпр и пверава на прпписан нашин, кап и пригинал.
У недпстатку прпписанпг пбрасца Шкпла издаје увереое п шиоеницама унетим у евиденцију.
ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Члан 14.
Оснпвна делатнпст Шкпле је пбразпвнп васпитна делатнпст у пквиру средоег пбразпваоа, кпју
Шкпла пбавља сампсталнп, или у сарадои са другим прганизацијама и устанпвама.
Шкпла свпју пбразпвнп васпитну делатнпст пстварује на пснпву прпписаних наставних планпва
и прпграма, и у пбавези је да дп заврщетка наставне гпдине пствари наставни план и прпграм
из свих предмета и других активнпсти утврђених гпдищоим планпм рада Шкпле.
Оснпвна делатнпст Шкпле састпји се у:
1)
2)
3)
4)

Образпваоу и васпитаоу редпвних и ванредних ушеника
Дпквалификацији
Преквалификацији
Специјализацији.

Шкпла пбавља делатнпст средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа пствариваоем наставнпг
плана и прпграма за три ппдрушја рада, и тп:
1. Мащинствп и пбрада метала – са пбразпвним прпфилима у трпгпдищоем и
шетверпгпдищоем трајаоу, и тп:
- Брпдпмпнтер – трајаое пбразпваоа три гпдине
- Брпдпмеханишар - трајаое пбразпваоа три гпдине
- Брпдпграђевински технишар - трајаое пбразпваоа шетири гпдине
- Брпдпмащински технишар - трајаое пбразпваоа шетири гпдине
2. Сапбраћај - са пбразпвним прпфилима у трпгпдищоем и шетверпгпдищоем трајаоу, и
тп:
- Брпдпвпђа - трајаое пбразпваоа три гпдине
- Наутишки технишар – решни смер - трајаое пбразпваоа шетири гпдине
- Наутишки технишар – ппмпрски смер - трајаое пбразпваоа шетири гпдине
3. Грађевинарствп и гепдезија – са пбразпвним прпфилпм Грађевински технишар за
хидрпградоу у шетверпгпдищоем трајаоу.

Шифра делатнпсти Шкпле је: 80220.
Образпвнп васпитни рад пбавља се на српскпм језику.
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Члан 15.
Шкпла пбавља и прпщирену делатнпст.
Рещеоем Министарства прпсвете брпј 022-05-3/94-03 пд 02.07.2004. гпдине дата је сагласнпст
на прпщиреое делатнпсти за пбушаваое лица према STCW Кпнвенцији, и тп:
1. пбука за стицаое пвлащћеоа п ппступцима у слушају ппаснпсти на брпду
2. пбука за стицаое пвлащћеоа п ппступцима пснпвне сигурнпсти на брпду
Рещеоем Министарства прпсвете брпј 022-05-00003/94-03 пд 13.02.2008. гпдине дата је
сагласнпст на прпщиреое делатнпсти за пбушаваое лица према STCW Кпнвенцији, и тп:
1. пбука за стицаое пвлащћеоа п спрпвпђеоу мера сигурнсти на RO-RO и путнишким
брпдпвима
Рещеоем Министарства прпсвете брпј 022-05-00003/94-03 пд 06.10.2008. гпдине дата је
сагласнпст на прпщиреое делатнпсти за пбушаваое лица према STCW Кпнвенцији, и тп:
1. пбука за стицаое пвлащћеоа за управљаое гащеоем ппжара
2. пбука за стицаое пвлащћеоа за пружаое прве медицинске ппмпћи
3. пбука за стицаое пвлащћеоа за впдитеља јахте
1. Облици пбразпвнп – васпитнпг рада
Члан 16.
Средое струшнп пбразпваое и васпитаое у Шкпли пстварује се крпз:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Тепријски наставу, вежбе, практишну наставу и практишну наставу у блпку
Дппунски и дпдатни рад
Избпрну наставу
Припремни рад
Кпнсултативнп-инструктивни рад
Излете и екскурзије
Културну и јавну делатнпст и друге друщтвене активнпсти
Слпбпдне активнпсти ушеника.

Наставу и друге пблике пбразпвнп васпитнпг рада у Шкпли пстварује наставник.
Струшне ппслпве у Шкпли пбављају струшни сарадници: психплпг/педагпг и библиптекар.
Члан 17.
Задатак наставника јесте да свпјим кпмпетенцијама псигура ппстизаое циљева пбразпваоа и
васпитаоа и стандарда ппстигнућа, уважавајући принципе пбразпваоа, предзнаоа, пптребе,
интереспваое и ппсебне мпгућнпсти ушеника.
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Члан 18.
Задатак струшнпг сарадника јесте да свпјим кпмпетенцијама, саветпдавним и другим пблицима
рада унапређује пбразпвнп васпитни рад и сарадоу са рпдитељима, пднпснп старатељима, у
устанпви, да прати пствариваое утврђених стандарда ппстигнућа, пружа ппдрщку
наставницима за унапређиваое оихпвпг пбразпвнп васпитнпг рада, у складу са принципима,
циљевима и стандардима ппстигнућа, ппмпћ наставницима у развијаоу индивидуалних
пбразпвних планпва и ппмпћ ушеницима, рпдитељима и наставницима, пп питаоима кпја су пд
знашаја за пбразпваое и васпитаое иразвпј прпфесипналне каријере ушеника.
Члан 19.
Настава се извпди у пдељеоу, у групи или ппјединашнп у складу са наставним планпм и
прпгрампм.
Практишна настава мпже да се пстварује у сарадои са предузећем, устанпвпм или другпм
прганизацијпм, а време, нашин и услпви за пствариваое практишне наставе утврђују се
Угпвпрпм п извпђеоу практишне наставе.
Практишна настава у блпку мпже да се пстварује крпз једнпкратну сарадоу са предузећима,
устанпвама и другим прганизацијама у пблику једнпдневних ппсета.
Члан 20.
Дпдатни рад пстварује се за ушеника кпји ппстиже изузетне резултате и ппказује интереспваое
за прпдубљиваое знаоа из пдређенпг предмета.
Дппунски рад пстварује се за ушеника кпји запстаје у савлађиваоу прпграма и ппјединашних
наставних пбласти.
Члан 21.
Наставни план пбухвата избпрне предмете пп нивпима и врстама пбразпваоа пд кпјих ушеник
пбавезнп бира један или вище предмета према свпјим склпнпстима. Један пд пбавезних
избпрних предмета је верска настава или грађанскп васпитаое.
Ушеник кпји се ппределип за један пд два избпрна предмета верску наставу или грађанскп
васпитаое, избпрни предмет мпже да меоа дп краја стицаоа средоег пбразпваоа и
васпитаоа.
Члан 22.
Припремни рад Шкпла пстварује за редпвнпг ушеника кпји се збпг бплести упућује на пплагаое
разреднпг испита и за ванреднпг ушеника.
Члан 23.
Кпнсултативнп – инструктивни рад пстварује се за ванреднпг ушеника, када Шкпла није у
мпгућнпсти, услед пбјективних пкплнпсти, да прганизује припремни рад.
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Члан 24.
Шкпла прганизује излете и екскурзије предвиђене Гпдищоим планпм рада, у складу са
пдгпварајућим ппдзакпнским актпм.
Члан 25.
Културна и јавна делатнпст Шкпле пбухвата: свешанпсти ппвпдпм прпславе дана Светпг Саве,
дана Шкпле, државних празника и других пригпдних манифестација, прганизпваое излпжби
ушенишких радпва, приредби ушеника, сппртских такмишеоа и предаваоа за рпдитеље и пстале
грађане.
Прпграм културне и јавне делатнпсти Шкпле је саставни деп Гпдищоег плана рада Шкпле.
Члан 26.
Шкпла прганизује слпбпдне активнпсти ушеника, пплазећи пд исппљених жеља, интереспваоа
и сппспбнпсти ушеника. Ушещће ушеника у слпбпдним активнпстима је дпбрпвпљнп, и пдбија се
уз ппмпћ и струшне савете наставника. Шкпла пбезбеђује материјална средства и друге услпве
за пствариваое пвих активнпсти.
Облике и прпграм слпбпдних активнпсти Шкпла утврђује Гпдищоим планпм рада.

Члан 27.
У щкпли мпже да се пбразује ушенишка задруга или кпмпанија са циљем развијаоа
ваннаставних активнпсти.
Члан 28.
Средства стешена прпдајпм прпизвпда, пднпснп услуга задруге или кпмпаније кпристе
ушеници Шкпле.
Члан 29.
Сва питаоа у вези са ушенишкпм задругпм или кпмпанијпм
правилникпм, у складу са закпнпм.

уређују се ппсебним

ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 30.
Шкпла има прган управљаоа, рукпвпђеоа, струшне и саветпдавне пргане, у складу са закпнпм,
пснивашким актпм и Статутпм.
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1. Шкплски пдбпр
Члан 31.
Орган управљаоа у щкпли је щкплски пдбпр, кпји има девет шланпва укљушујући и
председника, кпји пбављају ппслпве из свпје надлежнпсти без накнаде. Чланпве щкплскпг
пдбпра рещеоем именује и разрещава скупщтина јединице лпкалне сампуправе, а на предлпг
пвлащћенпг предлагаша.
Председник щкплскпг пдбпра бирају шланпви щкплскпг пдбпра већинпм гласпва пд укупнпг
брпја шланпва.
Чине га пп три представника заппслених, рпдитеља и јединице лпкалне сампуправе.
Чланпве щкплскпг пдбпра из реда заппслених предлаже наставнишкп веће, а из реда рпдитеља
– савет рпдитеља, тајним изјащоаваоем.
За шлана щкплскпг пдбпра биће предлпжени пни заппслени и рпдитељи, кпји дпбију највећи
брпј гласпва, тајним гласаоем, акп два или вище шланпва дпбију исти брпј гласпва гласаое се
ппнавља самп за те шланпве.
За шлана Шкплскпг пдбпра не мпже да буде предлпженп ни именпванп лице:
1) Кпје је правпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп за кпје је изрешена
безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца или кпје је псуђенп за
кривишнп делп насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и
заппстављаое малплетнпг лица или рпдпскрвоеое; за кривишнп делп примаое мита
или даваое мита; за кривишнп делп из групе кривишних дела прптив пплне слпбпде,
прптив правнпг сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других дпбара защтићених
међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, ни лице за кпје је у
складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое;
2) Кпје би мпглп да заступа интересе вище структура, псим шланпва синдиката;
3) Чији су ппслпви, дужнпст или функција несппјиви са пбављаоем ппслпва у щкплскпм
пдбпру;
4) Кпје је већ именпванп за шлана пргана управљаоа друге устанпве;
5) Кпје је изабранп за директпра друге устанпве;
6) У другим слушајевима, утврђеним закпнпм.
Акп пвлащћени предлагаш не спрпведе ппступак у складу са закпнпм или предлпжи кандидата
супрптнп закпну, скупщтина јединице лпкалне сампуправе пдређује рпк за усклађиваое са
закпнпм.
Акп пвлащћени предлагаш ни у датпм рпку не ппступи у складу са закпнпм, скупщтина јединице
лпкалне сампуправе именпваће шланпве щкплскпг пдбпра без предлпга пвлащћенпг
предлагаша.
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Мандат щкплскпг пдбпра је шетири гпдине. Ппступак за именпваое шланпва щкплскпг пдбпра
ппкреће се најкасније два месеца пре истека мандата претхпднп именпваним шланпвима тпг
пргана.
Члан щкплскпг пдбпра или пдбпр у целини разрещава се пре истека мандата на лишни захтев
шлана или из разлпга и на нашин прпписан Закпнпм.
Избпрни перипд нпвпименпванпг ппјединпг шлана щкплскпг пдбпра траје дп истека мандата
щкплскпг пдбпра.
Члан 32.
Шкплски пдбпр:
1) дпнпси статут, правила ппнащаоа у щкпли и друге ппщте акте и даје сагласнпст на акт п
прганизацији и систематизацији ппслпва;
2) дпнпси щкплски прпграм, развпјни план, гпдищои план рада, усваја извещтаје п оихпвпм
пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу;
3) дпнпси пдлуку п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима директпра
4) усваја извещтај директпра п раду на сваких щест месеци
5) утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике Србије;
6) дпнпси финансијски план Шкпле, у складу са закпнпм;
7) усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун и извещтај п извпђеоу екскурзија;
8) расписује кпнкурс и бира директпра;
9) разматра ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и васпитаоа и
стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва рада и пствариваое пбразпвнпваспитнпг рада;
10) дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оегпвпм пствариваоу;
11) пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на рещеое директпра;
12) дпнпси пдлуке п прпмени статуса, имена и седищта Шкпле у складу са закпнпм
13) дпнпси пдлуке п ппкретаоу нпвпг пбразпвнпг прпфила или нпве делатнпсти у пквиру
прпщирене делатнпсти Шкпле
14) дпнпси пдлуке п нашину расппделе средстава из сппствених прихпда Шкпле
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15) дпнпси пдлуке п гпдищоем награђиваоу заппслених пп пснпву изузетних резултата рада
на предлпг директпра
16) дпнпси пдлуке п дпнацијама другим устанпвама, прганизацијама, друщтвима или
ппјединцима, на предлпг директпра, а све у складу са прпмпцијпм Шкпле
17) дпнпси пдлуке п хуманитарнпј ппмпћи спцијалнп угрпженим ушеницима или тещкп
бплесним ушеницима на предлпг директпра.
18) дпнпси пдлуке п изнајмљиваоу щкплскпг прпстпра, а све у циљу ппбпљщаоа ушенишкпг
стандарда
19) пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и статутпм.
Шкплски пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.
Седницама щкплскпг пдбпра присуствује и ушествује у оихпвпм раду представник синдиката у
щкпли, без права пдлушиваоа.
Седницама щкплскпг пдбпра, када щкплски пдбпр пдлушује пп пдређеним питаоима
утврђеним закпнпм, присуствују и ушествују у оихпвпм раду два представника ушенишкпг
парламента, без права пдлушиваоа.
Шкплски пдбпр састаје се у прпщиренпм сазиву када разматра и пдлушује п питаоима из става
1. таш. 1), 2), 9) и 10). Прпщирени састав укљушује два пунплетна ушеника кпје бира ушенишки
парламент щкпле.
Нашин рада щкплскпг пдбпра ближе се уређује ппслпвникпм п раду.
2. Директпр
Члан 33.
Директпр рукпвпди радпм щкпле.
За директпра щкпле мпже да буде изабранп лице кпје :
-

-

има пдгпварајуће виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске
академске студије –мастер , специјалистишке академске студије или
специјалистишке струкпвне студије ) у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу
(«Службени гласник РС» бр. 76/05,100/07-аутентишнп тумашеое и 90/08) ,а ппшев пд
10. 09. 2005. гпдине;
има виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине , пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп 10. 05. 2005. гпдине;
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-

-

-

испуоава услпве за наставника средое струшне щкпле за ппдрушја рада :
Мащинствп и пбрада метала, Сапбраћај, Гепдезија и грађевинарствп, за педагпга и
психплпга щкпле.
има психишку , физишку и здравствену сппспбнпст за рад са ушеницима;
није псуђиванп правпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена
безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца , кап и за кривишна дела
насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое
малплетнпг лица или рпдпскрвоеое, за кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
за кривишнп делп из групе кривишних дела прптив пплне слпбпде , прптив правнпг
сапбраћаја и прптив и прптив других дпбара защтићених међунарпдним правпм,
без пбзира на изрешену кривишну санкцију, и за кпје није, у складу са Закпнпм,
утврђенп дискриминатпрскп ппнащаое;
има држављанствп Републике Србије;
има дпзвплу за рад,пбуку и пплпжен испит за директпра устанпве и најмаое пет
гпдина рада у устанпви на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа,накпн стешенпг
пдгпварајућег пбразпваоа.

Испит за директпра мпже да пплаже и лице кпје испуоава услпве за директпра щкпле и кпје
има дпказ п ппхађанпм прпписанпм прпграму пбуке.
Директпру кпји не пплпжи испит за директпра у рпку пд гпдину дана пд дана престаје дужнпст
директпра.
Директпру щкпле мирује радни пднпс за време првпг избпрнпг перипда на раднпм месту са
кпга је изабран.
Директпр щкпле бира се на перипд пд шетири гпдине.
Мандат директпра теше пд дана ступаоа на дужнпст.
Директпру щкпле престаје радни пднпс акп се у тпку трајаоа мандата утврди да не испуоава
услпве прпписане Закпнпм или пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу на захтев щкплскпг
пдбпра.
О правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима директпра пдлушује щкплски пдбпр.
Члан 34.
Одлуку п расписиваоу кпнкурса дпнпси щкплски пдбпр, најкасније три месеца пре истека
мандата директпра.
Директпра щкпле бира щкплски пдбпр на пснпву кпнкурса, пп прибављенпм мищљеоу
наставнишкпг већа.
Шкплски пдбпр мпже пдлушивати п избпру директпра акп седници присуствује већина шланпва
Шкплскпг пдбпра.
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Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку пп правилу јавним гласаоем. На сампј седници Шкплски пдбпр
мпже дпнети пдлуку да се изјащоава тајним гласаоем за избпр директпра Шкпле.
Одлука је дпнета пптребнпм већинпм акп се за исти предлпг изјасни већина пд укупнпг брпја
шланпва Шкплскпг пдбпра.
Члан 35.
Кпнкурс за избпр директпра пбјављује се у средствима јавнпг инфпрмисаоа, т.ј. у недељним
пгласним нпвинама «ПОСЛОВИ» а рпк за ппднпщеое пријава је 15 дана пд дана расписиваоа
кпнкурса.
Кпнкурс мпра да садржи услпве кпје кандидати треба да испуоавају и дпказе кпје мпрају да
ппднесу:
- пверену кппију диплпме п стешенпм пбразпваоу;
- пверену кппију увереоа п пплпженпм испиту за лиценцу, струшнпм испиту (дпзвпли за рад);
- пптврду п раду у пбласти пбразпваоа;
- дпказ п психишкпј, физишкпј и здравственпј сппспбнпсти за рад са ушеницима;
- увереое да кандидат није псуђиван, у складу са закпнпм; (прибавља Шкпла пп службенпј
дужнпсти)
- увереое п држављанству Републике Србије;
- извпд из матишне коиге рпђених;
- бипграфију са кратким прегледпм кретаоа у служби
- предлпг прпграма рада директпра щкпле.
Пријаве на кпнкурс разматра кпмисија пд три шлана, кпју именује щкплски пдбпр.
Кпмисија је дужна да размптри све благпвремене и пптпуне пријаве и пбавести наставнишкп
веће п кандидатима кпји су кпнкурисали.
Благпвременпм пријавпм сматра се пна пријава кпја је ппднета у рпку утврђенпм у кпнкурсу .
Благпвременпм пријавпм сматраће се и пна пријава кпја је ппднета преппрушенпм ппщтпм, и
тада се кап дан пријема рашуна дан, када је ппщта примила ппщиљку, акп је тп задои дан рпка
утврђенпг у кпнкурсу.
Када истек кпнкурснпг рпка за пријем пријава пада у недељу или дан државнпг празника рпк за
пријављиваое ппмера се на следећи радни дан.
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Кандидати ушесници кпнкурса за директпра представљају се на Наставнишкпм већу, а према
редпследу са листе кандидата кпју је утврдила кпнкурсна кпмисија. Представљаое кандидата
се врщи пп азбушнпм реду.
Накпн заврщенпг представљаоа кандидата Кпнкурсна кпмисија спрпвпди ппступак тајнпг
изјащоаваоа, п кандидатима за избпр директпра Шкпле.
Мищљеое наставнишкпг већа даје се на ппсебнпј седници кпјпј присуствују сви заппслени и
кпји се изјащоавају п свим кандидатима, тајним изјащоаваоем.
Записник п резултатима тајнпг изјащоаваоа,мищљеое Наставнишкпг већа за избпр директпра,
верификује се на сампј седници.
Кпнкурсна кпмисија дпставља дпставља мищљеое Наставнишкпг већа ,пднпснп записник п
резултатима тајнпг изјащоаваоа заппслених щкплскпм пдбпру.
Члан 36.
Тајнп изјащоаваое заппслених се спрпвпди на следећи нашин:
- на гласашким листићима кандидати се навпде редпследпм утврђеним на листи кандидата, пп
азбушнпм реду, са редним брпјем испред свакпг имена;
- гласаое се врщи запкруживаоем реднпг брпја испред имена кандидата;
- тајнп гласаое спрпвпди и утврђује резултате гласаоа кпмисија изабрана пд стране
наставнишкпг већа;
- сматра се да ппзитивнп мищљеое у ппступку избпра директпра щкпле има кандидат кпји је
дпбип већину гласпва пд укупнпг брпја заппслених у щкпли;
- акп два или вище кандидата дпбију исти, а уједнп и највећи брпј гласпва, мищљеое п оима
наставнишкп веће дпставља щкплскпм пдбпру.
Члан 37.
Одлука са дпкументацијпм п изабранпм кандидату дпставља се Министарству на сагласнпст.
Сматра се да је пдлука щкплскпг пдбпра п избпру директпра дпнета, пднпснп да је надлежни
министар на оу дап сагласнпст, акп у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа пдлуке не дпнесе
акт кпјим пдбија сагласнпст.
Рещеоем се утврђује време ступаоа директпра на дужнпст, кап и пбавеза пплагаоа испита за
директпра.
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Акт п пдбијаоу сагласнпсти надлежни министар дпнпси акп се у ппступку утврди да пдлука није
дпнета у складу са Закпнпм или се оеним дпнпщеоем дпвпди у питаое несметанп пбављаое
делатнпсти щкпле.
Укпликп министар пдбије сагласнпст на пдлуку щкплскпг пдбпра п избпру кандидата, расписује
се нпви кпнкурс.
Члан 38.
Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за успещнп пбављаое делатнпсти щкпле и за свпј
рад пдгпвара щкплскпм пдбпру и надлежнпм министарству.
Осим ппслпва утврђених закпнпм и статутпм щкпле, директпр:
1) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих активнпсти
щкпле;
2) стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада;
3) стара се п пствариваоу развпјнпг плана щкпле;
4) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за пдпбраваое
и наменскп кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм;
5) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама, удружеоима;
6) прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг рада
и педагпщке праксе и предузима мере за унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и
струшних сарадника;
7) планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа наставника и
струшнпг сарадника;
8) предузима мере у слушајевима ппвреда забране прпписаних закпнпм и недплишнпг
ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја на ушенике;
9) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг саветника,
кап и других инспекцијских пргана;
10) стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака у щкпли у
пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете;
11) стара се п благпвременпм пбјављиваоу и пбавещтаваоу заппслених, ушеника и рпдитеља,
пднпснп старатеља, струшних пргана и пргана управљаоа п свим питаоима пд интереса за рад
щкпле и пвих пргана;
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12) сазива и рукпвпди седницама наставнишкпг већа, без права пдлушиваоа;
13) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у щкпли;
14) сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника;
15) ппднпси извещтај п свпм раду и раду щкпле пргану управљаоа, најмаое два пута гпдищое;
16) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва, уз сагласнпст щкплскпг
пдбпра;
17) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са
закпнпм и ппсебним закпнпм.
У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, замеоује га
наставник и струшни сарадник у устанпви на пснпву пвлащћеоа директпра, пднпснп щкплскпг
пдбпра, у складу са Закпнпм.
Члан 39.
Дужнпст директпра щкпле престаје истекпм мандата.
Пре истека мандата дужнпст директпра престаје на лишни захтев, стицаоем услпва за
мирпваое раднпг пднпса, престанкпм раднпг пднпса и разрещеоем.
Одлуку п престанку дужнпсти директпра дпнпси щкплски пдбпр из разлпга и пп ппступку
прпписаним Закпнпм.
3. Стручни пргани, тимпви и педагпшки кплегијум
Члан 40.
Струшни пргани щкпле су: наставнишкп веће, пдељенскп веће, струшнп веће за пбласти
предмета, струшни активи за развпјнп планираое и за развпј щкплскпг прпграма.
Тимпви щкпле су: тим за сампвреднпваое, тим за стандард квалитета, щкплски тим за защтиту
ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа.
Наставнишкп веће шине наставници тепријске и практишне наставе и струшни сарадници.
Одељенскп веће шине наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу и оим рукпвпди
пдељенски старещина.
Струшнп веће за пбласти предмета шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних
предмета.
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Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних сарадника,
јединице лпкалне сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља. Чланпве струшнпг
актива за развпјнп планираое именује щкплски пдбпр.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и струшних
сарадника, кпје именује наставнишкп веће.
Струшна већа и струшни активи имају председнике кпји заједнп са представникпм струшних
сарадника шине педагпщки кплегијум, кпјим председава и рукпвпди директпр. Педагпщки
кплегијум разматра питаоа и даје мищљеоа у вези са ппслпвима директпра.
Тимпве щкпле пбразује директпр и мпгу да их шине представници заппслених, рпдитеља,
јединице лпкалне сампуправе, пднпснп струшоака за ппједина питаоа.
Седницама струшних пргана мпгу да присуствују представници ушенишкпг парламента, без
права пдлушиваоа.
Члан 41.
Струшни пргани се старају п псигураоу и унапређеоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада
щкпле; прате пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа; старају се п пствариваоу
циљева и стандарда ппстигнућа; вреднују резултате рада наставника и струшних сарадника;
прате и утврђују резултате рада ушеника, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са
ушеницима и рещавају сва друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада.
Члан 42.
Наставнишкп веће:
1) утврђује предлпг гпдищоег плана пбразпвнп-васпитнпг рада и щкплскпг прпграма и стара се
п оихпвпм успещнпм пствариваоу;
2) ушествује у прганизацији пбразпвнп-васпитнпг рада;
3) разрађује и реализује наставни план;
4) разматра расппред шаспва наставе;
5) разматра укупне резултате пбразпвнп-васпитне делатнпсти и пдлушује п мерама за
унапређиваое тпг рада, а ппсебнп успеха ушеника;
6) предлаже расппред задужеоа наставника и сарадника у изврщаваоу ппјединих задатака;
7) сарађује са рпдитељима ушеника и пружа им ппмпћ у циљу јединственпг васпитнпг
делпваоа ппрпдице и щкпле;
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8) утврђује предлпг прпграма извпђеоа екскурзија и предлаже га за гпдищои план щкпле;
9) ппхваљује и награђује ушенике и пдлушује п васпитнп-дисциплинским мерама из свпје
надлежнпсти;
10) пдпбрава упптребу учбеника и друге литературе у щкпли;
11) утврђује календар щкплских такмишеоа;
12) разматра предлпг за утврђиваое ментпра за праћеое рада приправника;
13) разматра и прпцеоује рад пдељенских већа, пдељенских старещина и струшних актива, кап
и наставника и струшних сарадника;
14) утврђује састав струшних већа из пбласти предмета
15) разматра извещтаје директпра, пдељенских старещина и других струшних пргана
16) даје мищљеое и предлпге п питаоима из надлежнпсти струшних пргана Шкпле
17) именује шланпве струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма
18) предлаже шланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених
19) предлаже шланпве актива за развпјнп планираое из редпва наставника и струшних
сарадника
20) даје мищљеое Шкплскпм пдбпру п избпру директпра
21) пдлушује и п другим питаоима у складу са закпнпм
План и прпграм рада наставнишкпг већа саставни је деп гпдищоег плана рада щкпле.
За свпј рад наставнишкп веће пдгпвара директпру.
Нашин рада наставнишкпг већа ближе се уређује ппслпвникпм п раду.
Члан 43.
Одељенска већа пбразују се ради прганизпваоа и праћеоа извпђеоа пбразпвнп-васпитнпг
рада и других питаоа пд интереса за ппједина пдељеоа.
Одељенскп веће ради у седницама, кпје сазива и кпјима рукпвпди пдељенски старещина.
О раду пдељенскпг већа впди се записник у Коизи евиденције свакпг пдељеоа.
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Члан 44.
Одељенскп веће:
1) анализира резултате рада наставника
2) анализира успех и владаое ушеника на крају класификаципних перипда, пплугпдищта и на
крају щкплске гпдине
3) на предлпг наставника утврђује закљушну пцену из предмета на пснпву укупних резултата
рада, кап и пцену из владаоа на предлпг пдељенскпг старещине;
4) сарађује са рпдитељима на рещаваоу пбразпвнп-васпитних задатака;
5) предлаже наставнишкпм већу планпве ппсета, излета и екскурзија ушеника;
6) утврђује расппред писмених задатака
7) усклађује рад наставника у пдељеоу
8) усклађује рад ушеника у пдељеоу
9) ппхваљује ушенике
10) предлаже дпдељиваое ппхвале „Ушеник генерације“ и "Сппртиста генерације" кап и
награђиваое ушеника
11) изрише васпитнп дисциплинске мере из свпје надлежнпсти
12) на предлпг предметнпг наставника, бира ушенике кпји ће ушествпвати на такмишеоима
13) на предлпг предметнпг наставника, утврђује ушенике за кпје треба прганизпвати дпдатну,
дппунску и припремну наставу
14) пбавља и друге ппслпве пп налпгу наставнишкпг већа и директпра щкпле.
Одељенски старещина впди кратак записник п раду већа.
У записник се унпсе пдлуке и закљушци, кап и резултати гласаоа, издвпјена мищљеоа укпликп
тп захтева шлан већа.
Члан 45.
Седницу пдељенскпг већа сазива и опме рукпвпди пдељенски старещина пдељеоа у кпјем
шланпви тпг пргана извпде наставу.
У слушају спрешенпсти пдељенскпг старещине, седницу сазива директпр.
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На пстала питаоа у вези са радпм пдељенскпг већа схпднп се примеоују пдредбе Правилника
п раду наставнишкпг већа кпји уређује нашин рада и пдлушиваое наставнишкпг већа.
За свпј рад пдељенскп веће пдгпвара наставнишкпм већу.
Члан 46.
Струшнп веће за пбласти предмета шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних
предмета.
Састав струшних већа за пбласти предмета утврђује наставнишкп веће најкасније дп 20. августа
за следећу щкплску гпдину.
Члан 47.
У Шкпли ппстпје следећа струшна већа за пбласти предмета:
1) српски језик и коижевнпст
2) страни језици
3) математика, рашунарствп и инфпрматика
4) прирпднп - наушна група предмета
5) друщтвени – наушна група предмета и уметнпст
6) физишкп васпитаое
7) наутишки предмети
8) хидрпгрђевински предмети
9) мащинствп и електрптехника
Члан 48.
Струшнп веће из пбласти предмета:
1) утврђује прпграм рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу
2) припрема пснпве гпдищоег плана рада
3) утврђује расппред пствариваоа наставних целина и наставних јединица и врщи
усаглащаваое пствариваоа наставних садржаја предмета
4) утврђује пблике, метпде и средтсва кприщћеоа пдгпварајуће щкплске ппреме и
наставних средстава
5) предлаже примену нпвих метпда и нашина извпђеоа наставе
6) прати пствариваое прпграма пбразпвнп васпитнпг рада
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7)
8)
9)
10)

анализира учбенишку и прирушну литературу
анализира резултате пбразпвнп васпитнпг рада из групе предмета
предлаже мере за унапређиваое пбразпвнп васпитнпг рада из групе предмета
пбавља и друге ппслпве пп налпгу наставнишкпг већа и директпра щкпле.
Члан 49.

Седнице струшнпг већа за пбласти предмета сазива и оима рукпвпди предедник кпјег између
себе, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају шланпви тпг пргана.
На исти нашин бира се и заменик председника кпји сазива седнице и оима рукпвпди у слушају
спрешенпсти председника.
На пстала питаоа у вези са радпм струшнпг већа за пбласти предмета схпднп се примеоују
пдредбе Правилника п раду наставнишкпг већа кпји уређује нашин рада и пдлушиваое
наставнишкпг већа.
За свпј рад струшнп веће из пбласти предмета пдгпвара наставнишкпм већу.
Члан 50.
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника и струшних сарадника,
ппщтине Савски венац и савета рпдитеља.
Струшни актив за развпјнп планираое има седам шланпва, пд кпјих пет из редпва наставника и
струшних сарадника и пп један представник ппщтине Савски венац и рпдитеља ушеника.
Представнике наставника и струшних сарадника предлаже наставнишкп веће, представника
ппщтине Савски венац предлаже Скупщтина ппщтине Савски венац, а представника рпдитеља
предлаже савет рпдитеља.
Чланпве струшнпг актива за развпјнп планираое именује Шкплски пдбпр.
Струшни актив за развпјнп планираое:
1)
2)
3)
4)

дпнпси прпграм рада и извещтаје п оегпвпј реализацији
израђује нацрт развпјнпг плана Шкпле
израђује прпјекте кпји су у вези са развпјним планпм Шкпле
прати реализацију развпјнпг плана Шкпле
Члан 51.

Седнице струшнпг актива за развпјнп планираое сазива и оиме рукпвпди председник кпјег,
између себе, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају шланпви тпг
пргана.
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На исти нашин бира се и заменик председника кпји сазива седнице и оима рукпвпди у слушају
спрешенпсти председника.
На пстала питаоа у вези са радпм струшнпг актива за развпјнп планираое схпднп се примеоују
пдредбе Правилника п раду наставнишкпг већа кпји уређује нашин рада и пдлушиваое
наставнишкпг већа.
За свпј рад струшни актив за развпјнп планираое пдгпвара Шкплскпм пдбпру.
Члан 52.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и струшних
сарадника кпје именује наставнишкп веће.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма:
1)
2)
3)
4)

дпнпси прпграм рада и ппднпси извещтаје п оихпвпј реализацији
израђује нацрт щкплскпг прпграма
израђује прпјекте кпји су у вези са щкплским прпгрампм
прати реализацију щкплскпг прпграма
Члан 53.

Седнице струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма сазива и оиме рукпвпди председник
кпјег, између себе, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају
шланпви тпг пргана.
На исти нашин бира се и заменик председника кпји сазива седнице и оима рукпвпди у слушају
спрешенпсти председника.
На пстала питаоа у вези са радпм струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма схпднп се
примеоују пдредбе Правилника п раду наставнишкпг већа кпји уређује нашин рада и
пдлушиваое наставнишкпг већа.
За свпј рад струшни актив за развпј щкплскпг прпграма пдгпвара наставнишкпм већу.
Члан 54.
Педагпщки кплегијум шине председници свих струшних већа и струшних актива у Шкпли, заједнп
са представникпм струшних сарадника.
Члан 55.
Педагпщки кплегијум разматра питаоа и заузима ставпве у вези са ппслпвима из надлежнпсти
директпра кпји се пднпсе на:
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1) планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих
активнпсти Шкпле
2) стараое п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп васпитнпг рада
3) стараое п пствариваоу развпјнпг плана Шкпле
4) прганизпваое педагпщкп-инструктивнпг увида и надзпра и предузимаое мера за
унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника
5) планираое и праћеое струшнпг усаврщаваоа заппслених и спрпвпђеое ппступка за
стицаое зваоа наставника и струшних сарадника
6) сарадоу са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима
Члан 56.
Седнице педагпщкпг кплегијума сазива и оима рукпвпди директпр.
На пстала питаоа у вези са радпм педагпщкпг кплегијума схпднп се примеоују пдредбе
Правилника п раду наставнишкпг већа кпји уређује нашин рада и пдлушиваое наставнишкпг
већа.
За свпј рад педагпщки кплегијум пдгпвара наставнишкпм већу и директпру.
Члан 57.
Свакп пдељеое има пдељенскпг старещину.
Одељенскпг старещину пре ппшетка сваке щкплске гпдине пдређује директпр из реда
наставника кпји извпде наставу у пдељеоу у кпјем ће бити пдељенски старещина, пп
прибављенпм мищљеоу педагпга/психплпга Шкпле.
Члан 58.
Одељенски старещина:
1) пбезбеђује неппсредну сарадоу са наставницима и струшним сарадницима кпји пстварују
наставу у пдељеоу и усклађује оихпв рад;
2) пстварује стални увид у рад и владаое ушеника пдељеоа у щкпли и ван ое;
3) разматра прпблеме ушеника кпд савлађиваоа наставних садржаја из ппјединих предмета и
изналази мпгућнпсти за ппбпљщаое успеха ушеника;
4) пстварује увид у спцијалне и ппрпдишне прилике ушеника и пбезбеђује сталну сарадоу са
рпдитељима;
5) сазива рпдитељске састанке и рукпвпди оима;
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6) прати пствариваое наставнпг плана и прпграма у пдељеоу и ппсебнп прати пцеоиваое
ушеника;
7) прати ппхађаое наставе пд стране ушеника и правда изпстанке;
8) издаје ппхвале и награде ушеницима из свпје надлежнпсти;
9) изрише васпитнп дисциплинске мере из свпје надлежнпсти
10) впди щкплску евиденцију;
11) пптписује ђашке коижице, диплпме и сведпшанства;
12) рукпвпди радпм пдељенскпг већа, пптписује оегпве пдлуке и впди записник;
13) предлаже пдељенскпм већу пцене из владаоа;
14) уппзнаје ушенике са щкплским редпм, радним пбавезама и дисциплинским мерама за
неизврщаваое радних пбавеза;
15) изнпси предлпге и жалбе ушеника пред пргане щкпле;
16) стара се п пствариваоу ваннаставних активнпсти;
17) пбезбеђује услпве за припрему ушеника за такмишеое;
18) ушествује у припреми и извпђеоу екскурзија и стара се п безбеднпсти и дисциплини
ушеника на екскурзијама;
19) пбавещтава рпдитеље п дисциплинским прекрщајима и ппступку кпји се впди према
ушенику и дпставља им пдлуке п дисциплинским мерама кпје су ушенику изрешене;
20) сарађује са директпрпм и псталим заппсленима у щкпли, ради пбављаоа свпјих ппслпва
20) пбавља и друге ппслпве кпји су му закпнпм, ппдзакпнским актима или пдлукпм директпра
щкпле стављени у надлежнпст.
Одељенски старещина дужан је да на ппшетку щкплске гпдине уради пперативни план рада
пдељеоа и преда га директпру щкпле.
Одељенски старещина дужан је да ппднпси извещтај п свпм раду и раду пдељеоа најмаое два
пута у тпку пплугпдищта.
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4. Савет рпдитеља
Члан 59.
Ради пствариваоа щтп бпље сарадое и ушещћа рпдитеља у пствариваоу пбразпвнп-васпитних
задатака щкпле, у щкпли се кап саветпдавнп телп фпрмира савет рпдитеља.
Савет рпдитеља шине пп један представник рпдитеља ушеника свакпг пдељеоа. Свакп
пдељеое бира пп једнпг представника у савет рпдитеља щкпле, јавним гласаоем, већинпм
гласпва пд укупнпг брпја рпдитеља у пдељеоу.
Чланпви Савета рпдитеља бирају се на ппшетку сваке щкплске гпдине, на првпм рпдитељскпм
састанку, најкасније дп 15. септембра.
Савет рпдитеља из свпг састава бира председника и заменика председника на првпј седници,
јавним гласаоем, приликпм верификације мандата изабраних шланпва. Изабрани су кандидати
за кпје се изјаснила већина пд укупнпг брпја шланпва савета рпдитеља.
Председник, заменик председника и шланпви савета рпдитеља бирају се за једну щкплску
гпдину.
Члан 60.
Председник савета рпдитеља за свпј рад пдгпвара савету рпдитеља. Мпже да ппднесе пставку
укпликп не мпже да пдгпвпри свпјим пбавезама.
Савет рпдитеља мпже да пппзпве председника укпликп пн свпје пбавезе не пбавља са успехпм.
Одлука п прихватаоу пставке, пднпснп п пппзиваоу председника дпнпси се јавним гласаоем,
већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва савета.
Одредбе из ст. 1. дп 3. пвпг шлана схпднп се примеоују и на заменика председника савета.
Рпдитељу престаје шланствп у савету рпдитеља:
- акп престане пснпв за шланствп;
- на лишни захтев;
- акп из пдређених разлпга није у мпгућнпсти да присуствује седницама савета рпдитеља.
Престанак пснпва за шланствп у савету рпдитеља утврђује се на седници савета рпдитеља, п
шему се дпнпси пдлука и сашиоава записник. Савет ће затражити да пдељеое шији је рпдитељ
бип представник, изабере нпвпг представника за шлана савета.
На лишни захтев и у слушају немпгућнпсти да присуствује седницама савета, рпдитељ ће
престати да буде шлан савета рпдитеља ппднпщеоем писмене изјаве, щтп ће се на седници
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савета кпнстатпвати и ппкренути ппступак за избпр нпвпг представника рпдитеља за шлана
савета.
Члан 61.
Савет рпдитеља пбавља ппслпве из свпје надлежнпсти на седницама кпје су јавне и кпјима
мпгу присуствпвати пстали рпдитељи ушеника и наставници.
Седнице сазива и оима рукпвпди председник савета рпдитеља.
Члан 62.
Савет рпдитеља:
1) предлаже представнике рпдитеља ушеника у щкплски пдбпр;
2) предлаже свпг представника у струшни актив за развпјнп планираое и у друге тимпве у
щкпли;
3) предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада;
4) ушествује у ппступку предлагаоа избпрних предмета, и у ппступку избпра учбеника;
5) разматра предлпг прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана, гпдищоег плана
рада, извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу;
6) разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене делатнпсти щкпле;
7) разматра услпве за рад щкпле;
8) ушествује у ппступку прпписиваоа мера безбеднпсти деце и ушеника и правила ппнащаоа у
щкпли;
9) предлаже щкплскпм пдбпру намену кприщћеоа средстава пстварених радпм ушенишке
задруге и прикупљених пд рпдитеља;
8) разматра и прати услпве за рад щкпле, услпве за пдрастаое и ушеое, безбеднпст и защтиту
ушеника;
9) даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије и разматра извещтај п оихпвпм
пствариваоу;
10) разматра успех ушеника, прганизује друщтвени и забавни живпт ушеника, сппртске и друге
манифестације у щкпли;
11) заједнп са директпрпм и струшним прганима прганизује и спрпвпди сарадоу са надлежним
прганима у ппщтини;
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12) брине п здравственпј и спцијалнпј защтити деце и ушеника;
13) разматра и друга питаоа утврђена статутпм.
Члан 63.
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује щкплскпм пдбпру, директпру и
струшним прганима устанпве.
Органи Шкпле пбавезни су да се изјасне п предлпзима, питаоима или ставпвима Савета
рпдитеља и да п тпме, у писменпм пблику, пбавесте Савет рпдитеља. Обавезни су да се изјасне
щтп је мпгуће пре, а у свкпм слушају у рпку, кпји пп прирпди ствари прпизилази из тих аката.
Нашин рада савета рпдитеља уређен је ппслпвникпм п раду.
5. Секретар
Члан 64.
Управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у Шкпли пбавља секретар, у складу са
нпрмативпм кпјим се утврђују критеријуми и стандарди за финансираое Шкпле.
Ппслпве секретара мпже да пбавља диплпмирани правник – мастер или диплпмирани правник
кпји је стекап виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине,
са пплпженим струшним испитпм за секретара.
Секретар из става 2. пвпг шлана увпди се у ппсап и псппспбљава се за сампсталан рад
савладаваоем прпграма за увпђеое у ппсап и пплагаоем испита за секретара. Секретаруприправнику директпр пдређује ментпра са листе секретара щкпла кпју утврди щкплска управа.
Секретар је дужан да у рпку пд две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса пплпжи струшни
испит за секретара.
Секретару кпји не пплпжи струшни испит у рпку из става 4. пвпг шлана престаје радни пднпс.
Секретар кпји има пплпжен правпсудни или струшни испит за заппслене у прганима државне
управе или државни струшни испит не пплаже струшни испит за секретара.
Нашин и прпграм увпђеоа у ппсап, прпграм, садржину, нашин и рпкпве за пплагаое струшнпг
испита, састав и нашин рада кпмисије Министарства пред кпјпм се пплаже струшни испит и
пбразац увереоа кпје се издаје, трпщкпве пплагаоа испита, накнаде за рад шланпва кпмисије и
пстала питаоа у вези са пплагаоем струшнпг испита за секретара Шкпле, прпписује министар.
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УЧЕНИЦИ
1. Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ученика
Права ученика
Члан 65.
Права ушеника пстварују се у складу са пптврђеним међунарпдним угпвприма и закпнпм, а
Шкпла, пднпснп сви заппслени су пбавезни да пбезбеде оихпвп пствариваое, а нарпшитп
правп на:
1) квалитетан пбразпвнп-васпитни рад кпји пбезбеђује пствариваое принципа и циљева
утврђених закпнпм
2) уважаваое лишнпсти
3) ппдрщку за свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане таленте и оихпву
афирмацију
4) защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;
5) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое;
6) инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама;
7) ушествпваое у раду пргана щкпле, у складу са закпнпм и ппсебним закпнпм;
8) слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг
парламента;
9) ппднпщеое пригпвпра и жалбе на пцену и на пствариваое других права пп пснпву
пбразпваоа;
10) ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнпваспитнпм прпцесу укпликп оегпва права из ташке 1)-9) пвпг шлана нису пстварена;
11) пствариваое свих права ушеника, права на защтиту, на правишнп ппступаое щкпле
према ушенику и када ппвреди пбавезу утврђену Закпнпм;
12) изпстајаое из Шкпле у пправданим слушајевима, ппред слушајева спрешенпсти за
ппхађаое наставе збпг ппвреде и бплести
13) правп на стипендију, кредит, смещтај и исхрану у дпму ушеника, у складу са ппсебним
закпнпм.
За редпвне ушенике щкплпваое је бесплатнп, а ванредни ушеник плаћа надпкнаду за стварне
трпщкпве прганизације испита, пп пдлуци Шкплскпг пдбпра за сваку Шкплску гпдину,
најкасније дп 15. септембра текуће щкплске гпдине.
Члан 66.
О захтеву ушеника да изпстане са наставе за један наставни дан пдлушује пдељенски старещина
пдмах пп ппстављаоу тпг захтева.
Акп је пре дпнпщеоа пдлуке пптребнп да се прпвере неке шиоенице пдлука ће се дпнети щтп
је мпгуће пре, али тека накпн прпвере.
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Акп ушеник није задпвпљан пдлукпм пдељенскпг старещине, са истим захтевпм се мпже
пбратити директпру, кпји п оему рещава у истпм рпку кап и пдељенски старещина и та пдлука
је кпнашна.
О захтеву ушеника да изпстане са наставе прекп једнпг наставнпг дана пдлушује директпр и та
пдлука је кпнашна.
Члан 67.
У Шкпли мпже да се прганизује ушенишки парламент.
Ушенишки парламент мпже да се удружи са ушенишким парламентима других щкпла у заједницу
ушенишких парламената.
Члан 68.
Ушенишки парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа у Шкпли кпје, ушеници бирају
на састанку пдељенске заједнице.
Ушенишки парламент бира се на ппшетку сваке щкплске гпдине.
Члан 69.
Ушенишки парламент се прганизује ради:
1) даваоа мищљеоа и предлпга струшним прганима, Шкплскпм пдбпру, савету рпдитеља
и директпру п правилима ппнащаоа у Шкпли, гпдищоем плану рада, щкплскпм
развпјнпм плану, слпбпдним и ваннаставним активнпстима, ушещћу на сппртским и
другим такмишеоима и прганизацији свих манифестација ушеника у Шкпли и ван ое
2) разматраое пднпса и сарадое ушеника и наставника или струшнпг сарадника
3) пбавещтаваое ушеника п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое
Парламент бира два представника ушеника кпји ушествују у раду щкплскпг пдбпра, пднпснп
прпщиренпг сазива щкплскпг пдбпра, у складу са Закпнпм.
Прпграм рада ушенишкпг парламента саставни је деп гпдищоег плана рада Шкпле.
Члан 70.
Седнице ушенишкпг парламента сазива и оиме рукпвпди председник кпјег, између себе, јавним
гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају шланпви тпг пргана.
На исти нашин бира се и заменик председника кпји сазива седнице и оима рукпвпди у слушају
спрешенпсти председника.
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На пстала питаоа у вези са радпм ушенишкпг парламента схпднп се примеоују пдредбе
Правилника п раду наставнишкпг већа кпји уређује нашин рада и пдлушиваое наставнишкпг
већа.
Оцеоиваое, испити и напредпваое ученика
Члан 71.
Ушеници се пцеоују, прелазе у следећи разред или ппнављају разред у складу са закпнпм и
ппдзакпнским актпм, кпјим се уређује пцеоиваое ушеника средое щкпле.
Члан 72.
Ушеник се пцеоује и на испитима, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм и ппщтим актпм
Шкпле кпјим се уређује прганизација, тпк и пцеоиваое ушеника на испитима.
У Шкпли се прганизују : ппправни, дппунски, разредни,ванредни, заврщни, матурски , испити
пп жалби и други испити у Шкпли, кпји се пплажу пред кпмисијпм кпју именује директпр.
Рпкпви за пплагаое испита утврђени су ппщтим актпм Шкпле.
Члан 73.
Ушеник, оегпв рпдитељ пднпснп старатељ има правп да ппднесе пригпвпр на пцену из
предмета и владаоа у тпку щкплске гпдине, жалбу на закљушну пцену из предмета и владаоа
на крају другпг пплугпдищта и жалбу на испит, у складу са Закпнпм.
Члан 74.
Ушеник, оегпв рпдитељ пднпснп старатељ кпји сматра да су му ппвређена права утврђена
Закпнпм или ппсебним закпнпм, дпнпщеоем или недпнпщеоем пдлуке накпн ппднпщеоа
пријаве, пригпвпра или жалбе, пднпснп акп је ппвређена забрана или некп пд права ушеника,
щтп утише на статус ушеника, има правп да ппднесе захтев за защтиту права Министарству, у
рпку пд псам дана пд дана сазнаоа за ппвреду права.
Министарствп ће у рпку пд псам дана пд дана пријема захтева, укпликп пцени да је захтев
пснпван, уппзприти щкплу и пдредити јпј примерен рпк за птклаоаое ппвреда закпна, а акп
щкпла не ппступи пп уппзпреоу, Министарствп ће пдлушити п захтеву.
Члан 75.
Ушеници мпгу убрзанп да напредују у складу са закпнпм и Статутпм.
Ушеник кпји ппстиже изузетне резултате у ушеоу има правп да заврщи щкплпваое у рпку
краћем пд предвиђенпг, п шему пдлуку дпнпси наставнишкп веће.
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Ушеник из става 2. пвпг шлана има правп да пплагаоем испита заврщи заппшети и наредни
разред.
Испите из наставних предмета ушеник из става 2. пвпг шлана мпже да пплаже у следећим
рпкпвима: пктпбарскпм, јануарскпм, априлскпм, јунскпм и августпвскпм рпку.
Кад ушеник кпји ппстиже изузетне резултате у ушеоу и уппредп савлађује други наставни план и
прпграм или оегпв деп кап ванредан ушеник, не плаћа щкпларину.
Обавезе и пдгпвпрнпсти ученика
Члан 76.
У пствариваоу свпјих права ушеник не сме да угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права.
Члан 77.
Ушеник има пбавезу да:
1) се придржава Правила ппнащаоа и других ппщтих аката Шкпле у прпстпријама Шкпле и
щкплскпм двприщту, на другпм месту на кпјем се извпди пбразпвнп-васпитни рад, кап и на
путу пд куће дп Шкпле
2) се придржава пдлука пргана Шкпле
3) ппступа пп налпгу директпра, наставника и струшних сарадника
4) редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе
5) савеснп ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским
прпгрампм, прати сппствени напредак и извещтава п тпме наставнике и рпдитеље, пднпснп
старатеље
6) не пмета извпђеое наставе и не напущта шас без претхпднпг пдпбреоа наставника
7) ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли
8) се уљуднп ппнаща према другим ушеницима, заппсленима и трећим лицима у Шкпли и ван
ое
9) благпвременп ппднпси дпказе п пправданпсти изпстајаоа из Шкпле
10) у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика
преписиваоа и других недпзвпљених пблика;
11) стара се п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу са правилима екплпщке етике;
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12) шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја и щкплскпг
двприщта.
Члан 78.
Изпстајаое ушеника дп једнпг дана збпг бплести или ппвреде мпже се правдати изјавпм
рпдитеља.
Изпстајаое ушеника вище пд једнпг дана збпг бплести или ппвреде мпже се правдати самп
лекарским увереоем.
О пправданпсти изпстајаоа ушеника из других разлпга пдлушују пдељенски старещина (акп је
ушеник изпстап дп једнпг дана) или директпр (акп је ушеник изпстап вище пд једнпг дана).
Члан 79.
Ушеник или оегпв рпдитељ, пднпснп, старатељ, пбавезан је да изпстајаое с наставе пправда у
рпку пд три дана пд дана престанка разлпга за изпстајаое.
Пп истеку рпка из претхпднпг става пвпг шлана, сматраће се да је изпстајаое ушеника билп
непправданп и тп ће се евидентирати.
Изпстанци кпји су евидентирани кап непправдани мпгу се накнаднп пправдати акп ушеник или
оегпв рпдитељ, пднпснп, старатељ ушини верпватним да је рпк за правдаое изпстанака
прппущтен из пправданих разлпга.
Члан 80.
Ушеник мпже да пдгпвара самп за ппвреду пбавезе кпја је у време изврщеоа била прпписана
ппсебним закпнпм или Статутпм.
Члан 81.
За ппвреду пбавезе ушенику се изрише васпитнп-дисциплинска мера у складу са закпнпм и
Статутпм.
Члан 82.
Са ушеникпм кпји врщи ппвреду правила ппнащаоа или се не придржава пдлука директпра или
пргана щкпле, непправданп изпстане са наставе пет шаспва, пднпснп кпји свпјим ппнащаоем
угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права, щкпла је дужна да, уз ушещће рпдитеља,
пднпснп старатеља ушеника, ппјаша васпитни рад активнпстима: у пквиру пдељенске заједнице,
струшним радпм пдељенскпг старещине, педагпга, психплпга, ппсебних тимпва, а када је тп
неппхпднп да сарађује са пдгпварајућим устанпвама спцијалне, пднпснп здравствене защтите
на прпмени ппнащаоа ушеника.
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Ушеник мпже да пдгпвара за лакщу ппвреду пбавезе утврђену ппщтим актпм щкпле, за тежу
ппвреду пбавезе кпја је у време изврщеоа била прпписана Закпнпм или ппсебним закпнпм и
за ппвреду забране, у складу са Закпнпм.
Члан 83.
Лакще ппвреде пбавеза ушеника су:
1) непправданп кащоеое и непправданп изпстајаое са наставе дп 35 шаспва у тпку щкплске
гпдине
2) напущтаое шаса без претхпднпг пдпбреоа наставника
3) пметаое извпђеоа наставе у свпм или другпм пдељеоу
4) некпректнп и недплишнп ппнащаое према наставницима, другим ушеницима и другим
заппсленим у Шкпли
5) недплазак на шаспве дппунске наставе
6) неппщтпваое пдлука надлежних пргана Шкпле
7) неппщтпваое прпписаних правила ппнащаоа у Шкпли
8) непбавещтаваое рпдитеља п резултатима свпг ушеоа и владаоа и непренпщеое ппрука
пдељенскпг старещине, струшних сарадника и других наставника
9) нанпщеое материјалне щтете Шкпли
10) пщтећеое или унищтеое лишних ствари и прибпра других ушеника, наставника и других
заппслених у Шкпли
11) недплишнп ппнащаое на јавним местима и на улици
12) изазиваое нереда у прпстпријама щкпле и щкплскпм двприщту
13) нарущаваое естетскпг изгледа щкпле и щкплскпг двприщта
14) ппвреда других пбавеза, кпје се не сматрају тежпм ппвредпм пбавеза ушеника.
Члан 84.
Теже ппвреде пбавеза ушеника су прпписане Закпнпм.
Ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ пдгпвара за материјалну щтету кпју ушеник нанесе
щкпли, намернп или крајопм непажопм, у складу са закпнпм.
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Члан 85.
За лакще ппвреде пбавеза ушеника мпгу се изрећи следеће васпитнп-дисциплинске мере:
1) пппмена пдељенскпг старещине
2) укпр пдељенскпг старещине
3) укпр пдељенскпг већа.
Васпитна мера изрише се ушенику за лакщу ппвреду пбавезе без впђеоа васпитнпдисциплинскпг ппступка.
Члан 86.
За теже ппвреде пбавеза ушеника мпгу се изрећи следеће васпитнп дисциплинске мере:
1) укпр директпра
2) укпр наставнишкпг већа
3) искљушеое из Шкпле
Члан 87.
За ушиоену ппвреду забране прпписану Закпнпм изрише се васпитнп-дисциплинска мера престанак свпјства ушеника у тпј щкплскпј гпдини без права на наставак пбразпваоа у истпј
щкпли.
Члан 88.
Васпитнп-дисциплинска мера изрише се за щкплску гпдину у кпјпј је ушиоена ппвреда пбавеза
ушеника.
Дисциплински ппступак прптив ушеника не мпже се ппкренути ни впдити пп истеку 60 дана пд
дана ушиоене ппвреде пбавезе.
Члан 89.
Шкпла има пбавезу да предузме неппхпдне активнпсти из пвпг статута, пре изрицаоа мере.
Васпитнп-дисциплинска мера за тежу ппвреду пбавеза ушеника и ппвреду забране изрише се
ушенику пп утврђиваоу пдгпвпрнпсти у васпитнп-дисциплинскпм ппступку.
Збпг изрешене васпитнп-дисциплинске мере ушенику се смаоује пцена из владаоа, али се
оегпвп ппнащаое прати и пцена се ппправља када дпђе дп ппзитивне прпмене у оегпвпм
ппнащаоу.
Члан 90.
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Ближи услпви за изрицаое васпитнп-дисциплинских мера, дисциплински ппступак и нашин
изврщеоа мера уређују са правилникпм п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти ушеника.
2. Одељенска заједница
Члан 91.
Одељенску заједницу шине сви ушеници истпг пдељеоа.
Одељенска заједница има рукпвпдствп кпје се састпји пд председника, секретара и благајника.
Рукпвпдствп пдељенске заједнице бира се за сваку щкплску гпдину, на првпм састанку
пдељенске заједнице. На истпм састанку бирају се и заменици шланпва рукпвпдства.
Избпр се врщи јавним гласаоем п предлпзима за шланпве рукпвпдства кпје мпже да ппднесе
сваки ушеник.
Члан 92.
Председник рукпвпди радпм на састанку пдељенске заједнице.
Секретар впди записник са састанка пдељенске заједнице.
Благајник пд шланпва пдељенске заједнице прикупља нпвац, у складу са пдлукпм пргана
Шкпле, наставника или пдељенске заједнице.
Чланпвима рукпвпдства пдељенске заједнице у раду ппмаже пдељенски старещина.
Чланпви рукпвпдства пдељенске заједнице за свпј рад пдгпвпрни су пдељенскпј заједници и
пдељенскпм старещини.
Члан 93.
Одељенска заједница има следеће задатке:
1) разматраое и рещаваое прпблема у пднпсима између ушеника или између ушеника и
наставника
2) разматраое и рещаваое прпблема у ушеоу и владаоу ушеника
3) навикаваое ушеника на ппщтпваое правила безбеднпг ппнащаоа
4) навикаваое ушеника на ппщтпваое леппг ппнащаоа
5) ствараое и развијаое ппзитивне атмпсфере у пдељеоу у кпјпј владају другарствп и
међуспбнп разумеваое и уважаваое ушеника
6) избпр шланпва ушенишкпг парламента.
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3. Ппхваљиваое и награђиваое ученика
Члан 94.
Ппхвале и награде дпдељују се ушеницима за укупан успех у ушеоу и владаоу, за успех у раду и
ушеоу у ппјединим наставним предметима, кап и за успещнп ушещће у ваннаставним
активнпстима.
Ушеници кпји се истишу свпјим радпм и ппнащаоем, кап и ушеници кпји ппстижу изузетне
резултате у савлађиваоу ппјединих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада, мпгу бити награђивани
или ппхваљивани.
Награде и ппхвале утврђују пргани щкпле, у складу са статутпм и другим ппщтим актима щкпле.
Члан 95.
Ппхвале мпгу бити за:
1) пдлишан успех и примернп владаое;
2) ппстигнут изузетан успех из ппјединих наставних пбласти, пднпснп за изузетан успех у
ппјединим ваннаставним активнпстима;
3) псвпјенп првп, другп или треће местп на щкплским такмишеоима;
4) "Ушеника генерације";
5) "Сппртисту генерације".
Ппхвале мпгу бити писмене и усмене, а саппщтавају се јавнп пред пдељеоем, свим
заппсленима у щкпли, или пред наставницима и рпдитељима.
Члан 96.
Награде ушенику мпгу бити у пблику ппсебних диплпма, увереоа и коига, а у изузетним
слушајевима и у нпвшаним изнпсима.
Награде ушеницима мпгу дпдељивати и сппнзпри, пднпснп дпнатпри, на пснпву критеријума
кпје прппищу свпјим актима.
Ушеници мпгу дпбити и друге пблике материјалнпг награђиваоа кпји се исказују крпз плаћене
екскурзије, летпваоа, пдмпре, куппвину сппртске ппреме, реквизита и слишнп.
Награде се мпгу дпдељивати и групи ушеника или целпм пдељеоу за ппстигнуте резултате на
такмишеоима, у ушеоу, на практишнпј настави, владаоу и слишнп.

36

Предлпг за дпделу награда и ппхвала даје пдељенски старещина на пснпву мищљеоа
пдељенскпг већа, или струшнпг већа, пднпснп на предлпг пргана или прганизације у кпјпј се
пстварује прпграм практишне наставе, пднпснп праксе.
Члан 97.
У тпку щкплпваоа ушеник мпже да дпбије диплпму за изузетан ппщти успех, пднпснп диплпму
за успех из ппјединих наставних предмета и пбласти.
Врсте диплпма, нашин и услпве за оихпвп дпдељиваое прпписује министар.
Члан 98.
Ппхвала "Ушеник генерације" дпдељује се ушенику заврщнпг разреда ппд услпвима:
1) да је пд првпг дп заврщнпг разреда ппстигап пдлишан ппщти успех из свих наставних
предмета и примернп владаое;
2) да се у тпку щкплпваоа истицап у ваннаставним активнпстима;
3) да се у тпку щкплпваоа истицап у пружаоу ппмпћи другим ушеницима, развијаоу пднпса
другарскпг ппвереоа, птвпренпсти, искренпсти међу ушеницима и да ужива ппвереое међу
другпвима;
4) да је у тпку щкплпваоа имап правилан и кпректан пднпс према наставницима, струшним
сарадницима и другим заппсленима щкпле, кап и према рпдитељима других ушеника.
Услпви из пвпг шлана мпрају бити кумулативнп испуоени.
Ппхвала се дпдељује једнпм ушенику.
Ушеника генерације прпглащава наставнишкп веће, на предлпг пдељенскпг већа.
4. Заштита права ученика
Члан 99.
Ушеник има правп на пригпвпр, жалбу и друга средства за защтиту свпјих права у складу са
закпнпм.
Оствариваое и защтита права ушеника ближе се уређују Правилникпм п пствариваоу и защтити
права ушеника.
Члан 100.
Заппслени у Шкпли дужан је да пријави директпру или Шкплскпм пдбпру сваки слушај крщеоа
права ушеника.
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ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
Члан 101.
У щкпли раде наставници, струшни сарадници, секретар, административнп-финансијскп и
ппмпћнп-технишкп пспбље.
Брпј и структура заппслених у щкпли уређује се правилникпм п прганизацији и систематизацији
ппслпва, у складу са закпнпм и ппдзакпнским актпм.
Услпви за пријем у радни пднпс, ппслпви и радни задаци, струшнп усаврщаваое и пдгпвпрнпст
заппслених уређује се ппсебним актима щкпле, у складу са Закпнпм, Правилникпм п раду,
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва и Правилникпм п дисциплинскпј и
материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених.
Заппслени у щкпли пстварују свпја права и защтиту права у складу са закпнпм, кплективним
угпвпрпм и ппщтим актима щкпле.
Члан 102.
Наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли пстварује наставник.
Приправник-наставник је лице лице кпје први пут заснива радни пднпс у щкпли на пдређенп
или непдређенп време ,са пуним или непуним радним временпм и псппспбљава се за
сампсталан пбразпвнп-васпитни рад, савладаваоем прпграма за увпђеое у ппсап и пплагаоем
испита за лиценцу у складу са Закпнпм .
Задатак наставника је да свпјим кпмпетенцијама псигура ппстизаое циљева пбразпваоа и
васпитаоа и стандарда ппстигнућа, уважавајући принципе пбразпваоа, предзнаоа, пптребе,
интереспваоа и ппсебне мпгућнпсти ушеника.
Струшне ппслпве у щкпли пбављају струшни сарадници: психплпг, педагпг и библиптекар.
Задаци струшних сарадника су да свпјим струшним знаоем и саветпдавним радпм унапређују
пбразпвнп-васпитни рад у щкпли и пружају струшну ппмпћ ушеницима, рпдитељима и
наставницима, пп питаоима кпја су пд знашаја за пбразпваое и васпитаое.
Члан 103.
Лице мпже бити примљенп у радни пднпс у щкпли ппд услпвима прпписаним Закпнпм и акп
има пдгпварајуће пбразпваое, психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са
ушеницима, није кажоаванп за кривишнп делп у складу са закпнпм и има држављанствп
Републике Србије.
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Заппсленпм престаје радни пднпс акп се у тпку раднпг пднпса утврди да не испуоава
прпписане услпве или акп пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу у надлежнпј здравственпј
устанпви.
Члан 104.
Пријем у радни пднпс у щкпли врщи се на пснпву кпнкурса кпји расписује директпр, кпји врщи
и избпр кандидата уз прибављаое мищљеоа щкплскпг пдбпра, накпн прпвере психпфизишких
сппспбнпсти кандидата.
Када директпр врщи избпр наставника верске наставе пп прпвери психпфизишких сппспбнпсти
за рад са ушеницима, утврђује да ли је кандидат на листи наставника верске наставе, кпју на
предлпг традиципналних цркава и верских заједница утврђује министар.
Одлуку п избпру кандидата директпр дпнпси у рпку пд 30 дана пд истека рпка за ппднпщеое
пријава.
Члан 105.
Ппслпве наставника и струшнпг сарадника у щкпли мпже да извпди лице кпје има дпзвплу за
рад - лиценцу.
Без лиценце ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља: приправник; лице кпје
испуоава услпве за наставника и струшнпг сарадника са радним стажпм стешеним ван устанпве,
ппд услпвима и на нашин утврђеним за приправнике; лице примљенп у радни пднпс на
пдређенп време ради замене пдсутнпг заппсленпг.
Члан 106.
Наставник и струшни сарадник у щкпли, са лиценцпм и без лиценце, дужан је да се струшнп
усаврщава ради успещнијег пствариваоа и унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и стицаоа
кпмпетенција пптребних за рад.
У тпку струшнпг усаврщаваоа мпже прпфесипналнп да напредује и стекне зваое: педагпщки
саветник, сампстални педагпщки саветник, вищи педагпщки саветник и виспки педагпщки
саветник, и за стешенп зваое има правп на увећану плату.
План струшнпг усаврщаваоа у щкпли дпнпси щкплски пдбпр.
Члан 107.
Заппслени у раднпм пднпсу у щкпли на непдређенп време, кпји је пстап нерасппређен или има
статус заппсленпг са непуним радним временпм, пстварује правп на преузимаое стављаоем
на листу заппслених са кпје се врщи преузимаое. Листа се утврђује дп 15. августа за сваку
наредну щкплску гпдину, у пквиру щкплске управе пп јединицама лпкалне сампуправе, а на
пснпву пријава щкпла п заппсленима кпји имају правп на преузимаое.
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Правп на преузимаое пстварује се сппразумпм, уз сагласнпст заппсленпг, кпји мпра да
испуоава услпве за ппслпве за кпје се преузима, кап и да има прпверену психпфизишку
сппспбнпст.
Члан 108.
У щкпли мпже да се угпвпри прпбни рад са наставникпм или струшним сарадникпм кпји има
лиценцу и кпји се прима у радни пднпс на непдређенп време, а изузетнп и на пдређенп време,
дуже пд гпдину дана. Прпбни рад пдређује се угпвпрпм п раду и траје најдуже щест месеци.
Наставник или струшни сарадник кпји је за време прпбнпг рада ппказап да мпже успещнп да
ради, наставља са радпм у истпм раднп-правнпм свпјству, а укпликп се пп прибављенпм
мищљеоу педагпщкпг кплегијума и директпрпве пцене утврди да није ппказап да мпже
успещнп да ради, престаје му радни пднпс данпм птказнпг рпка, без права на птпремнину.
Члан 109.
Заппслени мпже да пдгпвара за:
- лакщу ппвреду радне пбавезе, утврђену пвим статутпм;
- тежу ппвреду радне пбавезе, прпписану Закпнпм;
- ппвреду забране, прпписану Закпнпм;
- материјалну щтету кпју нанесе щкпли намернп или крајопм непажопм, у складу са закпнпм.
Лакще ппвреде радних пбавеза су:
1. неблагпвремени дплазак на ппсап и пдлазак с ппсла пре истека раднпг времена или
непправданп или недпзвпљенп напущтаое раднпг места у тпку раднпг времена,
2. непправдан изпстанак с ппсла један радни дан
3. непправданп прппущтаое заппсленпг да у рпку пд 24 шаса пбавести п спрешенпсти дпласка
на ппсап,
4. непправданп непдржаваое ппјединих шаспва наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг
рада,
5. неуреднп впђеое педагпщке дпкументације и евиденције,
6. непријављиваое или неблагпвременп пријављиваое кварпва на наставним средствима,
апаратима, инсталацијама и другим средствима,
7. пдбијаое сарадое са другим радницима щкпле и непренпщеое радних искуства на друге
млађе раднике и приправнике,
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8. неуљуднп или недплишнп ппнащаое према другим заппсленим, рпдитељима, пметаое
других заппслених у раду,
9. пбављаое приватнпг ппсла за време рада,
10. непбавещтаваое п прппустима у вези са защтитпм на раду,
11. прикриваое материјалне щтете,
12. непридржаваое пдредаба закпна и ппщтих аката Шкпле.
Члан 110.
Теже ппвреде радне пбавезе заппсленпг у щкпли прпписане су Закпнпм.
1. Дисциплински ппступак и мере
Члан 111.
Директпр щкпле писменим закљушкпм ппкреће дисциплински ппступак и впди га, дпнпси
пдлуку и изрише дисциплинску меру у ппступку прптив заппсленпг.
Заппслени мпра бити саслущан у дисциплинскпм ппступку, у кпме има правп да изнесе свпју
пдбрану, сам или прекп заступника, а за расправу мпже дпставити и писмену пдбрану. Без
оегпвпг присуства дисциплински ппступак се мпже впдити самп укпликп је заппслени уреднп
ппзван.
Дисциплински ппступак је јаван, псим у слушајевима прпписаним закпнпм кпјим се уређује
ппщти управни ппступак.
Пп спрпведенпм ппступку дпнпси се рещеое и укпликп је заппслени пглащен кривим изрише
му се дисциплинска мера, у супрптнпм пслпбађа се пдгпвпрнпсти. Ппступак се мпже и
пбуставити.
Мере кпје се изришу за ппвреду радне пбавезе су престанак раднпг пднпса и нпвшана казна.
Нпвшана казна изрише се у висини пд 25 дп 35 пдстп пд плате исплаћене за месец у кпме је
дпнета пдлука, у трајаоу пд три дп щест месеци.
За лакще ппвреде пбавезе заппсленпг мпже се изрећи нпвшана казна у висини пд 20% пд
једнпмесешнпг изнпса плате за месец у кпме је пдлука дпнета.
Ппкретаое и впђеое дисциплинскпг ппступка, изрицаое мера, застарелпст впђеоа ппступка и
сва друга питаоа кпјим се уређује дисциплинска пдгпвпрнпст заппслених, уређују се
Правилникпм п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти заппслених за ппвреду радних пбавеза.
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Члан 112.
Радни пднпс заппсленпг у щкпли престаје у складу са закпнпм, на пснпву рещеоа директпра.
Члан 113.
На рещеое п пствариваоу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслени има правп на пригпвпр
щкплскпм пдбпру, у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа рещеоа директпра.
Шкплски пдбпр дужан је да дпнесе пдлуку пп пригпвпру у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа
рещеоа.
Акп щкплски пдбпр не пдлуши пп пригпвпру или заппслени није задпвпљан другпстепенпм
пдлукпм, мпже се пбратити надлежнпм суду у рпку пд 15 дана пд дана истека рпка за
дпнпщеое пдлуке, пднпснп дана дпстављаоа пдлуке.
ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 114.
Ппслпвну тајну представљају исправе и ппдаци утврђени закпнпм, пвим статутпм и другим
ппщтим актима щкпле, шије би саппщтеое непвлащћенпм лицу билп прптивнп ппслпваоу
щкпле и щтетилп интересима и ппслпвнпм угледу щкпле, акп закпнпм није другашије пдређенп.
Исправе и ппдатке кпји су утврђени кап ппслпвна тајна мпгу правнп заинтереспваним лицима
саппщтити директпр щкпле или лице кпга пн пвласти.
Члан 115.
Органи Шкпле и заппслени пбавезни су да шувају ппслпвну тајну.
Обавеза шуваоа ппслпвне тајне не престаје престанкпм шланства у пргану Шкпле, нити
престанкпм раднпг пднпса у Шкпли.
Заппслени шини тежу ппвреду радне дужнпсти акп пда ппслпвну или прпфесипналну тајну.
Члан 116.
Орган Шкпле и заппслени пбавезни су да предузимају мере кпје прпизилазе из оихпве
надлежнпсти, пднпснп, пписа ппслпва, са циљем защтите ппдатака кпји представљају ппслпвну
тајну.
Члан 117.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се:
1) ппдаци у вези са пбезбеђеоем щкплске импвине и пбјеката
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ппдаци п платама, накнадама и другим примаоима заппслених
ппдаци п ппнудама за закљушеое угпвпра и п закљушеоу угпвпра
лишни ппдаци п ушеницима и заппсленима
ппдаци п мерама и нашину ппступаоа за слушај ванредних пкплнпсти
план физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа импвине и пбјекта
ппдаци кпји се припремају за надлежне пргане
финансијскп ппслпваое
други ппдаци и исправе кпје ппслпвнпм тајнпм прпгласи Шкплски пдбпр.
Члан 118.

Прпфесипналнпм тајнпм сматрају се лишни ппдаци из живпта заппслених и ушеника, ппдаци из
мплби грађана и рпдитеља ушеника, шије би саппщтаваое и пбјављиваое мпглп нанети
мпралну и материјалну щтету заппсленпм, ушенику, рпдитељима ушеника и трећим лицима.
Члан 119.
Заппслени кпји кпристи исправе и дпкумента кпја представљају ппслпвну или прпфесипналну
тајну дужан је да их кпристи самп у прпстпријама щкпле и да их шува на нашин кпји
пнемпгућава оихпвп кприщћеое пд стране непвлащћених лица.
Опщтим актпм щкпле мпже се детаљније утврдити шуваое, пбезбеђиваое и прпмет
дпкумената и ппдатака кпји представљају ппслпвну или прпфесипналну тајну.
ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 120.
Ушеници, рпдитељи ушеника и заппслени имају правп на благпвременп и пптпунп
пбавещтаваое п свим питаоима важним за рад Шкпле и за пствариваое оихпвих права,
пбавеза и пдгпвпрнпсти.
Члан 121.
Пп два примерка Статута и псталих ппщтих аката Шкпле шувају се у щкплскпј библиптеци и
дпступни су ушеницима, рпдитељима ушеника и заппсленима за шитаое у прпстпријама
библиптеке.
Члан 122.
Рад пргана Шкпле је јаван.
Јавнпсти нису дпступни ппдаци шијим би се пткриваоем ппвредила пбавеза шуваоа тајне.
Јавнпст у раду пргана Шкпле мпже се искљушити у слушајевима утврђеним Закпнпм п ппщтем
управнпм ппступку.
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Одлуку п искљушеоу јавнпсти дпнпси прган Шкпле п шијем раду је реш, на предлпг шлана тпг
пргана или на предлпг лица кпје има правни интерес за искљушеое јавнпсти.
О искљушеоу јавнпсти дпнпси се закљушак кпји мпра бити пбразлпжен.
Члан 123.
Ради пптпунпг и благпвременпг пбавещтаваоа ушеника, оихпвих рпдитеља и заппслених, сви
акти Шкплскпг пдбпра, директпра, наставнишкпг већа, савета рпдитеља и ушенишкпг
парламента пбјављују се на пгласнпј табли Шкпле у рпку пд 15 дана пд дана пдржане седнице,
акп из прирпде тих аката не прпизилази да је тп пптребнп ушинити у краћем рпку.
Акти из става 1. пвпг шлана треба да стпје на пгласнпј табли Шкпле најмаое 3 дана.
О псталим пблицима пбавещтаваоа ушеника, оихпвих рпдитеља и заппслених пдлушује
директпр, у складу са свпјпм прпценпм.
ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Члан 124.
Опщте акте Шкпле (у даљем тексту: ппщти акти) дпнпси Шкплски пдбпр, псим ппщтих аката
шије је дпнпщеое закпнпм или Статутпм стављенп у надлежнпст других пргана.
Члан 125.
О благпвременпм дпнпщеоу ппщтег акта впди рашуна секретар и са тим циљем се
пбразлпженпм писменпм иницијативпм пбраћа пргану надлежнпм за дпнпщеое ппщтег акта.
Орган надлежан за дпнпщеое ппщтег акта мпже ппкренути ппступак дпнпщеоа таквпг акта и
пп сппственпј иницијативи.
Иницијативу из става 1. пвпг шлана мпгу да ппкрену и:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

директпр
синдикат
председник или шлан щкплскпг пдбпра
наставнишкп веће
ушенишки парламент
председник или шлан савета рпдитеља.
Члан 126.

Орган надлежан за дпнпщеое ппщтег акта пбавезан је да, у најкраћем мпгућем рпку,
размптри иницијативу и п свпм ставу, без пдлагаоа, у писменпм пблику пбавести
ппкреташа.
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Члан 127.
Акп иницијатива за дпнпщеое ппщтег акта буде прихваћена, секретар израђује нацрт
ппщтег акта у рпку кпји му пдреди прган надлежан за дпнпщеое тпг акта.
Нацрт развпјнпг плана Шкпле израђује струшни актив за развпјнп планираое, а нацрт
щкплскпг прпграма израђује струшни актив за развпј щкплскпг прпграма.
На пснпву дпстављенпг нацрта, прган надлежан за дпнпщеое ппщтег акта утврђује предлпг
тпг акта и п тпм предлпгу дпнпси пдлуку.
Нацрт Статута пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле какп би се заппслени, у рпку пд 15
дана, уппзнали и дали мищљеа, примедбе и предлпге.
Пп истеку рпка из претхпднпг става пвпг шлана и ппщтп се прибаве мищљеоа, примедбе и
предлпзи заппслених, Шкплски пдбпр их на седници разматра и дпнпси Статут щкпле.
Члан 128.
Утврђиваое предлпга п дпнпщеоу пдлуке п предлпгу ппщтег акта шије је дпнпщеое у
надлежнпсти Шкплскпг пдбпра спрпвпди се пп ппступку за дпнпщеое пдлука тпг пргана,
утврђенпм у Ппслпвнику п раду Шкплскпг пдбпра.
Утврђиваое предлпга и дпнпщеое пдлуке п предлпгу ппщтег акта шије је дпнпщеое у
надлежнпсти другпг пргана Шкпле спрпвпди се пп ппступку утврђенпм пдредбама ппщтег
акта кпје уређују дпнпщеое пдлука тпг пргана.
Члан 129.
Ппступак дпнпщеоа ппщтег акта примеоује се и на дпнпщеое измена и (или) дппуна ппщтег
акта.
Члан 130.
Опщти акти Шкпле не смеју бити у супрптнпсти са пптврђеним међунарпдним угпвприма,
Уставпм, закпнпм, ппдзакпнским актпм, кплективним угпвпрпм нити са Статутпм Шкпле.
Члан 131.
Аутентишнп тумашеое ппщтих аката даје прган кпји их је дпнеп и таквп тумашеое саставни је
деп ппщтег акта на кпји се пднпси.
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СРЕДСТВА ШКОЛЕ
Члан 132.
Земљищте, зграде и друга средства кпја су стешена, пднпснп, кпје стекне Шкпла, у државнпј су
свпјини и кпристе се за пбављаое оене делатнпсти.
Члан 133.
Средства за рад Шкпле пбезбеђују се из бучета Републике Србије, из бучета јединице лпкалне
сампуправе и пд щкпларине у складу са закпнпм.
Члан 134.
Ради пствариваоа вищег стандарда пд утврђенпг педагпщкпг стандарда у пбласти средоег
пбразпваоа, Шкпла мпже да стише средства:
1)
2)
3)
4)

ушещћем рпдитеља ушеника
ушещћем ппщтине Савски венац
ушещћем сппнзпра или дпнатпра
пд прпщирене делатнпсти.

Средства из става 1. пвпг шлана кпристе се за ппбпљщаое стандарда пбразпваоа и васпитаоа у
ппгледу прпстпра, ппреме и наставних средстава, за пствариваое прпграма кпји нису делатнпст
Шкпле, кап и за ппмпћ ушеницима.
Члан 135.
Шкпла је у распплагаоу средствима кпја кпристи пгранишена ппсебним закпнским пдредбама.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 136.
Дп ступаоа на снагу ппщтих аката саглащених са Статутпм, а најкасније дп истека рпка из става
1. пвпг шлана, примеоиваће се ппщти акти дпнети пре ступаоа на снагу Статута, акп нису у
супрптнпсти са оегпвим пдредбама.
Члан 137.
Пп истеку рпка из претхпднпг шлана, ппщти акти дпнети пре ступаоа на снагу Статута престају
да важе.
Члан 138.
Данпм ступаоа на снагу Статута престаје да важи Статут Шкпле брпј 1905 пд 24.12.2003. гпдине
и Статут п изменама и дппунама Статута брпј 1813 пд 07.12.2004. гпдине.
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Члан 139.
Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.
Овај Статут пбјављен је на пгласнпј табли Шкпле дана 18.01.2010. гпдине.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Немаоа Петрпвић
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