
На пснпву шл. 41, 47. и 57. став 1.  ташка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Шкплски пдбпр 

Оснпвне щкпле „Радпмир Лазић“ у Азаои, на седници пдржанпј 23.12 2013. гпдине дпнеп 

је: 

Дел.бр.1518 23.12.2013. 

С Т А Т У Т   Ш К П Л Е  

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим статутпм (у даљем тексту: Статут) ближе се уређују прганизација, нашин рада, 

управљаое и рукпвпђеое у Оснпвнпј щкпли „Радпмир Лазић “ у Азаои  (у даљем тексту: 

Шкпла), ппступаое пргана Шкпле ради пбезбеђиваоа пствариваоа права детета и 

ушеника, защтите и безбеднпсти деце, ушеника и заппслених у Шкпли (у даљем тексту: 

заппслени) и мере за спрешаваое ппвреда забрана утврђених закпнпм, нашин 

пбјављиваоа ппщтих аката и пбавещтаваоа свих заинтереспваних страна п пдлукама 

пргана Шкпле и друга питаоа, у складу са закпнпм. 

Члан 2. 

Шкпла је устанпва  кпја пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, у складу са 

међунарпдним правним актима, Уставпм Републике Србије, закпнпм, ппдзакпнским 

актпм, Статутпм и другим ппщтим актима Шкпле. 

Члан 3. 

Шкпла пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и у пбављаоу те делатнпсти 

ималац је права, пбавеза и пдгпвпрнпсти у складу са закпнпм, пснивашким актпм и 

Статутпм. 

Шкпла врщи јавна пвлащћеоа и ппред делатнпсти пбразпваоа и васпитаоа пбавља и 

друге делатнпсти кпјима се пмпгућава 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 с тим прпписима.  

 



Члан 4. 

У врщеоу јавних  пвлащћеоа Шкпла впди евиденцију и издаје јавне исправе у складу са 

закпнпм и ппдзакпнским актпм. 

Ппдаци  се у евиденцију, јавне и друге исправе унпсе на српскпм језику, ћирилишним 

писмпм.  

Члан 5. 

У Шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, дискриминищу 

или издвајају лица, пднпснп групе лица, пп пснпву: расне, наципналне, етнишке, језишке, 

верске или пплне припаднпсти, физишких и психишких свпјстава, сметои у развпју и 

инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг 

стаоа, пднпснп пплитишкпг ппредељеоа и ппдстицаое или неспрешаваое таквих 

активнпсти, кап и пп другим пснпвима утврђеним закпнпм кпјим се прпписује забрана 

дискриминације. 

Ппд дискриминацијпм лица или групе лица сматра се свакп неппсреднп или ппсреднп, на 

птвпрен или прикривен нашин, искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, 

неједнакп ппступаое или прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика 

ппвлађиваоем или даваоем првенства. 

Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере уведене ради ппстизаоа пуне 

равнпправнпсти, защтите и напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у нејед-

накпм пплпжају. 

Члан 6. 

У Шкпли су забраоени: 

1) физишкп, психишкп и спцијалнп насиље;  

2) злпстављаое и занемариваое детета и ушеника; 

3) физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, пднпснп сексуална злпупптреба детета, 

ушеника или заппслених. 

Члан 7. 

Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг или 

ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или 



пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти детета, ушеника или 

заппсленпг. 

Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое Шкпле или заппсленпг да 

пбезбеди услпве за правилан развпј детета и ушеника. 

Члан 8. 

Ппд физишким насиљем, у смислу пдредаба Статута, сматрају се:  

1) физишкп кажоаваое детета и ушеника пд стране заппслених и других пдраслих пспба;  

2) свакп ппнащаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг 

ппвређиваоа детета, ушеника или заппсленпг;  

3) насилнп ппнащаое заппсленпг према деци, ушеницима или другим заппсле-ним 

лицима, кап и ушеника према другим ушеницима или заппсленим лицима. 

Ппд психишким насиљем, у смислу пдредаба Статута, сматра се ппнащаое кпје дпвпди дп 

тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг здравља и дпстпјанства детета, ушеника или 

заппсленпг. 

Ппд спцијалним насиљем, у смислу пдредаба Статута, сматра се искљушиваое детета и 

ушеника из групе врщоака и разлишитих пблика спцијалних активнпсти Шкпле. 

Члан 9. 

У Шкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа у смислу пдредаба Статута, пд 

стране ушеника, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља или другпг пдраслпг лица, над 

лицима кпја су раднп ангажпвана у Шкпли. 

Члан 10. 

Према ушеницима кпји шине ппвреде пбавеза ушеника и ппвреде забрана мпгу се 

примеоивати самп пне мере кпје су утврђене закпнпм или ппщтим актпм Шкпле.  

Члан 11. 

У Шкпли није дпзвпљенп странашкп прганизпваое и делпваое, нити кприщћеое 

щкплских прпстприја у такве сврхе. 

 

 



II. СТАТУСНЕ ПДРЕДБЕ 

1. Назив, седиште и правни статус 

Члан 12. 

Назив Шкпле је Оснпвна щкпла ''Радпмир Лазић“. 

Назив Шкпле исписује се на српскпм језику, ћирилишним писмпм и ппставља се на 

пбјектима Шкпле у складу с пдлукпм директпра Шкпле (у даљем тексту: директпр).  

Скраћени назив Шкпле је ОШ „Радпмир Лазић “. 

Седищте Шкпле је у Азаои, Улица Милије Батинића, брпј 1. 

E-mail: skola.azanja@gmail.com 

Шкпла је пснпвана актпм Скупщтине ппщтине Смедеревска Паланка, брпј рещеоа је 61-

2/90-02/1, пд 31.05.1990 гпдине и уписана у судски регистар кпд Тргпвинскпг суда у 

Ппжаревцу рещеоем бр.Fi.643/90 пд 30.10.1990. 

Члан 13. 

 Шкпла се састпји пд матишне щкпле и издвпјених пдељеоа Шкпле. 

Матишна щкпла налази се у седищту Шкпле. 

У саставу Шкпле су издвпјена пдељеоа у: 

 1) Стублини, и, 

 2) Влащкпм Дплу. 

Члан 14. 

Шкпла има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима кп¬ји 

прпистишу из Устава Републике Србије, закпна, пснивашкпг акта и Статута. Шкпла ппслује 

прекп свпг текућег рашуна 840-172660-31 и ппдрашуна сппствених прихпда 840-172666-13 

и ппдрашуна 840-5225760-85 (за уплату екскурзија , наставе уприрпди, матуре и др.) и 

другпг ппдрашуна за бплпваоа 840-5224760-78, 840-6041760-74 ппдрашун за ппсебне 

намене за птпремнине заппслених и DEAL'S рашуна 840-3608760-18 кпји се впди  кпд 

банке Управе за трезпр у Смедеревскпј Паланци.Регистарски  брпј щкпле је 

6184002525.Матишни брпј:07160054 и ПИБ 101401710.Јединствени бучетски брпј 



кприсника за трезпр је 00944 прганизаципна јединица 43230.Шифра делатнпсти щкпле је 

8520. 

 

Члан 15. 

Шкпла мпже да врщи статусне прпмене, п шему пдлуку дпнпси щкплски пдбпр Шкпле (у 

даљем тексту: Шкплски пдбпр), уз сагласнпст псниваша. 

Члан 16. 

Одлуку п прпмени назива или седищта Шкпле дпнпси Шкплски пдбпр, уз сагласнпст 

псниваша уз сагласнпст министарства надлежнпг за ппслпве пбразпваоа (у даљем тексту: 

Министарствп).  

Члан 17. 

Шкпла не мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта у тпку наставне 

гпдине. 

 

2. Заступаое и представљаое 

Члан 18. 

Шкплу представља и заступа директпр. 

У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, 

замеоује га наставник или струшни сарадник  у Шкпли на пснпву писменпг пв-лащћеоа 

директпра, у складу са закпнпм. 

Овлащћеое се мпже пднпсити на све ппслпве из надлежнпсти директпра или на ппједине 

ппслпве из оегпве надлежнпсти. 

Шкплски пдбпр даје пвлащћеое из става 1. пвпг шлана акп директпр за тп нема 

мпгућнпсти или прппусти да тп ушини. 

Директпр мпже да ппунпмпћи секретара Шкпле (у даљем тексту: секретар) или другп 

струшнп лице ван Шкпле да заступа Шкплу у пдређеним правним ппслпвима.  

 

 



3. Печат и штамбиљ  

Члан 19. 

Шкпла има велики и мали пешат и щтамбиљ. 

Члан 20. 

Шкпла има пешат следећег пблика и садржине: 

1.Велики пешат щкпле је пкруглпг пблика,прешника 32 милиметра ,са текстпм исписаним у 

кпнцентришним кругпвима пкп грба Републике Србије на српскпм језику,ћирилишним 

писмпм,са следећим садржајем: 

а)Република Србија 

б)Устанпва Оснпвна щкпла "Радпмир Лазић" 

ц) Азаоа 

Текст наведенпг пешата је пдпбрен пд стране Министарствп за државну управу и лпкалну 

сампуправу рещеоем брпј: 130-031-05-810/2005-03 пд 6.јуна 2005.гпдине. 

У сппљнпм кругу великпг пешата исписује се назив Републике Србије, 

У следећем  унутращоем кругу исписује се назив:Оснпвна щкпла "Радпмир Лазић" 

У дну пешата исписује се седищте щкпле:Азаоа 

  Великим пешатпм пверавају се јавне исправе кпје Шкпла издаје и други акти у врщеоу 

јавних пвлащћеоа Шкпле. 

 Овим пешатпм пверава се верпдпстпјнпст јавне исправе кпју даје щкпла(сведпшанствп п 

заврщенпј пснпвнпј щкпли,сведпшанствп п заврщенпм ппјединашнпм разреду,превпдница 

и увереое п пплпженпм странпм језику). Упптреба и шуваое пешата ппверава се секретару 

щкпле. 

Ппступак израде,нашина упптребе,шуваое и унищтаваое пешата регулище се пдлукпм 

директпра Шкпле у складу са закпнпм. 

2.Мали пешат Шкпле је пкруглпг пблика,прешника 32 мм,са идентишним текстпм кап и 

велики пешат, али без грба Републике Србије . 



Мали пешат Шкпла упптребљава у правнпм прпмету, за финансијскп-административнп 

ппслпваое и за пвераваое пптврда, увереоа и других аката кпје Шкпла издаје 

ушеницима, заппсленима и трећим лицима 

3.Штамбиљ Шкпле је правпугапнпг пблика велишине 5,5 цм * 3 цм,са впдправнп  

исписаним текстпм: 

Република Србија 

Опщтина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Устанпва пснпвна щкпла"РАДОМИР ЛАЗИЋ" 

брпј ________и датум___________ 

Азаоа 

 

Члан 21. 

. 

За шуваое, издаваое и упптребу пешата и щтамбиља пдгпвпрни су директпр, секретар и 

административни радник. 

На рукпваое пешатпм, издаваое и шуваое пешата схпднп се примеоују пдредбе Закпна п 

пешату државних и других пргана и прпписи п раду пргана државне управе, а та материја 

мпже се уредити и Правилникпм п канцеларијскпм ппслпваоу Шкпле, у складу с 

наведеним закпнпм и другим прпписима.   

 

III. ДЕЛАТНПСТ ШКПЛЕ 

Члан 22. 

Шкпла пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа – пбразпвнп-васпитни рад  

пствариваоем щкплскпг прпграма Шкпле (у даљем тексту: Шкплски прпграм). 

Образпвнп-васпитни рад у смислу пвпг закпна пбухвата наставу и друге пблике 

прганизпванпг рада са ушеницима.  

 



Члан 23. 

Образпвнп васпитни рад пбавља се на српскпм језику.  

Члан 24. 

Шкпла мпже да пбавља и прпщирену делатнпст, на пснпву пдлуке Шкплскпг пдбпра 

дпнете уз сагласнпст Министарства. 

Шкпла ће прпщирену делатнпст пбављати у складу с ближим услпвима за пбављаое 

прпщирене делатнпсти устанпве за пбразпваое и васпитаое (у даљем тексту: устанпва), 

кпје прпписује министар надлежан за ппслпве пбразпваоа (у даљем тексту: министар).   

Члан 25. 

Оснпвнп пбразпваое и васпитаое у Шкпли се пстварује крпз: 

1) наставу пбавезних, избпрних и факултативних предмета (разредна настава, предметна 

настава и заједнишка настава вище српдних предмета, зависнп пд узраста ушеника и пд 

циклуса пбразпваоа;  

2) прпдужени бправак; 

3) дппунску и дпдатну наставу; 

4) припремну наставу; 

5) дпдатну ппдрщку ушеницима са сметоама у развпју или инвалидитетпм; 

6) сппртске и културне активнпсти; 

7) слпбпдне активнпсти; 

8) наставу у прирпди, излете и екскурзије; 

9) пствариваое прпграма прпфесипналне пријентације; 

10) пствариваое прпграма здравствене и спцијалне защтите; 

11) пствариваое прпграма защтите живптне средине; 

12) сарадоу са ппрпдицпм; 

13) сарадоу са лпкалнпм сампуправпм; 

14) рад щкплске библиптеке; 



15) пствариваое прпграма защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа и прпграма 

превенције других пблика ризишнпг ппнащаоа;  

16) културну и јавну делатнпст и друге друщтвене активнпсти; 

17) друге активнпсти, у складу са закпнпм.  

Члан 26. 

У Шкпли мпже да се пснује ушенишка задруга Шкпле (у даљем тексту: Задруга), ради 

развпја ппзитивнпг пднпса ушеника према раду, прпфесипналне пријентације, ппвезиваоа 

наставе са светпм рада, кап и развпја ппзитивнпг пднпса према тимскпм раду.  

Шкпла мпже пружати услуге и прпдавати прпизвпде настале кап резултат рада у Задрузи, 

кап и щкплски прибпр и ппрему.  

Сва питаоа у вези са псниваоем, радпм и престанкпм  Задруге ближе се уређују 

Правилима за рад Ушенишке задруге Шкпле, у складу са закпнпм. 

Члан 27. 

Средства стешена радпм Задруге кпристе се за: 

- прпщиреое материјалне пснпве рада Задруге; 

- ппмпћ ушеницима слабијег материјалнпг стаоа; 

- екскурзије; 

- исхрану ушеника; 

- награде шланпвима Задруге; 

- унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада у Шкпли; 

- друщтвене, сппртске и културне активнпсти; 

Члан 28. 

Писане ппдатке п свпјим активнпстима и реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада Шкпла 

унпси у летппис Шкпле, кпји је дужна да впди за сваку щкплску гпдину. 

Летппис Шкпле впди педагпг щкпле кпга пдређује директпр. 

Шкпла у тпј публикацији представља прпграм и прганизацију рада, у складу са гпдищоим 

планпм рада Шкпле (у даљем тексту: Гпдищои план рада), кап и права и дужнпсти 



ушеника, правила ппнащаоа, кућни ред и друге ппдатке пд знашаја за представљаое 

Шкпле. 

IV. СРЕДСТВА ШКПЛЕ 

Члан 29. 

Земљищте, зграде и друга средства кпја су стешена, пднпснп кпја стекне Шкпла, у јавнпј су 

свпјини и кпристе се за пбављаое оене делатнпсти.   

Члан 30. 

Средства за рад Шкпле пбезбеђују се из бучета Републике и из бучета ппщтине 

Смедеревска Паланка, у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 

Члан 31. 

Шкпла мпже да пствари и сппствене прихпде пп пснпву дпнација, сппнзпрства, угпвпра и 

других ппслпва, у складу са закпнпм. 

Оствариваое прихпда, евидентираое и кприщћеое средстава из става 1. пвпг шлана врщи 

се у складу са прпписима кпјима се уређује бучетски систем. 

Члан 32. 

Ради пствариваоа вищег квалитета пбразпваоа, Шкпла мпже да стише средства: 

1) ушещћем рпдитеља ушеника; 

2) ушещћем ппщтине Смедеревска Паланка;  

3) ушещћем сппнзпра или дпнатпра; 

4) пд прпщирене делатнпсти; 

5) пд рада Задруге. 

Средства из става 1. пвпг шлана  кпристе се за ппбпљщаое услпва пбразпваоа и 

васпитаоа у ппгледу прпстпра, ппреме и наставних средстава, за пствариваое прпграма 

кпји нису делатнпст Шкпле, кап и за исхрану ушеника и ппмпћ ушеницима. 

Средства за вищи квалитет пбразпваоа, кпја Шкпла пстварује пп пснпву ушещћа 

рпдитеља, пднпснп старатеља, ппщтине Смедеревска Паланка, дпнатпра, сппнзпра, 

прпщирене делатнпсти и рада Задруге, дужна је да првенственп кпристи за исхрану 

ушеника и за ппмпћ ушеницима.  



Члан 33. 

Шкпла је у распплагаоу средствима кпја кпристи пгранишена ппсебним закпнским 

пдредбама. 

V. ПРГАНИ ШКПЛЕ 

Члан 34. 

Шкпла има пргане управљаоа и рукпвпђеоа, струшне и саветпдавне пргане, у складу са 

Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, пснивашким актпм и Статутпм. 

 

1. Шкплски пдбпр 

Члан 35. 

Шкплски пдбпр је прган управљаоа у Шкпли. 

 

1) Састав и избпр Шкплскпг пдбпра  

Члан 36. 

Шкплски пдбпр има девет шланпва, укљушујући у тај брпј и председника.  

Чланпве Шкплскпг пдбпра именује и разрещава Скупщтина ппщтине Смедеревска 

Паланка, а председника бирају шланпви већинпм гласпва пд  укупнпг брпја шланпва 

Шкплскпг пдбпра. 

Шкплски пдбпр шине пп три представника заппслених, рпдитеља ушеника и ппщтине 

Смедеревска Паланка. 

Чланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених предлаже наставнишкп веће Шкпле (у 

даљем тексту: Наставнишкп веће),  а из реда рпдитеља – савет рпдитеља Шкпле (у даљем 

тексту: Савет рпдитеља), тајним  изјащоаваоем.  

За шлана Шкплскпг пдбпра из реда заппслених мпже бити предлпжен и заппслени кпји 

није шлан Наставнишкпг већа. 

За шлана Шкплскпг пдбпра из реда рпдитеља мпже бити предлпжен и рпдитељ ушеника 

Шкпле кпји није шлан Савета рпдитеља.  



О предлпгу пвлащћенпг предлагаша пдлушује Скупщтина ппщтине Смедеревска Паланка. 

Ппступак за именпваое шланпва Шкплскпг пдбпра ппкреће се најкасније два месеца пре 

истека мандата претхпднп именпваним шланпвима Шкплскпг пдбпра. 

Мандат Шкплскпг пдбпра траје шетири гпдине. 

Члан 37. 

За шлана Шкплскпг пдбпра не мпже да буде предлпженп ни именпванп лице: 

1) кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп за кпје је изрешена 

безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца или је псуђенп за: кривишнп 

делп насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое 

малплетнпг лица или рпдпскрнављеое; 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; 

2) лице за кпје је, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое; 

3) кпје би мпглп да заступа интересе вище структура, псим шланпва синдиката; 

4) шији су ппслпви, дужнпст или функција несппјиви са пбављаоем ппслпва у пргану 

управљаоа; 

5) кпје је већ именпванп за шлана пргана управљаоа друге устанпве; 

6) кпје је изабранп за директпра друге устанпве; 

7) у другим слушајевима, утврђеним закпнпм. 

Члан 38. 

Акп пвлащћени предлагаш не спрпведе ппступак у складу са Закпнпм п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа, или предлпжи кандидата супрптнп оегпвим пдредбама, 

Скупщтина ппщтине Смедеревска Паланка пдређује рпк за усклађиваое с тим закпнпм. 

Акп пвлащћени предлагаш ни у датпм рпку не ппступи у складу са Закпнпм п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа, Скупщтина ппщтине Смедеревска Паланка именпваће 

шланпве Шкплскпг пдбпра без предлпга пвлащћенпг предлагаша. 

 

 



2) Престанак дужнпсти Шкплскпг пдбпра 

Члан 39. 

Шкплскпм пдбпру престаје дужнпст истекпм мандата. 

Скупщтина ппщтине Смедеревска Паланка разрещиће пре истека мандата ппједине 

шланпве, укљушујући и председника или цеп Шкплски пдбпр, на лишни захтев шлана или 

акп: 

1) Шкплски пдбпр дпнпси незакпните пдлуке или не дпнпси пдлуке кпје је на пснпву 

закпна и статута дужан да дпнпси; 

2) шлан Шкплскпг пдбпра непправданим пдсуствпваоима или несавесним радпм 

пнемпгућава рад Шкплскпг пдбпра; 

3) у ппступку преиспитаваоа акта п именпваоу утврди неправилнпсти; 

4) пвлащћени предлагаш ппкрене иницијативу за разрещеое шлана Шкплскпг пдбпра збпг 

престанка пснпва пп кпјем је именпван у Шкплски пдбпр; 

5) наступи неки пд услпва из шлана 54. став 11. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа, кпји су сметоа за предлагаое и именпваое за шлана пргана управљаоа 

устанпве. 

Избпрни перипд нпвпименпванпг ппјединпг шлана Шкплскпг пдбпра траје дп истека 

мандата Шкплскпг пдбпра. 

 

Члан 40. 

Када Mинистарствп утврди неправилнпсти у ппступку именпваоа, пднпснп разрещеоа 

Шкплскпг пдбпра, Скупщтина ппщтине Смедеревска Паланка дужна је да пдмах, а 

најкасније у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа акта кпјим се налаже мера, птклпни 

утврђене неправилнпсти. 

Акп Скупщтина ппщтине Смедеревска Паланка не ппкрене ппступак за преиспитиваое 

акта п именпваоу, пднпснп разрещеоу Шкплскпг пдбпра и не усагласи га са Закпнпм п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, у рпку из претхпднпг става шлана, министар 

разрещава ппстпјећи и именује привремени Шкплски пдбпр. 

 



Члан 41. 

Министар ће именпвати привремени Шкплски пдбпр акп Скупщтина ппщтине 

Смедеревска Паланка не именује нпве шланпве Шкплскпг пдбпра дп истека мандата 

претхпднп именпваним шланпвима Шкплскпг пдбпра. 

Мандат привременпг Шкплскпг пдбпра траје дп именпваоа нпвпг Шкплскпг пдбпра. 

 

3) Надлежнпст, рад и пдгпвпрнпст Шкплскпг пдбпра 

Члан 42. 

Шкплски пдбпр: 

1) дпнпси статут, правила ппнащаоа у Шкпли, ппслпвник п свпм раду и друге ппщте акте и 

даје сагласнпст на акт п прганизацији и систематизацији ппслпва; 

2) дпнпси Шкплски прпграм, развпјни план Шкпле (у даљем тексту: Развпјни план) и 

Гпдищои план рада и усваја извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и 

сампвреднпваоу; 

3) пдлушује п статуснпј прпмени и п прпмени назива и седищта Шкпле; 

4) разматра ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и васпитаоа 

и стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва рада и пствариваое 

пбразпвнп-васпитнпг рада; 

5) ушествује у сампвреднпваоу квалитета рада Шкпле; 

6) усваја извещтај п сампвреднпваоу квалитета рада Шкпле; 

7) утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике Србије; 

8) дпнпси финансијски план Шкпле; 

9) пдлушује п ппслпваоу Шкпле и кприщћеоу оених средстава; 

10) пдлушује п даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп, щкплскпг прпстпра; 

11) пдлушује п прпщиренпј делатнпсти Шкпле; 

12) пдлушује п кприщћеоу средстава прикупљених пд рпдитеља ушеника, на предлпг 

Савета рпдитеља; 



13) дпнпси пдлуке пп предлпзима Савета рпдитеља, даје пдгпвпре на питаоа и изјащоава 

се п ставпвима кпје му упућује тај прган; 

14) усваја извещтај п ппслпваоу Шкпле и гпдищои пбрашун; 

15) усваја извещтаје п извпђеоу екскурзија, пднпснп наставе у прирпди; 

16) усваја извещтаје п раду директпра и извещтаје п раду Шкпле; 

17) расписује кпнкурс за избпр директпра и бира председника и шланпве кпмисије за 

избпр директпра, кап и оихпве заменике; 

18) дпнпси пдлуку п избпру директпра; 

19) закљушује с директпрпм угпвпр п раду и анексе тпг угпвпра; 

20) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима директпра; 

21) пдлушује п престанку дужнпсти директпра; 

22) пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на пдлуку директпра; 

23) ппставља врщипца дужнпсти директпра; 

24) даје пвлащћеое ради замеоиваоа пдсутнпг или спрешенпг директпра; 

25) у закпнпм утврђеним слушајевима удаљава заппсленпг са рада укпликп тп прппусти да 

ушини директпр; 

26) именује шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое; 

27) дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оегпвпм 

пствариваоу; 

28) пбавља и друге ппслпве, у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и Статутпм. 

Члан 43. 

Шкплски пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

Члан 44. 

Седници Шкплскпг пдбпра имају правп да присуствују и да ушествују у оенпм раду два 

представника ушенишкпг парламента Шкпле (у даљем тексту: Ушенишки парламент) и 

представник синдиката у Шкпли, без права пдлушиваоа. 



Лица из става 1. пвпг шлана имају правп да им се благпвременп уруше ппзив и материјал за 

седницу. 

Члан 45. 

Шкплски пдбпр дпнпси ппслпвник п свпм раду, кпјим се ближе уређују оегпв рад и 

пдлушиваое. 

 

Члан 46. 

За пбављаое ппслпва из свпје надлежнпсти Шкплски пдбпр пдгпвара Скупщтини ппщтине 

Смедеревска Паланка  и пснивашу Шкпле. 

 

2. Савет рпдитеља 

 

Члан 47. 

Савет рпдитеља шини пп један представник рпдитеља ушеника свакпг пдељеоа.  

Чланпви Савета рпдитеља бирају се на ппшетку сваке щкплске гпдине, на првпм 

рпдитељскпм састанку, најкасније дп 15. септембра. 

Избпр се врщи јавним гласаоем, на пснпву предлпга кпји мпже да ппднесе сваки 

рпдитељ ушеника пдређенпг пдељеоа. 

 

 

Члан 48. 

Савет рпдитеља: 

1) предлаже представнике рпдитеља ушеника у Шкплски пдбпр; 

2) предлаже свпг представника у струшни актив за развпјнп планираое и у друге тимпве 

Шкпле; 

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 п сампвреднпваоу; 

6) разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене делатнпсти 

Шкпле; 

7) предлаже Шкплскпм пдбпру намену кприщћеоа средстава прикупљених пд рпдитеља; 

8) разматра и прати услпве за рад Шкпле, услпве за пдрастаое и ушеое, безбеднпст и 

защтиту ушеника; 

9) ушествује у ппступку прпписиваоа мера, нашина и ппступка защтите и безбеднпсти 

ушеника за време бправка у Шкпли и свих активнпсти кпје прганизује Шкпла; 

10) даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије, пднпснп прпграме наставе у 

прирпди и разматра извещтај п оихпвпм пствариваоу; 

11) упућује свпје предлпге, питаоа и ставпве директпру, Шкплскпм пдбпру и струшним 

прганима Шкпле; 

12) ушествује у прганизпваоу исхране за ушенике у пквиру щкплскпг пбјекта;  

13) дпнпси ппслпвник п свпм раду. 

Избпр шланпва савета врщи се јавним гласаоем. 

Савет рпдитеља на првпј седници бира председника и заменика председника јавним 

гласаоем, на пснпву предлпга кпји мпже да ппднесе сваки рпдитељ ушеника пдређенпг 

пдељеоа. 

У слушају да се шлану Савета рпдитеља изрекне мера удаљеоа 2 пута престаје му мандат у 

Савету рпдитеља. 

Седнице Савета рпдитеља се пдржавају најмаое два пута  пп једнпм пплугпдищту. 

Члан 49. 

Органи Шкпле пбавезни су да се изјасне п предлпзима, питаоима или ставпвима Савета 

рпдитеља и да п  тпме у писменпм пблику пбавесте Савет рпдитеља. 

О актима из става 1. пвпг шлана пргани Шкпле пбавезни су да се изјасне щтп је мпгуће пре, 

а у свакпм слушају у рпку кпји пп прирпди ствари прпизлази из тих аката. 



 

Члан 50. 

Рад и пдлушиваое Савета рпдитеља уређују се ппслпвникпм. 

 

 

3. Директпр 

 

1) Услпви за избпр директпра  

Члан 51. 

Услпви за избпр директпра су следећи: 

1) ппседпваое пдгпварајућег виспкпг пбразпваоа (шлан 8. став 2. Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа), за наставника, педагпга или психплпга, и тп за рад у 

щкпли пне врсте и ппдрушја рада кпјпј припада Шкпла; 

2) испуоенпст услпва за пријем у радни пднпс у устанпви (шлан 120. Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа); 

3) најмаое пет гпдина рада у устанпви, на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа, ппсле 

стешенпг пдгпварајућег пбразпваоа. 

Члан 52. 

Акп се на кпнкурс не пријави ниједан кандидат с пдгпварајућим виспким пбразпваоем из 

шлана 8. став 2.  и шл.120.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, за 

директпра мпже бити изабранп и лице кпје ппседује: 

1) пдгпварајуће пбразпваое из шлана 8. став 3. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа (виспкп пбразпваое на студијама првпг степена – пснпвне академске или 

струкпвне студије, студијама у трајаоу пд три гпдине или вище пбразпваое), за 

наставника пне врсте щкпле кпјпј припада Шкпла; 

2) дпзвплу за рад; 

3) најмаое десет гпдина рада у устанпви, на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа, ппсле 

стешенпг пдгпварајућег пбразпваоа 



На ппнпвљенпм кпнкурсу кандидати кпји имају пдгпварајуће пбразпваое из шлана 8. ст. 2. 

и 3. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, равнпправни су. 

 

Члан 53. 

Директпру престаје радни пднпс акп се у тпку трајаоа мандата утврди да не испуоава 

услпве из шлана 8. став 2. и шлана 120. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа или пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу на захтев Шкплскпг пдбпра. 

Члан 54. 

Ближе услпве за избпр директпра, прпграм пбуке у складу са стандардима кпмпетенција 

директпра, прпграм испита за директпра, нашин и ппступак пплагаоа испита, састав и 

нашин рада кпмисије Министарства, пднпснп надлежнпг пргана аутпнпмне ппкрајине 

пред кпјпм се пплаже испит за директпра, садржину и изглед пбрасца лиценце за 

директпра, садржај и нашин впђеоа регистра издатих лиценци за директпра, трпщкпве 

пплагаоа испита, накнаде за рад шланпва кпмисије и пстала питаоа у вези са пплагаоем 

испита и стицаоем лиценце за директпра, прпписује министар. 

Члан 55. 

Директпр кпји нема пплпжен испит за директпра дужан је да га пплпжи у рпку пд гпдину 

дана пд дана ступаоа на дужнпст. 

Директпру кпји не пплпжи испит за директпра у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на 

дужнпст престаје дужнпст директпра. 

Лиценца за директпра пдузима се директпру кпји је псуђен правнпснажнпм пресудпм за 

кривишнп делп или привредни преступ у врщеоу дужнпсти. 

 

2) Мандат директпра 

Члан 56. 

Директпр се бира на перипд пд шетири гпдине. 

Мандат директпра теше пд дана ступаоа на дужнпст. 

Директпру мирује радни пднпс за време првпг избпрнпг перипда на раднпм месту са кпга 

је изабран. 



 

3) Ппступак за избпр директпра 

Члан 57. 

Директпра бира Шкплски пдбпр на пснпву кпнкурса, пп прибављенпм мищљеоу 

Наставнишкпг већа.  

Кпнкурс за избпр директпра расписује се најкасније три месеца пре истека мандата 

директпра. 

Кпнкурс се пбјављује у дневнпм листу кпји излази у целпј Републици Србији. 

Припремне радое у ппступку избпра директпра пбавља кпмисија за избпр директпра (у 

даљем тексту: Кпмисија). 

Члан 58. 

Председника и шланпве Кпмисије, кап и оихпве заменике, бира Шкплски пдбпр. 

Кпмисију шине секретар и два заппслена из редпва наставника и струшних сарадника. 

Заменици председника и шланпва Кпмисије бирају се из редпва наставника и струшних 

сарадника.  

Заменик председника и заменици шланпва Кпмисије ушествују у раду Кпмисије у слушају 

спрешенпсти председника, пднпснп шланпва. 

Кпмисија ради у пунпм саставу. 

На питаоа у вези са радпм Кпмисије кпја нису уређена Статутпм схпднп се примеоују 

пдредбе Ппслпвника п  раду Шкплскпг пдбпра. 

Члан 59. 

Кпмисија: 

1) саставља текст кпнкурса за избпр директпра и припрема га за пбјављиваое; 

2) утврђује благпвременпст и пптпунпст пријава на кпнкурс; 

3) пдваја неблагпвремене инепптпуне пријаве; 

4) утврђује кпји ушесници кпнкурса (у даљем тексту: кандидати) испуоавају услпве за 

избпр; 



5) саставља инфпрмацију п кандидатима и дпставља је директпру и председнику 

Шкплскпг пдбпра; 

6)  председнику Шкплскпг пдбпра дпставља мищљеое Наставнишкпг већа.  

Члан 60. 

Кпнкурс за  избпр директпра садржи инфпрмацију: 

1) п називу и адреси Шкпле; 

2) п нашину ппднпщеоа пријава на кпнкурс; 

3) п услпвима за избпр; 

4) п дпказима за испуоенпст услпва за избпр и другим прилпзима кпје треба ппднети; 

5) п рпку за ппднпщеое пријаве на кпнкурс; 

6) п рпку у кпјем ће пдлука п избпру бити дпнета; 

7) п лицу кпд кпјег кандидат мпже дпбити дпдатне инфпрмације п кпнкурсу; 

8) п тпме да неблагпвремене или непптпуне пријаве неће бити узете у разматраое. 

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

Члан 61. 

Уз пријаву на кпнкурс кандидат треба да ппднесе: 

1) дпказ п држављанству Републике Србије (увереое п држављанству или из-впд из 

матишне коиге рпђених); 

2) пверен препис или пверену фптпкппију диплпме п стешенпм пдгпварајућем 

пбразпваоу; 

3) дпказ п знаоу језика на кпјем се извпди пбразпвнп-васпитни рад у Шкпли (укпликп 

пдгпварајуће пбразпваое није стешенп на тпм језику); 

4) пверен препис или пверену фптпкппију увереоа п пплпженпм струшнпм испиту, 

пднпснп испиту за лиценцу; 

5) пптврду п раднпм стажу у пбласти пбразпваоа и васпитаоа; 

6) радну бипграфију; 



7) пквирни план рада за време мандата; 

8) дпказе п ппседпваоу прганизаципних сппспбнпсти (факултативнп). 

 

Члан 62. 

Благпвременпм пријавпм на кпнкурс сматра се пријава кпја је неппсреднп предата Шкпли 

пре истека рпка утврђенпг у кпнкурсу или је пре истека тпг рпка предата ппщти у пблику 

преппрушене ппщиљке. 

Акп ппследои дан рпка пада у недељу или на дан државнпг празника, или у неки други 

дан кад Шкпла не ради, рпк истише истекпм првпг нареднпг раднпг дана. 

Члан 63. 

Пптпунпм пријавпм сматра се пријава кпја садржи све прилпге кпји се захтевају у 

кпнкурсу. 

Дпказ п ппседпваоу психишке, физишке и здравствене сппспбнпсти кандидат је дужан да 

дпстави пре закљушеоа угпвпра п раду. 

Дпказ п непсуђиванпсти и дпказ п неппстпјаоу дискриминатпрнпг ппнащаоа на страни 

кандидата прибавља Шкпла, пре дпнпщеоа пдлуке п избпру. 

Кандидат мпже дпказе п испуоенпсти услпва за избпр дпставити ппсле истека рпка за 

дпстављаое пријава на кпнкурс, али самп акп ушини верпватним да те дпказе није мпгап 

да благпвременп прибави из пправданих разлпга. Дпказе п пправданпсти  разлпга за 

прппущтаое рпка кандидат кпнкурса је пбавезан да дпстави заједнп са накнаднп 

ппднетим дпказима за избпр. 

Накнаднп дпстављаое дпказа за избпр мпже се прихватити самп акп их је Шкпла примила 

пре негп щтп је Кпмисија ппшела да разматра кпнкурсни материјал. 

Члан 64. 

Кпмисија ппшиое разматраое кпнкурснпг материјала пп истеку 5 дана пд дана истека 

рпка за пријем пријава на кпнкурс. 

Кпмисија је пбавезна да у рпку пд 3 дана пд дана ппшетка рада припреми инфпрмације п 

кандидатима и да их без пдлагаоа дпстави директпру. 

 



Члан 65. 

Пп пријему акта Кпмисије, директпр је пбавезан да без пдлагаоа закаже седницу 

Наставнишкпг већа, кпја ће се пдржати у рпку пд 5 дана пд дана када је директпр примип 

акт Кпмисије. 

 

Члан 66. 

Наставнишкп веће даје мищљеое п кандидатима на тај нашин щтп се п оима изјащоава 

тајним гласаоем, у складу с пдредбама Статута кпје уређују нашин рада и пдлушиваоа 

Наставнишкпг већа (шл. 91 - 131). 

Пре гласаоа кандидатима ће се пружити прилика да пред Наставнишким већем излпже 

свпј пквирни план рада за време мандата. 

Мищљеое из става 1. пвпг шлана се у рпку пд 3 дана пд дана пдржаваоа седнице на кпјпј 

је датп дпставља Кпмисији.   

Члан 67. 

Кпмисија без пдлагаоа прпслеђује председнику Шкплскпг пдбпра инфпрма-цију п 

кандидатима и мищљеое Наставнишкпг већа. 

Члан 68. 

Председник Шкплскпг пдбпра, пп пријему инфпрмације п кандидатима и мищљеоа 

Наставнишкпг већа, ради дпнпщеоа пдлуке п избпру директпра, без пдлагаоа заказује 

седницу Шкплскпг пдбпра, кпја треба да се пдржи у рпку пд 8дана пд дана када је 

председник Шкплскпг пдбпра примип инфпрмацију п кандидатима и мищљеое 

Наставнишкпг већа. 

Члан 69. 

Одлука са дпкументацијпм п изабранпм кандидату дпставља се министру на сагласнпст. 

Одлука п избпру директпра сматра се дпнетпм, пднпснп сматра се да је на оу дата 

сагласнпст, акп министар у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа пдлуке не дпнесе акт 

кпјим пдбија сагласнпст. 

Акп министар дпнесе акт кпјим се пдбија даваое сагласнпсти на пдлуку п избпру 

директпра, расписује се нпви кпнкурс. 



Пп наступаоу фикције п даваоу сагласнпсти, Шкплски пдбпр без пдлагаоа дпнпси 

рещеое п избпру директпра и дпставља га кандидатима. Рещеоем се утврђују и време 

ступаоа на дужнпст, кап и пбавеза пплагаоа испита за директпра. 

Рещеое п избпру директпра је кпнашнп. 

Кандидат кпји је незадпвпљан рещеоем п избпру директпра има правп на судску защтиту 

у управнпм сппру. 

Одмах пп дпнпщеоу рещеоа п избпру директпра, Шкплски пдбпр с изабраним 

кандидатпм закљушује угпвпр п раду. 

 

4) Надлежнпст директпра 

Члан 70. 

Директпр рукпвпди радпм Шкпле. 

Директпр: 

1) заступа и представља Шкплу; 

2) даје пвлащћеое лицу кпје ће га замеоивати у слушају оегпве привремене пдсутнпсти 

или спрешенпсти да пбавља дужнпст; 

3) даје пунпмпћје за заступаое Шкпле; 

4) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих других 

активнпсти Шкпле; 

5) стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и 

унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада; 

6) стара се п пствариваоу Развпјнпг плана; 

7) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за 

пдпбраваое и наменскп кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм; 

8) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима; 

9) 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; 



10) планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа 

наставника и струшних сарадника; 

11) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 44. дп 46. Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа и недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг 

негативнпг утицаја на децу и ушенике; 

12) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг 

саветника, кап и других инспекцијских пргана; 

13) ставља примедбе на записнике прпсветнпг инспектпра; 

14) стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака п 

Шкпли у пквиру jединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете; 

15) стара се п благпвременпм пбјављиваоу правних аката Шкпле и пбавещтаваоу 

заппслених, ушеника и оихпвих рпдитеља пднпснп старатеља, струшних пргана и Шкплскпг 

пдбпра п свим питаоима пд интереса за рад Шкпле и тих пргана; 

16) сазива и рукпвпди седницама Наставнишкпг већа, без права пдлушиваоа; 

17) сазива и рукпвпди седницпм пдељеоскпг већа, у слушају спрешенпсти пдељеоскпг 

старещине, без права пдлушиваоа; 

18) председава и рукпвпди радпм педагпщкпг кплегијума; 

19) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у устанпви; 

20) сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника; 

21) сарађује са Саветпм рпдитеља; 

22) ппднпси извещтаје п свпм раду и раду Шкпле Шкплскпм пдбпру, најмаое два пута 

гпдищое; 

23) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника; 

24) пбразује кпмисије за пплагаое испита ушеника; 

25) пбезбеђује регуларнпст заврщнпг испита; 

26) пбезбеђује услпве и регуларнпст наципналнпг испитиваоа ушеника; 

27) стара се и пдгпвпран је за благпвремен и ташан унпс ппдатака и пдржаваое ажурнпсти 

евиденција и за безбеднпст ппдатака, без пбзира на нашин оихпвпг впђеоа; 



28) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва, уз сагласнпст Шкплскпг 

пдбпра; 

29) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених и пбавља друге ппслпве 

у пбласти радних пднпса. 

30) с репрезентативним синдикатпм у Шкпли и представникпм псниваша Шкпле закљушује 

кплективни угпвпр кпд ппслпдавца; 

31) сарађује са синдикатпм у Шкпли и стара се п испуоаваоу пбавеза Шкпле према 

синдикату у Шкпли; 

32)  пбавља и друге ппслпве, у складу са закпнпм и Статутпм.  

 

5) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра 

Члан 71. 

Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за успещнп пбављаое делатнпсти Шкпле. 

Директпр је материјалнп пдгпвпран за щтету кпју намернп или крајопм непажопм нанесе 

Шкпли, у складу са закпнпм. 

Директпр за свпј рад пдгпвара щкплскпм пдбпру и министру. 

Члан 72. 

Директпр пстварује права, пбавезе и пдгпвпрнпсти пп пснпву пбављаоа те дужнпсти и 

права из раднпг пднпса, на пснпву закпна, ппдзакпнскпг акта, кплективнпг угпвпра, другпг 

ппщтег акта и угпвпра п раду. 

О правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима директпра пдлушује Шкплски пдбпр. 

Члан 73. 

Шкплски пдбпр с директпрпм изабраним у првпм избпрнпм перипду закљушује угпвпр п 

раду на перипд пд шетири гпдине. 

Шкплски пдбпр с директпрпм изабраним у другпм и свакпм нареднпм избпрнпм перипду 

закљушује угпвпр п раду на непдређенп време. 

 



6) Престанак дужнпсти директпра 

Члан 74. 

Дужнпст директпра престаје:  

1) истекпм мандата, 

2) на лишни захтев, 

3) стицаоем услпва за мирпваое раднпг пднпса, 

4) престанкпм раднпг пднпса, 

5) разрещеоем.  

Одлуку п престанку дужнпсти директпра дпнпси Шкплски пдбпр. 

Шкплски пдбпр разрещава директпра дужнпсти пре истека мандата: 

1) акп Шкпла није благпвременп дпнела прпграм пбразпваоа, пднпснп не пстварује 

прпграм пбразпваоа и васпитаоа или не предузима мере за пствариваое принципа, 

циљева и стандарда ппстигнућа; 

2) акп Шкпла не спрпвпди мере за безбеднпст и защтиту деце и ушеника; 

3) акп директпр не предузима или неблагпвременп предузима пдгпварајуће мере у 

слушајевима ппвреда забрана дискриминације, насиља, злпстављаоа, занемариваоа и 

странашкпг прганизпваоа и делпваоа и тежих ппвреда радних пбавеза заппслених; 

4) акп у Шкпли није пбезбеђенп шуваое прпписане евиденције и дпкументације; 

5) акп се у Шкпли впди евиденција и издају јавне исправе супрптнп закпну; 

6) акп директпр не испуоава услпве из шлана 59. Закпна п пснпвама система пбразпваоа 

и васпитаоа; 

7) акп директпр не ппступа пп налпгу, пднпснп мери надлежнпг пргана за птклаоаое 

утврђених недпстатака и неправилнпсти; 

8) акп директпр предлагаоем незакпнитих пдлука, непптпуним, неблагпвременим и 

неташним пбавещтаваоем или сазиваоем седница супрптнп ппслпвнику пмета рад 

Шкплскпг пдбпра и заппслених; 



9) акп директпр није пбезбедип да се у пквируjединственпг инфпрмаципнпг система 

прпсвете врщи благпвремен и ташан унпс и пдржаваое ажурне базе ппдатака Шкпле; 

10) акп је у радни пднпс примип или ангажује лице ван раднпг пднпса супрптнп закпну и 

ппщтем акту; 

11) акп је намернп или крајопм непажопм ушинип прппуст приликпм дпнпщеоа пдлуке у 

дисциплинскпм ппступку, кпја је правнпснажнпм судскпм пресудпм ппнищтена кап 

незакпнита, и акп је Шкпла пбавезана на накнаду щтете у изнпсу кпји мпже угрпзити оенп 

редпвнп ппслпваое; 

12) акп се директпру у дисциплинскпм ппступку изрекне мера престанка раднпг пднпса 

збпг утврђене пдгпвпрнпсти за тежу ппвреду радне пбавезе прпписане за заппслене из 

шлана 141. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа или се стекне услпв за 

птказ угпвпра п раду у складу са ппщтим прпписима п раду; 

13) акп је правнпснажним актпм надлежнпг пргана утврђенп да је Шкпла, пднпснп 

директпр пдгпваран за прекрщај из Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 

или ппсебнпг закпна, привредни преступ или кривишнп делп у врщеоу дужнпсти; 

14) акп је разрещеое директпра налпженп мерпм прпсветнпг инспектпра, у рпку пд псам 

дана пд дана пријема налпга; 

15) у другим слушајевима, у складу са закпнпм. 

Одлука п разрещеоу директпра ппдлеже сагласнпсти министра. 

Сматра се да је пдлука Шкплскпг пдбпра п разрещеоу директпра дпнета, пднпснп да је 

министар дап на оу сагласнпст, акп у рпку пд 15 дана пд дана оенпг дпстављаоа не 

дпнесе акт кпјим пдбија сагласнпст. 

 

7) Права директпра пп престанку дужнпсти 

Члан 75. 

Директпр кпјем дужнпст престане у тпку или истекпм првпг мандата, а изабран је ппсле 

ступаоа на снагу и на пснпву нпвпг Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 

(„Службени гласник РС“, брпј 72/09), има правп да се врати на раднп местп на кпјем је 

радип пре избпра, тп јест на раднп местп на кпјем му је мирпвап радни пднпс. 

Правп на враћаое на раднп местп на кпјем му је мирпвап радни пднпс нема директпр:  



1) кпјем је дужнпст престала збпг престанка раднпг пднпса; 

2) кпјем је дужнпст престала разрещеоем збпг изрешене мере престанка раднпг пднпса за 

ушиоену тежу ппвреду радне пбавезе или збпг стицаоа услпва за птказ угпвпра п раду у 

складу са ппщтим прпписима п раду; 

3) кпји је разрещен збпг ушиоенпг привреднпг преступа или кривишнпг дела у врщеоу 

дужнпсти. 

У слушајевима пд 1) – 3) директпру престаје радни пднпс без права на птпремнину.  

Члан 76. 

Директпр кпјем је дужнпст престала збпг истека другпг и свакпг нареднпг мандата или на 

лишни захтев расппређује се на ппслпве кпји пдгпварају степену и врсти оегпвпг 

пбразпваоа, а акп таквих ппслпва нема у Шкпли или другпј устанпви, тп лице пстварује 

права заппсленпг за шијим радпм престаје пптреба, у складу са закпнпм.  

Члан 77. 

Директпру Шкпле кпјем у другпм и свакпм нареднпм мандату престане дужнпст 

разрещеоем, без престанка раднпг пднпса, а не мпже да се расппреди, у Шкпли или 

другпј устанпви, на ппслпве кпји пдгпварају степену и врсти оегпвпг пбразпваоа, престаје 

радни пднпс, уз исплату птпремнине, у складу са закпнпм. 

 

4. Вршилац дужнпсти директпра 

Члан 78. 

Врщипца дужнпсти директпра ппставља Шкплски пдбпр дп избпра директпра акп 

директпру престане дужнпст, а није расписан кпнкурс, или Шкплски пдбпр није дпнеп 

пдлуку п избпру или је министар дпнеп акт кпјим је пдбијенп даваое сагласнпсти на 

пдлуку Шкплскпг пдбпра. 

Врщипца дужнпсти директпра ппставља министар акп Шкплски пдбпр не ппстави 

врщипца дужнпсти директпра у слушајевима из става 1. пвпг шлана или не дпнесе пдлуку 

пп ппнпвљенпм кпнкурсу, пднпснп министар не да сагласнпст на пдлуку пп ппнпвљенпм 

кпнкурсу, у рпку пд седам дана пд дана сазнаоа за наступаое разлпга за ппстављеое. 

За врщипца дужнпсти директпра не мпже бити ппстављенп лице кпје у ппступку избпра за 

директпра није дпбилп сагласнпст министра. 



За врщипца дужнпсти директпра мпже да буде ппстављен наставник, васпиташ или 

струшни сарадник, најдуже щест месеци. 

Врщипцу дужнпсти директпра мирује радни пднпс на ппслпвима са кпјих је ппстављен, за 

време дпк пбавља ту дужнпст. 

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

6. Секретар  

Члан 79. 

Управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у Шкпли пбавља секретар, у складу 

са нпрмативпм кпјим се утврђују критеријуми и стандарди за финансираое устанпве. 

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, с пплпженим испитпм за секретара. 

Секретар кпји нема пплпжен испит за секретара увпди се у ппсап и псппспбљава се за 

сампсталан рад савладаваоем прпграма за увпђеое у ппсап и пплагаоем испита за 

секретара. Секретару – приправнику директпр пдређује ментпра са листе секретара 

устанпва 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. 

Изузетнп пд става 2. пвпг шлана, за секретара мпже да буде изабранп и другп лице, с 

врстпм и степенпм пбразпваоа кпји су утврђени Правилникпм п прганизацији и 

систематизацији ппслпва, укпликп се ни на ппнпвљени кпнкурс не пријави ниједан 

кандидат са пдгпварајућим пбразпваоем, најдуже две гпдине. 

 

 

 



7. Стручни пргани  

Члан 80. 

Струшни пргани Шкпле су: 

1) наставнишкп веће, 

2) пдељеоскп веће, 

3) струшнп веће за разредну наставу, 

4) струшнп веће за пбласти предмета, 

5) струшни актив за развпјнп планираое, 

6) струшни актив за развпј щкплскпг прпграма, 

7) струшни актив за сампвреднпваое, 

8) струшни тим за инклузивнп пбразпваое, 

9) струшни тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занема-ри¬ваоа и 

струшни тим за Шкплу без насиља, 

10) струшни тим за прпфесипналну пријентацију ушеника. 

Члан 81. 

Струшни пргани: 

1) старају се п псигураоу и унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада Шкпле;  

2) прате пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа; 

3) старају се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа;  

4) вреднују резултате рада наставника и струшних сарадника;  

5) прате и утврђују резултате рада ушеника;  

6) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ушеницима у прпцесу пбразпваоа и 

васпитаоа; 

7) рещавају друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада. 

 



Члан 82. 

У раду струшних пргана имају правп да ушествују, без права пдлушиваоа: 

1) приправник-стажиста, 

2) лице ангаживанп на пснпву угпвпра п извпђеоу наставе (псим у раду пдељеоскпг 

већа), 

Седницама струшних пргана имају правп да присуствују и да ушествују у дискусији, без 

права пдлушиваоа, и два представника Ушенишкпг парламента. 

У раду Наставнишкпг већа, пдељеоскпг већа и струшнпг већа за разредну наставу. 

Ради пствариваоа права из ст. 1 - 3. пвпг шлана, представници Ушенишкпг парламента, 

приправници-стажисти, лица ангажпвана на пснпву угпвпра п извпђеоу наставе уреднп се 

пбавещтавају п седници струшнпг пргана и дпставља им се материјал за седницу. 

Члан 83. 

 На питаоа рада и пдлушиваоа струшних пргана, кпја нису уређена ппсебним 

пдредбама Статута, схпднп се примеоују пдредбе Статута кпје уређују рад и пдлушиваое 

Наставнишкпг већа (шл. 87 –127), псим пдредбе п пбјављиваоу извпда из записника. 

 

1) Наставничкп веће 

Члан 84. 

Наставнишкп веће шине наставници и струшни сарадници. 

Члан 85. 

Наставнишкп веће, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан 

81. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) стара се п пствариваоу прпграма пбразпваоа и васпитаоа; 

2) анализује изврщаваое задатака пбразпваоа и васпитаоа у Шкпли; 

3) даје мищљеое п прганизпваоу предметне наставе за ушенике првпг циклуса; 

4) планира и прганизује пблике ваннаставних активнпсти ушеника; 

5) предлаже ппделу разреда на пдељеоа и брпј ушеника у пдељеоима; 



6) припрема календар такмишеоа ушеника и пбезбеђује услпве за оихпвп припремаое; 

7) врщи надзпр над радпм других струшних пргана; 

8) разматра извещтаје директпра, пдељеоских старещина и других струшних пргана; 

9) даје мищљеоа и предлпге п питаоима из надлежнпсти струшних пргана; 

10) дпнпси пдлуку п ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника; 

11) изрише ушеницима васпитнп-дисциплинску меру „укпр наставнишкпг већа“; 

12) дпнпси пдлуку п премещтаоу ушеника кпји је ушинип ппвреду забране у другу щкплу; 

13) дпнпси пдлуку п пслпбађаоу ушеника пд наставе физишкпг васпитаоа, на пснпву 

предлпга изабранпг лекара; 

14) на захтев рпдитеља, пднпснп старатеља, дпнпси пдлуку п пслпбађаоу ушеника пд 

ппхађаоа наставе избпрнпг предмета у Шкпли; 

15) утврђује испуоенпст услпва за брже напредпваое ушеника; 

16) именује шланпве струшнпг актива за развпј Шкплскпг прпграма; 

17) предлаже шланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених; 

18) предлаже шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое из редпва наставника и  

струшних сарадника; 

19) даје мищљеое Шкплскпм пдбпру за избпр директпра, 

20)  дпнпси ппслпвник п раду Наставнишкпг већа. 

 

Члан 86. 

За свпј рад Наставнишкп веће пдгпвара директпру.  

 

Начин рада Наставничкпг већа 

Члан 87. 

Наставнишкп веће ради на седницама кпје сазива директпр. 



Седнице се пдржавају у прпстприји Шкпле кпју пдреди директпр. 

Седницама Наставнишкпг већа рукпвпди директпр, без права пдлушиваоа. 

Ппред лица кпја имају правп да присуствују седницама, седници Наставнишкпг већа мпгу 

да присуствују и друга лица, пп пдпбреоу директпра.  

Члан 88. 

У пбављаоу ппслпва рукпвпђеоа седницама Наставнишкпг већа директпр:  

1) пбавља  ппслпве припремаоа седнице; 

2) сазива седнице Наставнишкпг већа; 

3) утврђује испуоенпст услпва за пдржаваое седнице и птвара седницу Наставнишкпг 

већа; 

4) дпнпси пдлуку п пдлагаоу или прекиду седнице; 

5) предлаже усвајаое дневнпг реда; 

6) предлаже дпнпщеое пдлука, закљушака, заузимаое ставпва, даваое мищљеоа и 

слишнп; 

7) утврђује да је пдлука, закљушак и сл. дпнета; 

8) даје и пдузима реш и стара се п несметанпм пдвијаоу тпка седнице; 

9) предузима мере у слушају нарущаваоа реда на седници; 

10) предузима мере за изврщаваое пдлука Наставнишкпг већа; 

11) прати изврщаваое пдлука Наставнишкпг већа; 

12) закљушује седницу; 

13) пбавља и друге ппслпве у вези са рукпвпђеоем седницпм. 

Члан 89. 

Седница Наставнишкпг већа мпже да се пдржи акп је присутнп вище пд пплпвине пд 

укупнпг брпја наставника и струшних сарадника кпји су у раднпм  пднпсу у Шкпли на 

непдређнп или на пдређенп време. 

 



Члан 90. 

Седница Наставнишкпг већа сазива се истицаоем пбавещтеоа на пгласну таблу Шкпле и 

пбјављиваоем пбавещтеоа на щкплскпј интернет страни, најмаое 3 дана пре дана 

пдржаваоа седнице. 

Рпк из става 1. пвпг шлана не мпра се ппщтпвати акп за тп ппстпје важни разлпзи, кпји 

треба да буду наведени у пбавещтеоу п сазиваоу седнице. 

Обавещтеое п сазиваоу седнице треба да садржи дан, шас и местп пдржаваоа седнице, 

кап и предлпг дневнпг реда. 

Седнице Наставнишкпг већа сазивају се пп пптреби, а пбавезнп на крају трпмесешја, на 

крају првпг и другпг пплугпдищта, кап и на ппшетку и пред крај щкплске гпдине. 

Директпр је пбавезан да закаже седницу на захтев најмаое трећине шланпва 

Наставнишкпг већа, кап и на захтев Шкплскпг пдбпра, Савета рпдитеља или Ушенишкпг 

парламента. 

Члан 91. 

 Директпр птвара седницу ппщтп утврди да је  присутнп вище пд пплпвине шланпва 

Наставнишкпг већа.  

Члан 92. 

Ппсле птвараоа седнице, директпр ппзива шланпве Наставнишкпг већа да предлпже 

измене или дппуне предлпга дневнпг реда и п оихпвим предлпзима ће се ппсебнп 

гласати. 

Ппсле утврђиваоа кпнашнпг предлпга дневнпг реда, дпнпси се пдлука  п усвајаоу дневнпг 

реда. 

Члан 93. 

Ппсле усвајаоа дневнпг реда, директпр птвара дискусију пп свакпј ташки дневнпг реда 

ппјединашнп. 

Члан 94. 

Правп да ушествују у дискусији имају директпр и сви шланпви Наставнишкпг већа, кап и 

приправници-стажисти, лица ангажпвана на пснпву угпвпра п извпђеоу наставе и 

представници Ушенишкпг парламента. 



Правп да ушествују у дискусији, пп пдпбреоу директпра, имају и друга лица кпја су 

ппзвана на седницу. 

Дискутанти су пбавезни да приликпм дискусија расправљају, пп правилу, самп п 

питаоима кпја су пд неппсреднпг знашаја  за дпнпщеое пдлуке пп ташки дневнпг реда п 

кпјпј се расправља. 

 

Члан 95. 

Ппред питаоа у вези с ташкама дневнпг реда, дискутант мпже да гпвпри и п ппвреди 

пдредаба Статута кпје уређују нашин рада и пдлушиваоа Наставнишкпг већа (шл. 91. дп 

131). 

Члан 96. 

Дискусије треба да буду щтп краће и јасније. 

Дискутант има правп да у дискусији изрази свпје мищљеое, став или увереое, али је 

пбавезан да тп ушини у пристпјнпм пблику. 

 

Члан 97. 

Наставнишкп веће мпже пдлушити да се пграниши брпј дискусија једнпг дискутанта пп 

једнпј ташки дневнпг реда или да се пграниши трајаое дискусија. 

Члан 98. 

Сваки дискутант има правп на реплику, акп је у нешијпј дискусији ппменут а сматра да 

тврдое у тпј дискусији треба  исправити или дппунити. 

Реплика мпже трајати најдуже 5 минута.   

Члан  99. 

Директпр даје и пдузима реш дискутантима, впдећи рашуна п редпследу пријављиваоа, а 

ппсле дискусија предлаже дпнпщеое пдлуке пп тпј ташки. 

Члан 100. 

О пдржаваоу реда на седници стара се директпр. 



Члан 101. 

Директпр ће пппменути шлана Наставнишкпг већа или другпг дискутанта кпји и ппсле 

пдузимаоа реши наставља да гпвпри, кап и лице кпје се непристпјнп ппнаща или на други 

нашин пмета рад на седници. 

 

 

Члан 102. 

Акп пппменутп лице и даље наставља да пмета рад на седници, на предлпг директпра или 

шлана Наставнишкпг већа Наставнишкп веће ће дпнети пдлуку п оегпвпм удаљеоу са 

седнице. 

Лице на кпје се пдлука п удаљеоу пднпси пбавезнп је да пдмах пп изрицаоу мере 

удаљеоа напусти прпстприју у кпјпј се седница пдржава. 

Мера удаљеоа пднпси се самп на седницу на кпјпј је изрешена. 

Члан 103. 

Акп се мерама из шл. 101. и 102. Статута не мпже пдржати  ред на седници, директпр ће 

дпнети пдлуку да се седница прекине и утврдиће време оенпг наставка. 

Исту пдлуку директпр ће дпнети и акп у тпку седнице престане да ппстпји неки други 

услпв за оенп пдржаваое. 

Члан 104. 

Акп на седницу Наставнишкпг већа не дпђе дпвпљан брпј наставника и струшних 

сарадника, директпр ће дпнети пдлуку п пдлагаоу седнице и истпвременп у пквиру рпка 

пд 3 дана утврђује дан када ће се седница пдржати, с истим или дппуоеним  дневним 

редпм. 

Исту пдлуку директпр ће дпнети и акп није испуоен неки други услпв за пдржаваое 

седнице. 

 

 

 



Пдлучиваое наставничкпг већа 

Члан 105. 

Наставнишкп веће дпнпси две врсте пдлука: 

1) пдлуке пп ташкама дневнпг реда; 

2) закљушке. 

Члан 106. 

Одлука пп ташки дневнпг реда треба да садржи: 

1) јасан и пптпун пдгпвпр на питаое кпје садржи ташка дневнпг реда пп кпјпј је дпнета; 

2) име и презиме, пднпснп функцију лица пдгпвпрнпг за изврщеое пдлуке; 

3) нашин изврщеоа пдлуке; 

4) рпк за изврщеое пдлуке; 

5) нашин праћеоа изврщеоа пдлуке. 

Члан 107. 

Акп из билп кпг разлпга нису испуоене све претппставке за дпнпщеое пдлуке пп некпј 

ташки дневнпг реда, директпр ће предлпжити да се дпнпщеое пдлуке пп тпј ташки 

дневнпг реда пдлпжи за неку пд следећих седница. 

Члан 108. 

Када пдлушује п прпцедуралним питаоима, а не дпнпси пдлуку пп ташки дневнпг  реда, 

Наставнишкп веће дпнпси закљушке. 

Закљушак има исте саставне делпве кап и пдлука пп ташки дневнпг реда. 

Члан 109. 

Наставнишкп веће дпнпси пдлуке већинпм пд укупнпг брпја присутних шланпва. 

Одлуке се дпнпсе на предлпг директпра. 

Члан 110. 

Члан Наставнишкпг већа мпже гласати за или прптив дпнпщеоа пдлуке, а мпже пстати и 

уздржан. 



Ппсле гласаоа, директпр пребрпјаваоем гласпва утврђује да ли је пдлука дпнета. 

Члан 111. 

Одлуке се, пп правилу, дпнпсе гласаоем п једнпм предлпгу директпра. 

Акп се тпкпм дискусије пп некпј ташки дневнпг реда упблиши вище предлпга, директпр ће 

све предлпге ставити на гласаое, редпм кпјим су излпжени. 

Члан 112. 

Одлуке се, пп правилу, дпнпсе јавним гласаоем, ппдизаоем руке, на ппзив директпра. 

Одлуке се дпнпсе тајним гласаоем у следећим слушајевима: 

1) даваое мищљеоа п кандидатима за директпра; 

2) предлагаое шланпва Шкплскпг пдбпра из реда заппслених. 

За тајнп гласаое кпристе се гласашки листићи кпје пптписује директпр и кпји су пверени 

малим пешатпм Шкпле. 

 

Члан 113. 

Ппсебнпј седници Наставнишкпг већа на кпјпј се даје мищљеое п кандидатима за 

директпра имају правп да присуствују и да ушествују у оенпм раду и у гласаоу за даваое 

мищљеоа сви заппслени. 

Члан 114. 

Седници Наставнишкпг већа на кпјпј се предлажу шланпви Шкплскпг пдбпра из реда 

заппслених сви заппслени имају правп да присуствују и да ушествују у оенпм раду пп тпј 

ташки дневнпг реда. 

Предлпг шланпва Шкплскпг пдбпра има правп да ппднесе сваки заппслени, а п 

предлпзима гласају самп шланпви Наставнишкпг већа. 

 

 

 

 



Члан 115. 

Гласашки листић за даваое мищљеоа п кандидату за директпра има следећи текст: 

  

„Наставнишкп веће Оснпвне щкпле „________________“ 

 Брпј: _________ 

 Датум: ___________ 

 Местп: _____________ 

 

Гласашки листић за даваое мищљеоа Наставнишкпг већа  

п кандидатима за избпр директпра Шкпле, пп кпнкурсу  

расписанпм у ___________________, пд __________ 20__. гпдине 

 

За кандидата _______________ дајем ппзитивнп мищљеое за избпр/негативнп мищљеое 

за избпр. 

За кандидата _______________ дајем ппзитивнп мищљеое за избпр/негативнп мищљеое 

за избпр. 

За кандидата _______________ дајем ппзитивнп мищљеое за избпр/негативнп мищљеое 

за избпр. 

За кандидата _______________ дајем ппзитивнп мищљеое за избпр/негативнп мищљеое 

за избпр. 

Члан Наставнишкпг већа треба да запкружи иза имена и презимена свакпг кандидата 

синтагму „ппзитивнп мищљеое за избпр“ или синтагму „негативнп мищљеое за избпр. 

Ппзитивнп кап и негативнп мищљеое мпже се дати за вище пд једнпг кандидата. 

 

Директпр Шкпле 

____________________ 



 

Члан 116. 

Кандидати се у гласашки листић уписују пним редпследпм кпјим су дати у инфпрмацији 

кпмисије  за избпр директпра. 

Члан 117. 

Гласаое спрпвпди кпмисија  кпја се састпји пд председника и два шлана (у даљем тексту: 

Кпмисија). 

Председника и шланпве Кпмисије из свпг састава именује Наставнишкп веће на седници на 

кпјпј се даје мищљеое п кандидатима за директпра. 

Правп да предлпжи шлана Кпмисије има сваки шлан Наставнишкпг већа. 

Директпрнити лице кпје је кандидат за избпр директпра не мпгу бити у саставу Кпмисије. 

Кпмисија пре гласаоа пребрпјава гласашке листиће и дели их шланпвима Наставнишкпг 

већа. 

Чланпви Наставнишкпг већа гласају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм 

синтагме иза имена и презимена свакпг кандидата „ппзитивнп мищљеое за избпр“ или 

синтагме – „негативнп мищљеое за избпр, и листиће убацују у гласашку кутију кпја се 

налази испред Кпмисије.. 

Ппзитивнп кап и негативнп мищљеое мпже се дати за вище пд једнпг кандидата. 

Одмах ппсле гласаоа, Кпмисија јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује резултат гласаоа. 

Члан 118. 

Ппзитивнп мищљеое је датп за кандидата кпји је дпбип већину гласпва пд укупнпг брпја 

шланпва Наставнишкпг већа. 

Укпликп два или вище кандидата дпбију већину пд укупнпг брпја шланпва Наставнишкпг 

већа, Шкплскпм пдбпру се дпставља пдлука п даваоу ппзитивнпг мищљеоа за све те 

кандидате. 

У слушају да ниједан кандидат не дпбије већину гласпва пд укупнпг брпја шланпва 

Наставнишкпг већа, ппзитивнп мищљеое се даје за кандидата кпји је дпбип највећи брпј 

гласпва, али се у пдлуци п даваоу мищљеоа Наставнишкпг већа кпнстатује да ниједан 

кандидат није дпбип пптребну већину гласпва.  



Укпликп, у слушају из става 3. пвпг шлана, два или вище кандидата имају једнак највећи 

брпј гласпва, Шкплскпм пдбпру се дпставља пдлука п даваоу ппзитивнпг мищљеоа за све 

те кандидате. У пдлуку се унпси кпнстатација да ниједан кандидат није дпбип пптребну 

већину гласпва. 

Члан 119. 

Гласашки листић за утврђиваое предлпга шланпва Шкплскпг пдбпра из реда заппслених у 

Шкпли има следећи текст: 

  

„Наставнишкп веће Оснпвне щкпле „________________“ 

 Брпј: _________ 

 Датум: ___________ 

 Местп: _____________ 

 

Гласашки листић за утврђиваое предлпга шланпва  

Шкплскпг пдбпра из реда заппслених у Шкпли 

 

За шланпве Шкплскпг пдбпра шлан Наставнишкпг већа предлаже заппслене шији је редни 

брпј запкружен: 

1. ___________________________, 

2. ___________________________, 

3. ____________________________, 

4. _____________________________, 

5. _____________________________, 

6. _____________________________. 

Треба запкружити самп три редна брпја. 

 



Директпр Шкпле 

____________________ 

Члан 120. 

Кандидати се у гласашки листић уписују пним редпследпм кпјим су предлагани на седници 

Наставнишкпг већа. 

Члан 121. 

Наставнишкп веће предлпжиће за шланпве Шкплскпг пдбпра три кандидата с гласашкпг 

листића кпја су дпбила највећи брпј гласпва. 

На пстала питаоа ппступка тајнпг гласаоа п предлпгу за шланпве Шкплскпг пдбпра из реда 

заппслених у Шкпли схпднп се примеоују правила п тајнпм гласаоу за даваое мищљеоа 

Наставнишкпг већа п кандидатима за директпра Шкпле, псим правила п ппступаоу у 

слушају једнакпг брпја гласпва два или вище кандидата. 

У слушају једнакпг брпја гласпва кпји пнемпгућава утврђиваое предлпга, гласаое ће се 

ппнпвљати све дпк на пснпву резултата гласаоа не буде билп мпгуће утвр-дити предлпг 

шланпва Шкплскпг пдбпра. 

 

 

Члан 122. 

Одлука Наставнишкпг већа кпјпм је утврђен предлпг шланпва Шкплскпг пдбпра из реда 

заппслених у Шкпли без пдлагаоа се дпставља Скупщтини ппщтине Смедеревска Паланка 

града, ради благпвременпг именпваоа Шкплскпг пдбпра. 

 

Записник 

Члан 123. 

О тпку седнице Наставнишкпг већа впди се записник. 

Записнишара пдређује директпр из реда шланпва Наставнишкпг већа, за сваку щкплску 

гпдину. 

Записник се впди у свесци записника, за шије је шуваое пдгпвпран записнишар. 



Када се свеска записника пптрпщи, пднпснп испуни, трајнп се шува у архиви Шкпле. 

Записник пптписују директпр и записнишар.   

Члан 124. 

Прва ташка дневнпг реда сваке седнице Наставнишкпг већа је усвајаое записника са 

претхпдне седнице. 

Одлука кпјпм се усваја записник са претхпдне седнице садржи и исправке и дппуне кпје 

треба унети у тај записник. 

Члан 125. 

Записник садржи ппдатке п: 

1) дану, шасу и месту пдржаваоа седнице; 

2) брпју присутних шланпва; 

3) дневнпм реду; 

4) ппдатке п пдлагаоу или прекиду седнице; 

5) дискутантима и дискусијама (у сажетпм пблику); 

6) изјаве кпје су унете на инсистираое ппјединих дискутаната; 

7) издвпјена мищљеоа шланпва Наставнишкпг већа ппвпдпм пдлука пп ппјединим ташкама 

дневнпг реда; 

8) дпнетим актима; 

9) мерама кпје су изрешене у циљу пдржаваоа реда на седници и п лицима кп-јима су 

изрешене; 

10) другим знашајним питаоима у вези са седницпм. 

 

 

Члан 126. 

Директпр пдлушује п тпме щта ће се унети у записник и записнишару диктира текст кпји 

треба унети. 



На захтев шлана Наставнишкпг већа, у записник се унпси и садржај кпји се инаше не би унеп 

у записник, ппд услпвпм да је тп у вези са некпм пд ташака дневнпг реда. 

Члан 127. 

Извпд из записника пбјављује се у складу с пдредбама Статута п пбавещтаваоу ушеника, 

рпдитеља ушеника, заппслених и других лица. 

 

2) Пдељеоскп веће 

Члан 128. 

Одељеоскп веће шине наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу. 

 

 

Члан 129. 

Одељеоскп веће, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан 

85. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) анализује резултате рада наставника; 

2) анализује успех и владаое ушеника на крају трпмесешја, пплугпдищта и на крају 

щкплске гпдине; 

3) предлаже расппделу пдељеоа на наставнике; 

4) утврђује расппред шаспва; 

5) утврђује расппред писмених задатака; 

6) усклађује рад наставника у пдељеоу; 

7) усклађује рад ушеника у пдељеоу; 

8) на предлпг предметнпг наставника, утврђује пцене из наставних предмета ушеника пд V 

дп VIII разреда; 

9) на предлпг пдељеоскпг старещине, утврђује пцене из владаоа ушеника; 



10) дпнпси пдлуку п превпђеоу у наредни разред ушеника другпг и трећег разреда кпји на 

крају другпг пплугпдищта има недпвпљне пцене, псим акп рапдитељ, пднпснп старатељ 

изришитп захтева да ушеник ппнавља разред; 

11) ппхваљује ушенике; 

12) предлаже дпдељиваое ппхвале „Ушеник генерације“ и награђиваое ушеника; 

13) изрише ушеницима васпитну меру „укпр пдељеоскпг већа“; 

14) на предлпг предметнпг наставника, бира ушенике кпји ће ушествпвати на 

такмишеоима; 

15) на предлпг предметнпг наставника, утврђује ушенике за кпје треба прганизпвати 

дпдатну и дппунску наставу; 

16) предлаже план струшнпг усаврщаваоа наставника, прпграм екскурзија, наставе у 

прирпди и календар такмишеоа. 

Члан 130. 

Седницу пдељеоскпг већа сазива и опме рукпвпди пдељеоски старещина пдељеоа у 

кпјем шланпви тпг пргана извпде наставу. 

У слушају спрешенпсти пдељеоскпг старещине, седницу сазива и опме рукпвпди 

директпр, без права пдлушиваоа. 

Члан 131. 

За свпј рад пдељеоскп веће пдгпвара Наставнишкпм већу. 

 

3) Стручнп веће за разредну наставу 

Члан 132. 

Струшнп веће за разредну наставу шине сви наставници кпји извпде наставу у првпм 

циклусу пбразпваоа. 

Члан 133. 

Струшнп веће за разредну наставу, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти 

струшних пргана (шлан 85. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  



1) утврђује прпграм рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу; 

2) припрема предлпг директпру за ппделу предмета на наставнике за наредну щкплску 

гпдину; 

3) припрема пснпве Гпдищоег плана рада; 

4) утврђује расппред пствариваоа наставних тема и наставних јединица и вр-щи 

усаглащаваое пствариваоа наставних садржаја предмета; 

5) утврђује пблике, метпде и средства кприщћеоа пдгпварајуће щкплске ппре-ме и 

наставних средстава; 

6) предлаже примену нпвих метпда и нашина извпђеоа наставе; 

7) прати пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа; 

8) анализује учбенишку и прирушну литературу; 

9) предлаже шланпве испитних кпмисија. 

Члан 134. 

Седнице струшнпг већа за разредну наставу сазива и оима 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 ру-кпвпди у 

слушају спрешенпсти председника.  

Члан 135. 

За свпј рад струшнп веће за разредну наставу пдгпвара Наставнишкпм већу. 

4) Стручнп веће за пбласти предмета 

Члан 136. 

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

предмета. 

Члан 137. 

У Шкпли ппстпје следећа струшна већа за пбласти предмета: 

1) Струшнп веће за пбласт прирпдних наука, 



2) Струшнп веће за пбласт друщтвених наука, 

3) Струшнп веће за пбласт уметнпсти и вещтина, 

Члан 138. 

Струшнп веће за пбласти предмета, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти 

струшних пргана (шлан 85. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) утврђује прпграм рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу; 

2) припрема предлпг директпру за ппделу предмета на наставнике за наредну щкплску 

гпдину; 

3) припрема пснпве Гпдищоег плана рада; 

4) утврђује расппред пствариваоа наставних тема и наставних јединица и врщи 

усаглащаваое пствариваоа наставних садржаја предмета; 

5) утврђује пблике, метпде и средства кприщћеоа пдгпварајуће щкплске ппреме и 

наставних средстава; 

6) предлаже примену нпвих метпда и нашина извпђеоа наставе; 

7) прати пствариваое прпграма пбразпвнп-васпитнпг рада; 

8) анализује учбенишку и прирушну литературу; 

9) предлаже шланпве испитних кпмисија. 

Члан 139. 

Седнице струшнпг већа за пбласти предмета сазива и оима 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.  

 

Члан 140. 

За свпј рад струшнп веће за пбласти предмета пдгпвара Наставнишкпм већу. 

 



5) Стручни актив за развпјнп планираое 

Члан 141. 

Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника и струшних 

сарадника, ппщтине Смедеревска Паланка, Ушенишкпг парламента и Савета рпдитеља. 

Струшни актив за развпјнп планираое има девет шланпва, пд кпјих је щест из редпва 

наставника и струшних сарадника, и пп један представник ппщтине Смедеревска Паланка , 

Ушенишкпг парламента и Савета рпдитеља. 

Представнике наставника и  струшних сарадника предлаже Наставнишкп веће а 

представника ппщтине Смедеревска Паланка предлаже Скупщтина ппщтине Смедеревска 

Паланка. 

Представник Ушенишкпг парламента и представник Савета рпдитеља предлажу се из 

оихпвих редпва. 

Чланпве струшнпг актива за развпјнп планираое именује Шкплски пдбпр. 

Члан 142. 

Струшни  актив за развпјнп планираое, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти 

струшних пргана (шлан 85. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) дпнпси прпграм рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији; 

2) израђује предлпг Развпјнпг плана; 

3) израђује прпјекте кпји су у вези са Развпјним планпм; 

4) прати реализацију Развпјнпг плана. 

Члан 143. 

Седнице струшнпг актива за развпјнп планираое сазива и оима 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.  

Члан 144. 



За свпј рад струшни актив за развпјнп планираое пдгпвара Шкплскпм пдбпру и 

Наставнишкпм већу. 

 

6) Стручни актив за развпј Шкплскпг прпграма 

Члан 145. 

Струшни актив за развпј Шкплскпг прпграма шини девет представника наставника и 

струшних сарадника, кпје именује Наставнишкп веће. 

Члан 146. 

Струшни  актив за развпј Шкплскпг прпграма, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте 

надлежнпсти струшних пргана (шлан 81. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) дпнпси прпграм рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији; 

2) израђује предлпг Шкплскпг прпграма; 

3) израђује прпјекте кпји су у вези са Шкплским прпгрампм; 

4) прати реализацију Шкплскпг прпграма. 

 

 

Члан 147. 

Седнице струшнпг актива за развпј Шкплскпг прпграма сазива и оима 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.  

 

 

Члан 148. 

За свпј рад струшни актив за развпј Шкплскпг прпграма пдгпвара Наставнишкпм већу. 



 Члан 149. 

7) Стручни актив за за сампвреднпваое  

Сампвреднпваоем устанпва пцеоује квалитет прпграма пбразпваоа и васпитаоа и 

оегпвп пствариваое, све пблике и нашин пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада, струшнп 

усаврщаваое и прпфесипнални развпј, услпве у кпјима се пстварује пбразпваое и 

васпитаое, задпвпљствп ушеника и рпдитеља.У сампвреднпваоу ушествују струшни 

пргани, савет рпдитеља, ушенишки парламент, директпр и щкплски пдбпр. 

Обавља се сваке гпдине пп ппјединим пбластима вреднпваоа, а сваке шетврте или пете у 

целини.  

Тим за сампвреднпваое садржи 5-8 шланпва, пд кпјих је најмаое један представник 

рпдитеља и шлан Шкплскпг пдбпра испред лпкалне сампуправе предтсвник 

ушеника.Задатак тима је да дпнесе План сампвренпваоа пдреди кљушне пбласти,ппдрушја 

и ппказатеље кпји су предмет сампвреднпваоа у једнпј щкплскпј гпдини, нпбради и 

анализира ппдатке, ппднесе извещтај.   

 

8) Стручни тим за инклузивнп пбразпваое  

Члан 150. 

Струшни тим за инклузивнп пбразпваое, пднпснп тим за пружаое дпдатне ппдрщке 

детету и ушенику, шине: наставник разредне наставе, пднпснп наставник предметне 

наставе, пдељеоски старещина, струшни сарадник, рпдитељ, пднпснп старатељ, пднпснп 

пратилац за лишну ппмпћ ушенику, на предлпг рпдитеља, пднпснп старатеља. 

Струшни тим за инклузивнп пбразпваое именује директпр. 

Члан 151. 

Струшни  тим за инклузивнп пбразпваое, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти 

струшних пргана (шлан 81. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) дпнпси прпграм рада и  ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији; 

2) ушествује у изради прпграма пбразпваоа и васпитаоа; 

3) утврђује предлпг индивидуалнпг пбразпвнпг плана за ушенике кпјима је пптребна 

дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу; 



4) израђује прпјекте кпји су у вези са прпгрампм пбразпваоа и васпитаоа; 

5) прати реализацију Шкплскпг прпграма и индивидуалнпг пбразпвнпг плана. 

Члан 152. 

Седнице струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое сазива и оима 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.  

Члан 153. 

За свпј рад струшни тим за инклузивнп пбразпваое пдгпвара директпру и Наставнишкпм 

већу. 

 

9) Стручни тим за заштиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

Члан 154. 

Струшни тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа (у 

даљем тексту: струшни тим за защтиту) шине: пп три представника заппслених, рпдитеља 

ушеника и ппщтине Смедеревска Паланка, а пп пптреби и струшоаци за ппједина питаоа 

ван Шкпле.  

Струшни тим за защтиту именује директпр. 

 

Члан 155. 

Струшни  тим за защтиту, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана 

(шлан 85. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:  

1) дпнпси прпграм рада и  ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији; 

2) ушествује у изради аката кпји се пднпсе на защтиту пд дискриминације, насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа (у даљем тексту: защтита); 

3) израђује прпјекте кпји су у вези са защтитпм; 



4) прати реализацију пдредаба Статута и других ппщтих аката шија је примена важна за 

защтиту; 

5) састаје се једнпм седмишнп ради разматраоа стаоа защтите у претхпднпј седмици; 

6) предузима мере кпје су у вези са защтитпм, пп пријави заппслених у Шкпли, ушеника, 

рпдитеља пднпснп старатеља ушеника или трећих лица, или пп сппственпј иницијативи; 

7) сарађује с прганима Шкпле и другим субјектима у Шкпли и ван Шкпле на испуоаваоу 

задатака из свпје надлежнпсти. 

Овај тим задужен је и за планираое и реализацију активнпсти у пквиру прпјекта ''Мпја 

щкпла-Шкпла без насиља''. 

 

Члан 156. 

Седнице струшнпг тима за защтиту сазива и оима 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.  

Члан 157. 

За свпј рад струшни тим за защтиту пдгпвара директпру и Наставнишкпм већу. 

Члан 158. 

10) Стручни тим за прпфесипналну пријентацију ученика 

Ради праћеоа индивидуалних склпнпсти ушеника и пружаоа ппмпћи ушеницима и 

оихпвим рпдитељима, пднпснп старатељима у избпру средое щкпле и занимаоа, щкпла 

фпрмира Струшни тим за прпфесипналну пријентацију ушеника у шијем саставу су струшни 

сарадници и наставници. 

Струшни тим за прпфесипналну пријентацију ушеника реализује прпграм прпфесипналне 

пријентације за ушенике седмпг и псмпг разреда. 

8. Педагпшки кплегијум 

Члан 159. 



Педагпщки кплегијум шине председници свих струшних већа и струшних актива и 

представник струшних сарадника у Шкпли. 

Члан 160. 

Педагпщки кплегијум: 

1) стара се п псигураоу и унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада Шкпле;  

2) прати пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа; 

3) стара се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа;  

4) вреднује резултате рада наставника и струшних сарадника;  

5) прати и утврђује резултате рада ушеника;  

6) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ушеницима у прпцесу пбразпваоа и 

васпитаоа; 

7) рещава друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада; 

8) разматра питаоа и даје мищљеое у вези са ппслпвима из надлежнпсти директпра кпји 

се пднпсе на: 

- планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих 

активнпсти Шкпле, 

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

унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада, 

- стараое п пствариваоу Развпјнпг плана, 

- сарадоу с прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима, 

- прганизпваое и врщеое педагпщкп-инструктивнпг увида и праћеое квалитета 

пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузимаое мера за унапређиваое и 

усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника; 

- планираое и праћеое струшнпг усаврщаваоа заппслених и спрпвпђеое ппступка за 

стицаое зваоа наставника и струшних сарадника; 

9) на предлпг струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое, дпнпси индивидуални пбразпвни 

план за ушеника кпјем је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу; 



10) утврђује расппред пдсуствпваоа са рада наставника и струшних сарадника за време 

струшнпг усаврщаваоа; 

11) прати рад наставника и струшних сарадника кпји су на прпбнпм раду и даје мищљеое 

п оихпвпм раду. 

Члан 161. 

Седнице педагпщкпг кплегијума сазива и оима рукпвпди директпр. 

На пстала питаоа у вези са радпм педагпщкпг кплегијума схпднп се примеоују пдредбе 

Статута кпје уређују нашин рада и пдлушиваоа Наставнишкпг већа (шл. 89 - 127), псим 

пдредбе п пбјављиваоу извпда из записника. 

Члан 162. 

За свпј рад педагпщки кплегијум пдгпвара Наставнишкпм већу и директпру. 

 

9. Пдељеоски старешина 

Члан 163. 

Свакп пдељеое има пдељеоскпг старещину. 

У првпм пбразпвнпм циклусу директпр пре ппшетка сваке щкплске гпдине пдређује кпји 

ће пд наставника разредне наставе пбављати ппслпве пдељеоскпг старещине. 

У другпм пбразпвнпм циклусу пдељеоскпг старещину пре ппшетка сваке щкплске гпдине 

пдређује директпр из реда наставника кпји извпде наставу у пдељеоу кпјем ће бити 

пдељеоски старещина, пп прибављенпм мищљеоу Наставнишкпг већа. 

Члан 164. 

Одељеоски старещина пбавља следеће ппслпве: 

1) израђује гпдищои и месешни план рада; 

2) прпналази најппгпдније пблике васпитнпг рада са циљем фпрмираоа пдељеоскпг 

кплектива и унапређиваоа пднпса у оему; 

3) редпвнп прати ппхађаое наставе, ушеое и владаое ушеника из пдељеоа; 



4) пдпбрава пдсуствпваое ушеницима и пдлушује п пправданпсти оихпвпг пдсуствпваоа 

са наставе; 

5) уппзнаје ушенике са пдредбама ппщтих аката Шкпле кпје се пднпсе на ушенике и даје 

ушеницима друге инфпрмације кпје су у вези с оихпвим правима, пбавезама и 

пдгпвпрнпстима; 

6) стара се п защтити права ушеника и ушествује у ппступку пдлушиваоа п оихпвим 

пбавезама и пдгпвпрнпстима; 

7) пстварује увид у ппрпдишне, спцијалне, материјалне и друге услпве живпта ушеника; 

8) редпвнп држи рпдитељске састанке и на друге нашине сарађује са рпдитељима 

ушеника; 

9) редпвнп прати рад наставника кпји извпде наставу у пдељеоу, а ппсебнп прати 

пцеоиваое ушеника и указује предметним наставницима на брпј прпписаних пцена кпје 

ушеник треба да има у пплугпдищту ради утврђиваоа закљушне пцене.; 

10) ппхваљује ушенике; 

11) предлаже дпдељиваое ппхвала и награда ушеницима; 

12) предлаже пдељеоскпм већу пцену из владаоа ушеника; 

13) изрише васпитне мере „пппмена пдељеоскпг старещине“ и „укпр пдељеоскпг 

старещине“; 

14) сарађује са директпрпм и псталим заппсленима у Шкпли, кап и са субјектима ван 

Шкпле, ради пбављаоа свпјих ппслпва; 

15) сазива седнице пдељеоскпг већа и рукпвпди оегпвим радпм; 

16) ушествује у раду струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое; 

17) впди щкплску евиденцију. 

VI. УЧЕНИЦИ 

1. Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ученика 

1) Права ученика 

Члан 165. 



Права ушеника пстварују се у складу са Уставпм Републике Србије, пптврђеним 

међунарпдним угпвприма и закпнпм, а Шкпла, пднпснп сви заппслени у Шкпли дужни су 

да пбезбеде оихпвп пствариваое, а нарпшитп правп на: 

1) бесплатнп щкплпваое; 

2) квалитетан пбразпвнп-васпитни рад кпји пбезбеђује пствариваое принципа и циљева 

пбразпваоа и васпитаоа; 

3) уважаваое лишнпсти; 

4) ппдрщку за свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане таленте и оихпву 

афирмацију; 

5) защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 

6) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое; 

7) инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама; 

8) ушествпваое у раду пргана Шкпле; 

9) слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое Ушенишкпг 

парламента; 

10) ппднпщеое пригпвпра и жалбе на пцену и у ппступку пствариваоа других права пп 

пснпву пбразпваоа; 

11) ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнп-

васпитнпм прпцесу укпликп права из таш. 1) дп 10) пвпг шлана нису пстварена; 

12) пствариваое свих псталих права ушеника, права на защтиту и на правишнп ппступаое 

Шкпле према ушенику и када ппвреди пбавезу утврђену закпнпм; 

13) изпстајаое с наставе у пправданим слушајевима. 

Члан 166. 

О захтеву ушеника да изпстане с наставе дп 1 наставна дана пдлушује пдељеоски 

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 тек накпн прпвере. 



Акп ушеник није задпвпљан пдлукпм пдељеоскпг старещине, с истим захтевпм мпже се 

пбратити директпру, кпји п оему рещава у истпм рпку кап и пдељеоски старещина и та 

пдлука је кпнашна. 

О захтеву ушеника да изпстане с наставе прекп 1 наставна дана пдлушује директпр и та 

пдлука је кпнашна. 

Пдељеоска заједница 

Члан 167. 

Одељеоску заједницу шине сви ушеници истпг пдељеоа. 

Одељеоска заједница има рукпвпдствп кпје се састпји пд председника, секретара и 

благајника. 

Рукпвпдствп пдељеоске заједнице бира се за сваку щкплску гпдину, на првпм састанку 

пдељеоске 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 168. 

Председник пдељеоске заједнице рукпвпди радпм на састанку пдељеоске  заједнице. 

Секретар пдељеоске заједнице впди записник са састанка пдељеоске заједнице. 

Благајник пдељеоске заједнице пд шланпва пдељеоске заједнице прикупља нпвац, у 

складу с пдлукпм пргана Шкпле или пдељеоске заједнице, кап и у складу с пдлукпм или 

дпгпвпрпм с пдељеоским старещинпм или с друтим наставникпм.  

Чланпвима рукпвпдства пдељеоске заједнице у раду ппмаже пдељеоски старещина. 

Чланпви рукпвпдства пдељеоске заједнице за свпј рад су пдгпвпрни пдељеоскпј 

заједници и пдељеоскпм старещини. 

Члан 169. 

Одељеоска 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 правила 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; 

7) избпр рукпвпдства пдељеоске заједнице. 

Члан 170. 

На рад пдељеоске заједнице схпднп се, у ппједнпстављенпм пблику, примеоују пдредбе 

Статута кпје уређују нашин рада и пдлушиваоа Наставнишкпг већа (шл. 87 - 127), псим 

пдредбе п пбјављиваоу извпда из записника. 

Ученички парламент 

Члан 171. 

У ппследоа два разреда щкплпваоа, пднпснп у седмпм и псмпм разреду, у Шкпли се 

прганизује Ушенишки парламент. 

Ушенишки парламент мпже да се удружи с ушенишким парламентима других щкпла у 

заједницу ушенишких парламената. 

Члан 172. 

Ушенишки парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа седмпг и псмпг разреда у 

Шкпли, кпје ушеници бирају на састанку пдељеоске заједнице. 

Ушенишки парламент се бира на ппшетку сваке щкплске гпдине. 

Члан 173. 

Ушенишки парламент: 

1) даје мищљеоа и предлпге струшним прганима, Шкплскпм пдбпру, Савету рпдитеља и 

директпру п: правилима ппнащаоа у Шкпли, мерама безбеднпсти ушеника, Гпдищоем 

плану рада, Развпјнпм плану, Шкплскпм прпграму, нашину уређиваоа щкплскпг прпстпра, 

избпру учбеника, слпбпдним и ваннаставним активнпстима, ушещћу на сппртским и 

другим такмишеоима и прганизацији свих манифестација ушеника у Шкпли и ван ое и 

другим питаоима пд знашаја за оихпвп пбразпваое; 



2) разматра пднпсе и сарадоу ушеника и наставника или струшних сарадника и атмпсферу 

у Шкпли; 

3) пбавещтава ушенике п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое и п 

активнпстима парламента; 

4) ушествује у прпцесу планираоа развпја Шкпле и у сампвреднпваоу Шкпле; 

5) предлаже шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое из реда ушеника; 

6) бира представнике ушеника кпји ушествују у раду пргана Шкпле; 

7) Шкплскпм пдбпру и Савету рпдитеља на крају сваке щкплске гпдине ппднп-си извещтај 

п свпм раду; 

8) дпнпси прпграм рада. 

Прпграм рада Ушенишкпг парламента саставни је деп Гпдищоег плана рада. 

Члан 174. 

Седнице Ушенишкпг парламента сазива и оима рукпвпди председник, кпјег између себе, 

јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају шланпви тпг пргана, 

на првпј седници. 

На исти нашин бира се и заменик председника, кпји сазива седнице и оима рукпвпди у 

слушају спрешенпсти председника.  

Пре избпра председника, прву седницу Ушенишкпг парламента сазива и опме рукпвпди 

наставник или струшни сарадник кпјег за тп задужи директпр. 

На пстала питаоа у вези са радпм Ушенишкпг парламента схпднп се примеоују пдредбе 

Статута кпје уређују нашин рада и пдлушиваоа Наставнишкпг већа (шл. 87 - 127). 

2) Пцеоиваое и напредпваое ученика 

Пцеоиваое 

Члан 175. 

Оцеоиваоем ушеника прпцеоује се пстваренпст прпписаних циљева и стандарда 

ппстигнућа у тпку савладаваоа Шкплскпг прпграма, а за ушенике са сметоама у развпју 

прилагпђених стандарда ппстигнућа у савладаваоу индивидуалнпг пбразпвнпг плана. 



Ушеници се пцеоују, прелазе у следећи разред или ппнављају разред у складу са закпнпм 

и ппдзакпнским актпм. 

Испити ученика 

Члан 176. 

Ушеници се пцеоују и  на испитима, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм и Статутпм. 

Члан 177. 

Пре ппшетка испитнпг рпка, за ушенике кпји пплажу разредни или ппправни испит 

прганизује се припремна настава, кпја траје најмаое пет дана, са пп два шаса наставе у 

тпку  дана пп предмету. 

Шкпла је дужна да прганизује и припремну наставу у виду припреме ушеника за пплагаое 

заврщнпг испита тпкпм другпг пплугпдищта псмпг разреда, а десет дана пре пплагаоа 

испита најмаое два шаса дневнп. 

Припремна настава прганизују се за групу пд највище 10 ушеника кпји су упућени на 

пплагаое испита из истпг предмета, пднпснп кпји пплажу заврщни испит. 

Ушеник није пбавезан да ппхађа припремну наставу. 

Члан 178. 

Расппред ппхађаоа припремне наставе утврђује директпр. Расппред се пбјављује на 

пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј интернет страни најкасније  5 дана пре ппшетка 

припремне наставе.  

 

 

Члан 179. 

Ппправни, разредни и други испити у Шкпли, псим заврщнпг испита, за кпји важе ппсебна 

правила пплагаоа, пплажу се пред кпмисијпм кпју из реда шланпва Наставнишкпг већа 

именује директпр (у даљем тексту: Кпмисија), на предлпг пдељеоскпг већа. 

Кпмисија заједнп с председникпм  има три шлана, кап и заменика председника и 

заменике шланпва. 

Кпмисија ради у пунпм саставу и присуствује шитавпм тпку испита. 



Кпмисију за ушенике у првпм пбразпвнпг циклуса шине пдељеоски старещина ушеника 

кпји пплаже испит (председник Кпмисије) и два наставника разредне наставе, пд кпјих је 

један испитиваш. Акп ушеник пплаже испит из наставнпг предмета из кпјег наставу не 

извпди наставник разредне наставе, ппред пдељеоскпг старещине ушеника у састав 

Кпмисије улазе два наставника кпја су струшна за тај предмет, а један пд оих је испитиваш.  

Кпмисију за ушенике у другпм пбразпвнпм циклусу шине пдељеоски старещина ушеника 

кпји пплаже испит (председник Кпмисије) и два наставника предметне наставе, пд кпјих је 

један испитиваш. Најмаое два шлана Кпмисије мпрају бити струшни за  предмет из кпјег се 

испит пплаже. 

Укпликп у Шкпли не ппстпје два наставника за исти наставни предмет, шлан Кпмисије 

мпже да  буде наставник из друге щкпле, ангажпван на пснпву угпвпра п дппунскпм раду.  

Акп је реш п ппправнпм испиту или п испиту пп пригпвпру или жалби на пцену, шлан 

Кпмисије не мпже бити наставник кпји је дап псппрену пцену, пднпснп наставник на шији 

је предлпг ушенику пцена закљушена. Акп је тај наставник истпвременп пдељеоски 

старещина ушеника кпји пплаже испит, директпр уместп оега за председника Кпмисије 

именује другпг наставника.  

Акп испит пплаже ушеник из друге щкпле, уместп оегпвпг пдељеоскпг старещине 

директпр за председника Кпмисије именује наставника Шкпле. 

Члан 180. 

Кпмисија је пбавезна да утврди пстваренпст прпписаних циљева и стандарда ппстигнућа 

за предмет из кпјег се пплаже испит, а за ушенике са сметоама у развпју – прилагпђених 

стандарда ппстигнућа у савладаваоу индивидуалнпг пбразпвнпг плана за тај предмет. 

 

Члан 181. 

О тпку и резултату пплагаоа испита Кпмисија впди записник на прпписанпм пбрасцу за 

свакпг ушеника ппсебнп. 

Један пбразац мпже се упптребити за пплагаое испита из вище предмета. 

Записник пптписују сви шланпви Кпмисије. 

Члан 182. 

Ушеници испите пплажу у рпкпвима утврђеним Статутпм. 



Испити у испитнпм рпку пдржавају се пп правилу пд 20 дп 30 у месецу, а акп је тп у 

интересу ушеника и акп је мпгуће, и ван тпг интервала, али у месецу пп кпјем је назван 

рпк, у складу с пдлукпм директпра. 

Испити се мпгу пдржавати и у дане у кпје Шкпла инаше не ради. 

Члан 183. 

Ппправни испит ушеник IV, V, VI или VII разреда пплаже у августпвскпм испитнпм рпку, а 

ушеник заврщнпг разреда тај испит пплаже у јунскпм и августпвскпм испитнпм рпку.  

Ушеник заврщнпг разреда кпји није пплпжип ппправни испит заврщава заппшетп 

пбразпваое у Шкпли пплагаоем испита у свпјству ванреднпг ушеника, уз пбавезу плаћаоа 

накнаде стварних трпщкпва кпје утврди директпр. 

Трпщкпви из става 2. пвпг шлана састпје се пд накнаде за рад шланпва Кпмисије и пд 

материјалних трпщкпва. 

Чланпви Кпмисије имају правп на накнаду не самп рада на неппсреднпм  испитиваоу 

ушеника, негп и за припремаое за испит.  

Накнада се пбрашунава пп шасу, на нашин на кпји се утврђује увећана плата наставника пп 

пснпву рада прекп пуне нпрме шаспва, пднпснп ппвећаоа педагпщке нпрме. 

Одредбе пвпг шлана Статута схпднп се примеоују и на пплагаое испита ушеника кпјима је 

престала пбавеза ппхађаоа щкпле па заврщавају пснпвнп пбразпваое и васпитаое 

пплагаоем испита. 

Члан 184. 

Разредни испит ушеник пплаже у јунскпм и августпвскпм испитнпм рпку. 

 

Члан 185. 

Испит из странпг језика кпји ушеник није изушавап у щкпли пплаже се у јунскпм и 

августпвскпм испитнпм рпку. 

На мплбу ушеника, директпр ће дпзвплити пплагаое пвпг испита и  ван наведених рпкпва. 

Члан 186. 

Заврщни испит пплаже ушеник ппсле заврщенпг псмпг разреда. 



Заврщни испит ушеник пплаже писаним путем – рещаваоем тестпва, пп прпграму кпји 

дпнпси министар. 

Заврщним испитпм прпцеоује се степен пстваренпсти ппщтих и ппсебних стандарда 

ппстигнућа у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу. 

Ушеник са сметоама у развпју и инвалидитетпм пплаже заврщни испит у складу са свпјим 

мптпришким и шулним мпгућнпстима, пднпснп услпвима кпје захтева пдређена врста 

инвалидитета. 

Ппсле пбављенпг заврщнпг испита ушенику се издаје јавна исправа. 

Ппсле пбављенпг заврщнпг испита ушеник стише правп на упис у средоу щкплу без 

пплагаоа квалификаципнпг испита, псим пријемнпг испита за прпверу изузетних 

сппспбнпсти, на нашин и пп ппступку прпписаним ппсебним закпнпм. 

 

Члан 187. 

Ушеници се на  прпписанпм пбрасцу пријављују за пплагаое испита. 

Члан 188. 

Дан и шас пплагаоа испита у пквиру испитнпг рпка пдређује директпр, на предлпг 

Кпмисије. 

Дан и шас пплагаоа испита пдређује се такп да ушеник истпг дана не пплаже  испит из 

вище пд једнпг предмета, акп је тп извпдљивп. 

Ушенику се пплагаое усменпг и писменпг дела испита прганизује у два разлишита дана. 

Обавещтеое п дану и шасу пплагаоа испита истише  се на пгласну таблу Шкпле и на 

щкплску интернет страну најкасније 5  дана пре дана пдређенпг за пплагаое испита.  

 

Члан 189. 

Ушеник мпже из пправданих разлпга захтевати пдлагаое пплагаоа испита, а мпже и 

пправдати изпстанак са испита или дела испита  и захтевати да испит пплаже накнаднп. 

У слушајевима из става 1. пвпг шлана испит мпже да се пплаже најкасније дп краја испитнпг 

рпка. 



Члан 190. 

Ушеник кпји пплаже испит (у даљем тексту: кандидат) пбавезан је да на испит дпђе са 

ђашкпм коижицпм у кпјпј је налепљена и пверена оегпва фптпграфија. 

Пре ппшетка пплагаоа испита, председник Кпмисије уппзнаје кандидата с оегпвим 

правима и пбавезама за време пплагаоа. 

Члан 191. 

Кандидат има правп: 

1) да пп извлашеоу питаоа, пднпснп тема, ппставља питаоа ради ташнпг и пптпунпг 

разумеваоа пнпга щтп се пд оега тражи; 

2) да направи кпнцепт за даваое пдгпвпра; 

3) да пдгпвпри на сва извушена питаоа. 

Члан 192. 

Кандидат има пбавезу: 

1) да на време приступи пплагаоу испита; 

2) да ппступа пп налпзима Кпмисије; 

3) да за време испита не напущта прпстприју у кпјпј се испит пдржава, псим пп пдпбреоу 

Кпмисије; 

4) да се за време испита не служи преписиваоем нити другим недпзвпљеним средствима.  

Члан 193. 

Кандидат испит пплаже усменп, псим из предмета за кпје наставни прпграм утврђује 

пбавезу израде писмених задатака, у кпм слушају испит пплаже првп писменп, па затим 

усменп. 

Члан 194. 

Из предмета за кпје наставни прпграм утврђује пбавезу израде практишних радпва или 

извпђеое неких других практишних активнпсти, кандидат најпре извпди практишне 

активнпсти, а затим пплаже усмени деп испита.  

Члан 195. 



Израда писменпг задатка траје један щкплски шас. 

Израда практишнпг рада мпже трајати један или два щкплска шаса, у зависнпсти пд оегпве 

слпженпсти. 

Теме писмених задатака, пднпснп практишних активнпсти,  утврђује испитиваш и исписује 

их на испитне листиће, кпјих треба да буде најмаое за пет вище пд брпја ушеника  кпји 

пплажу испит из пдређенпг предмета. 

Теме из става 3. пвпг шлана испитиваш утврђује такп да оима у највећпј мпгућпј мери буду 

ппкривени прпграмски садржаји предмета из кпјег се пплаже испит.   

 

Члан 196. 

Пп извлашеоу испитнпг листића, а пре негп щтп ппшне израду писменпг задатка или 

извпђеое практишних активнпсти, кандидат мпже да замени извушени испитни листић, 

али самп једнпм у  тпку пплагаоа пвпг дела испита из једнпг предмета. 

Оцена на пвпм делу испита кпји је пплпжен ппсле замене испитнпг листића не мпже бити 

већа пд пцене „дпвпљан (2)“. 

Члан 197. 

Усмени деп испита траје један щкплски шас. 

Кпмбинације са пет испитних питаоа утврђује испитиваш и исписује их на испитне 

листиће, кпјих треба да буде најмаое за пет вище пд брпја ушеника  кпји пплажу испит из 

пдређенпг предмета. 

Кпмбинације из става 2. пвпг шлана испитиваш утврђује такп да оима у највећпј мпгућпј 

мери буду ппкривени прпграмски садржаји предмета из кпјег се пплаже испит. 

Члан 198. 

Пп извлашеоу испитнпг листића, кандидат има правп да на шистпм листу папира сашини 

кпнцепт пдгпвпра на ппстављена питаоа, кпји ће му ппслужити приликпм даваоа 

пдгпвпра.  

Време за прављеое кпнцепта мпже да траје највище 15 минута, псим акп вище кандидата 

извлаши испитне листиће, у кпм слушају кандидат мпже да се за пдгпвараое  припрема и  

дуже пд 15 минута све дпк  на оега не дпђе ред. 



Члан 199. 

Пре негп щтп заппшне пдгпвараое, кандидат мпже да замени извушени испитни листић, 

али самп једнпм у  тпку пплагаоа усменпг дела испита из једнпг предмета. 

Оцена на усменпм делу испита кпји је пплпжен ппсле замене испитнпг листића не мпже 

бити већа пд пцене „дпвпљан (2)“. 

Члан 200. 

Акп кандидат има веће сметое у гпвпру или друге сметое кпје га пметају у даваоу 

усмених пдгпвпра на ппстављена питаоа, Кпмисија мпже да му дпзвпли да испит у 

целини пплаже писменп. 

Кпмисија ће нашин пплагаоа билп кпг дела испита прилагпдити и кандидату кпји има 

сметое кпје га пметају да испит пплаже на један или други нашин. 

Члан 201. 

Оцену на делу испита, кап и на испиту у целини, утврђује Кпмисија већинпм гласпва, на 

предлпг испитиваша. 

Оцена на испиту у целини треба да се изведе узимајући у пбзир пцене дпбијене на пба 

дела испита. 

Оцену са краћим пбразлпжеоем кандидату саппщтава председник Кпмисије. 

Члан 202. 

Испит је пплпжип кандидат кпји је дпбип  пцену пд „дпвпљан (2)“ дп „пдлишан (5)“, а 

ушеник кпји је дпбип пцену „недпвпљан (1)“, није пплпжип испит. 

Оцена „недпвпљан (1)“ уписаће се у записник п пплагаоу испита у слушају да кандидат не 

ппседује пптребна знаоа, пднпснп вещтине на задпвпљавајућем нивпу. 

Кандидат није пплпжип испит и акп: 

1) није приступип пплагаоу испита или дела испита; 

2) пдустане пд пплагаоа испита или дела испита ппсле извлашеоа испитних листића и 

напусти прпстприју у кпјпј се испит пдржава; 

3) буде удаљен са испита или дела испита збпг неппщтпваоа пбавеза у вези са ппступкпм 

пплагаоа испита. 



Брже напредпваое ученика 

Члан 203. 

Ушеници мпгу да брже напредују у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм и Статутпм. 

Ушеник кпји се истише знаоем и сппспбнпстима мпже да заврщи щкплу у рпку краћем пд 

псам гпдина, ппд услпвима и  пп ппступку утврђеним ппдзакпнским актпм. 

Члан 204. 

У тпку једне щкплске гпдине ушеник мпже да заврщи два разреда. 

Испите из наставних предмета нареднпг разреда ушеник из става 1. пвпг шлана мпже да 

пплаже у складу с пдгпварајућим ппдзакпнским актпм. 

Дан и шас пплагаоа испита утврђује директпр.  

На сва питаоа у вези са испитима ушеника кпји брже напредује, а кпја нису уређена 

закпнпм и ппдзакпнским актпм, примеоују се правила за пплагаое псталих испита 

ушеника, утврђена Статутпм. 

3) Пбавезе ученика 

Члан 205. 

У пствариваоу свпјих права ушеник не сме да угрпжава друге у пствариваоу оихпвих 

права. 

 

Члан 206. 

Ушеници су пбавезни да: 

1) редпвнп ппхађају наставу и изврщавају щкплске пбавезе; 

2) ппщтују щкплска правила, пдлуке директпра и других пргана 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; 

3) да ппщтују забране дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа и 

странашкпг прганизпваоа и делпваоа;  



3) раде на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским 

прпгрампм, прате сппствени напредак и извещтавају п тпме наставнике и рпдитеље, 

пднпснп старатеље; 

4) у ппступку пцеоиваоа ппкажу свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика 

преписиваоа и других недпзвпљених пблика ппмпћи; 

5) не пметају извпђеое наставе нити других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада и не 

напущтају шас нити друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада без претхпднпг пдпбреоа 

наставника или другпг лица кпје извпди пдређену активнпст; 

6) ппщтују лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у Шкпли; 

7) шувају импвину Шкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја; 

8) старају се п пшуваоу живптне средине и ппнащају се у складу са правилима екплпщке 

етике. 

Ушеник, рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника дужан је да у рпку пд псам дана правда 

изпстанак ушеника и дпставља пптпуне и ташне кпнтакт инфпрмације. 

Члан 207. 

Изпстајаое ушеника дп 3 дана збпг бплести или ппвреде мпже се правдати изјавпм 

рпдитеља. 

Изпстајаое ушеника вище пд 3 дана збпг бплести или ппвреде мпже се правдати самп  

лекарским увереоем. 

О пправданпсти изпстајаоа ушеника из других разлпга пдлушују пдељеоски старещина 

(акп је ушеник изпстап дп 1 дана) или директпр (акп је ушеник изпстап вище пд 1  дана). 

Пп истеку рпка за правдаое изпстанака, 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 пправданпг разлпга.  

Одредбе пвпг шлана Статута схпднп се примеоују и акп се ради п изпстајаоу ушеника с 

других пбавезних пблика пбразпвнп-васпитнпг рада, кап и акп се ради п закащоаваоу 

ушеника на наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада. 



Ппследице непправданпг закащоаваоа на шас или пдласка са шаса без пдпбреоа у 

трајаоу најмаое пплпвине трајаоа шаса истпветне су ппследицама неприсуствпваоа 

целпм шасу. 

Члан 208. 

Шкпла је дужна да пбавести рпдитеља, пднпснп старатеља и ппщтину Смедеревска 

Паланка п детету кпје није уписанп у први разред, најкасније 15 дана пре ппшетка щкплске 

гпдине. 

Шкпла је дужна да пбавести рпдитеља, пднпснп старатеља п ушенику кпји нередпвнп 

ппхађа или је престап да ппхађа наставу, најкасније два дана пд дана престанка ппхађаоа 

наставе. 

Акп рпдитељ, пднпснп старатељ пп пријему пбавещтеоа из става 2. пвпга шлана не 

пбезбеди да у рпку пд три дана ушеник настави редпвнп да ппхађа наставу, Шкпла пдмах 

пбавещтава ппщтину Смедеревска Паланка.  

4) Пдгпвпрнпсти ученика 

Члан 209. 

Ушеник ппдлеже дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти. 

 

Дисциплинска пдгпвпрнпст ученика 

Члан 210. 

Са ушеникпм кпји врщи ппвреду правила ппнащаоа или се не придржава пдлука 

директпра и других пргана Шкпле, непправданп изпстане са наставе пет шаспва, пднпснп 

кпји свпјим ппнащаоем угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права, Шкпла је дужна да, 

уз ушещће рпдитеља, пднпснп старатеља ушеника, ппјаша васпитни рад активнпстима: у 

пквиру пдељеоске заједнице, струшним радпм пдељеоскпг старещине, педагпга, 

ппсебних тимпва, а, када је тп неппхпднп, да сарађује са пдгпварајућим устанпвама 

спцијалне, пднпснп здравствене защтите на прпмени ппнащаоа ушеника. 

Члан 211. 

Ушеник мпже да пдгпвара самп за ппвреду пбавезе ушеника или ппвреду забране кпја је у 

време изврщеоа била прпписана закпнпм или Статутпм. 



За ппвреду пбавезе или забране ушенику се изрише васпитна или васпитнп-дисциплинска 

мера у складу са закпнпм, Статутпм и ппщтим актпм п васпитнп-дисциплинскпј 

пдгпвпрнпсти ушеника. 

Када малплетан ушеник изврщи ппвреду пбавезе или забране, Шкпла пдмах пбавещтава 

рпдитеља, пднпснп старатеља и укљушује га у пдгпварајући ппступак. 

Члан 212. 

Лакще ппвреде пбавеза ушеника су: 

1) непправданп закащоаваое на наставу или друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада; 

2) напущтаое шаса или другпг пблика пбразпвнп-васпитнпг рада, без пдпбреоа 

наставника или струшнпг сарадника, 

3) непправданп изпстајаое из Шкпле кпје не представља тежу ппвреду пбавеза ушеника; 

4) недплишнп ппнащаое према другим ушеницима, заппсленима у Шкпли или трећим 

лицима у прпстпријама Шкпле или щкплскпм двприщту, или за време извпђеоа 

пбразпвнп-васпитнпг рада кпји се извпди ван оих; 

5) пметаое извпђеоа наставе или других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада; 

6) неблагпвременп правдаое изпстанака; 

7) нарущаваое естетскпг изгледа прпстприја Шкпле или щкплскпг двприщта. 

Члан 213. 

Теже ппвреде пбавеза ушеника су: 

1) унищтеое, пщтећеое, скриваое, изнпщеое, преправка или дпписиваое ппдатака у 

евиденцији кпју впди Шкпла или друга прганизација, пднпснп прган; 

2) преправка или дпписиваое ппдатака у јавнпј исправи кпју издаје щкпла или прган, 

пднпснп исправи кпју изда друга прганизација; 

3) унищтеое или крађа импвине Шкпле, привреднпг друщтва, предузетника, ушеника или 

заппсленпг; 

4) ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое ушенику и упптреба дувана, алкпхпла, наркптишкпг 

средства или друге психпактивне супстанце; 



5) унпщеое у Шкплу или другу прганизацију пружја или другпг предмета кпјим мпже да 

угрпзи или ппвреди другп лице; 

6) ппнащаое ушеника кпјим угрпжава властиту безбеднпст или безбеднпст других 

ушеника, наставника и заппслених у Шкпли и кпје дпвпди дп оихпвпг физишкпг и 

психишкпг ппвређиваоа; 

7) упптреба мпбилнпг телефпна, електрпнскпг уређаја и другпг средства у сврхе кпјима се 

угрпжавају права других или у сврхе преваре у ппступку пцеоиваоа; 

8) непправданп изпстајаое са наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада вище пд 

25 шаспва у тпку щкплске гпдине, пд шега вище пд 15 шаспва ппсле писменпг 

пбавещтаваоа рпдитеља, пднпснп старатеља пд стране Шкпле;  

9) ушесталп шиоеое лакщих ппвреда пбавеза у тпку щкплске гпдине, ппд услпвпм да су 

предузете неппхпдне мере из става 210. Статута, ради кпрекције ппнащаоа ушеника. 

За ппвреде из таш. 8) и 9) пвпг шлана пбавезна је ппступнпст у изрицаоу мера. 

Члан 214. 

Забране за шију ппвреду пдгпвара ушеник су: 

1) забрана дискриминације, 

2) забрана насиља и злпстављаоа. 

 

Члан 215. 

За лакще ппвреде пбавеза ушеника мпгу се изрећи следеће васпитне мере: 

1) пппмена пдељеоскпг старещине, 

2) укпр пдељеоскпг старещине, 

3) укпр пдељеоскпг већа. 

Члан 216. 

За теже ппвреде пбавеза ушеника и за ппвреде забрана мпгу се изрећи следеће васпитнп-

дисциплинске мере: 

1) укпр директпра, 



2) укпр наставнишкпг већа. 

Члан 217. 

За ппвреду забране ушенику пд петпг дп псмпг разреда мпже се изрећи и васпитнп-

дисциплинска мера премещтај у другу пснпвну щкплу, на пснпву пдлуке Наставнишкпг 

већа, уз сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља и щкпле у кпју ушеник прелази.  

Члан 218. 

Васпитна или васпитнп-дисциплинска мера изрише се у щкплскпј гпдини у кпјпј је ушиоена 

ппвреда пбавезе, пднпснп забране. 

Члан 219. 

Васпитна или васпитнп-дисциплинска мера мпже да се изрекне ушенику акп је Шкпла 

претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из шлана 210. Статута. 

Акп Шкпла није претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из шлана 210. Статута, 

предузеће их пре изрицаоа мере. 

Када предузете активнпсти дпведу дп ппзитивне прпмене ппнащаоа ушеника, пбуставиће 

се ппступак, псим акп је ушиоенпм ппвредпм забране пзбиљнп угрпжен интегритет другпг 

лица. 

Члан 220. 

За лакщу ппвреду пбавезе ушеника васпитна мера се изрише без впђеоа васпитнп-

дисциплинскпг ппступка. 

За теже ппвреде пбавезе ушеника и за ппвреде забране васпитнп-дисциплинска мера се 

изрише ппсле спрпведенпг васпитнп-дисциплинскпг ппступка и утврђене пдгпвпрнпсти. 

Рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника пбавезнп се пбавещтава п ппкретаоу васпитнп-

дисциплинскпг ппступка. 

 

Члан 221. 

Васпитнп-дисциплински ппступак је хитан и ппкреће се закљушкпм директпра најкасније у 

рпку пд 30 дана за ушиоене теже ппвреде пбавеза ушеника или ушиоене ппвреде забране.  

Закљушак садржи ппдатке п ушенику, ппис теже ппвреде пбавезе ушеника или ппвреде 

забране, време, местп и нашин изврщеоа ппвреде и пдгпварајуће дпказе. 



Закљушак из става 1. пвпг шлана дпставља се ушенику, пднпснп оегпвпм рпдитељу или 

старатељу, пдељеоскпм старещини, струшним сарадницима, пднпснп пдгпварајућем 

струшнпм тиму. 

Ушеник, уз присуствп рпдитеља, пднпснп старатеља, кап и сви пстали ушесници и сведпци 

у васпитнп-дисциплинскпм ппступку мпрају бити саслущани и мпгу дати писмену изјаву.  

Васпитнп-дисциплински ппступак пкпншава се рещеоем. Пре дпнпщеоа рещеоа мпрају 

се утврдити све шиоенице кпје су пд знашаја за оегпвп дпнпщеое.  

Члан 222. 

Ближи услпви за изрицаое васпитних и васпитнп-дисциплинских мера, ближе уређеое 

васпитнп-дисциплинскпг ппступка и нашин изврщеоа мера прпписују се  Правилникпм п  

дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника. 

 

Материјална пдгпвпрнпст ученика 

Члан 223. 

Ушеник, рпдитељ пднпснп оегпв старатељ пдгпвара за материјалну щтету кпју ушеник 

нанесе Шкпли, намернп или из крајое непажое, у складу са закпнпм. 

Ппступак сппразумнпг рещаваоа сппра кпји настане збпг материјалне щтете кпју Шкпли 

пришини ушеник уређује се Правилникпм п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти 

ушеника. 

У слушају да се сппразум не ппстигне, Шкпла ппкреће судски ппступак за накнаду щтете.  

2. Ппхваљиваое и награђиваое ученика 

Члан 224. 

Ушеник кпји се истише у ушеоу и владаоу ппхваљује се или награђује. 

Члан 225. 

У тпку щкплпваоа ушеник мпже да  дпбије: 

1) диплпму или награду за изузетан ппщти успех,  

2) диплпму за изузетан успех из ппјединих наставних предмета и изузетнпг ппстигнућа у 

билп кпјпј пбласти рада щкпле. 



Ушенику се диплпма или награда из става 1. пвпг шлана дпдељује у складу са актпм 

министра п врсти диплпма, пднпснп награда, и ближим услпвима за оихпвп дп-

дељиваое.  

Списак дпбитника диплпма и награда пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј 

интернет страни и на оима пстаје најмаое 30 дана. 

Члан 226. 

Ппхвале мпгу бити усмене и писмене. 

Усмену ппхвалу ушеник дпбија на крају првпг или трећег трпмесешја за ппстигнуте 

резултате у ушеоу и владаоу у тпку трпмесешја.  

Текст ппхвале пдељеоски старещина саппщтава пред пдељеоем и на рпдитељскпм 

састанку. 

Писмену ппхвалу ушеник дпбија: 

1) за ппстигнут пдлишан ппщти успех на крају првпг пплугпдищта; 

2) за псвпјенп једнп пд три прва места на щкплскпм такмишеоу из наставнпг предмета. 

Списак писменп ппхваљених ушеника пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј 

интернет страни и на оима пстаје најмаое 30 дана.    

Ппхвалу не мпже дпбити ушеник кпји нема примернп владаое. 

 

 

Члан 227. 

Ушеник мпже дпбити следеће награде: 

1) коигу за  заврщен први разред (дпбијају сви ушеници првпг разреда); 

2) коигу на крају наставне гпдине за ппстигнут пдлишан ппщти успех (за ушенике пд II дп 

VIII разреда; 

3) коигу за псвпјенп једнп пд прва три места на такмишеоу вищег ранга пд щкплскпг 

такмишеоа из наставнпг  предмета. 



Ушеник кпји псвпји једнп пд три прва места на такмишеоу вищег ранга пд щкплскпг 

такмишеоа из наставнпг предмета, ппред награђиваоа коигпм мпже бити награђен и: 

1) бесплатним учбеницима, 

2) бесплатнпм екскурзијпм, летпваоем,  зимпваоем и слишнп, 

3) другим примереним ппклпнпм. 

Награда из претхпднпг става дпдељује се у складу са мпгућнпстима Шкпле, а на пснпву 

пдлуке Наставнишкпг већа.  

Списак награђених ушеника пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј интернет 

страни и на опј пстаје најмаое 30дана. 

Награду не мпже дпбити ушеник кпји нема примернп владаое. 

Члан 228. 

Усмену ппхвалу ушенику дпдељује пдељеоски старещина, пп сппственпј иницијативи или 

на пбразлпжени усмени предлпг предметнпг наставника. 

Писмену ппхвалу ушенику дпдељује пдељеоскп веће, на пбразлпжени усмени предлпг 

пдељеоскпг старещине или предметнпг наставника. 

Награде ушеницима дпдељује Наставнишкп веће, на пбразлпжени писмени предлпг 

пдељеоскпг старещине, пдељеоскпг већа или предметнпг наставника. 

 

 

Члан 229. 

У Шкпли се на крају сваке наставне гпдине дпдељује ппсебна ппхвала „Ушеник 

генерације“. 

Ппхвала се дпдељује ушенику заврщнпг разреда кпји се у свпјпј генерацији највище 

истакап у ушеоу и  владаоу.   

Члан 230. 

Ппхвала „Ушеник генерације“ дпдељује се ушенику дпбитнику Диплпме „Вук Карачић“ с 

највище бпдпва у пднпсу на пстале дпбитнике те диплпме, дпдељених према 

критеријумима утврђеним Статутпм. 



Члан 231. 

Примернп владаое кандидат за дпделу ппхвале „Ушеник генерације“ мпра имати и ппсле 

закљушиваоа пцене из владаоа, најмаое дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели те ппхвале. 

Члан 232. 

Кандидату за ушеника генерације припадају бпдпви пп пснпву успеха на такмишеоима из 

наставних предмета у прганизацији Министарства или признатих пд стране Министарства. 

1. За успех на щкплскпм такмишеоу ушенику припада: 

- за псвпјенп првп местп – 3 бпда; 

- за псвпјенп другп местп – 2 бпда; 

- за псвпјенп треће местп – 1 бпд.  

2. За успех на ппщтинскпм такмишеоу ушенику припада: 

- за псвпјенп првп местп – 5 бпдпва; 

- за псвпјенп другп местп – 4 бпда; 

- за псвпјенп треће местп – 3 бпда. 

3. За успех на градскпм такмишеоу ушенику припада: 

- за псвпјенп првп местп – 10 бпдпва; 

- за псвпјенп другп местп – 8 бпдпва; 

- за псвпјенп треће местп – 6 бпдпва. 

4. За успех на републишкпм такмишеоу ушенику припада: 

- за псвпјенп првп местп – 20 бпдпва; 

- за псвпјенп другп местп – 18 бпдпва; 

- за псвпјенп треће местп – 15 бпдпва. 

5. За успех на такмишеоу вищег ранга ушенику припада: 

- за псвпјенп првп местп – 40 бпдпва; 

- за псвпјенп другп местп –30 бпдпва; 



- за псвпјенп треће местп – 25 бпдпва. 

Члан 233. 

Одредбе претхпднпг шлана схпднп се примеоују и на ушенике кпји су ппстигли успех на 

такмишеоима, првенствима, излпжбама, смптрама и слишним манифестацијама у пбласти 

физишкпг васпитаоа, рецитатпрства, ппзприщне и филмске уметнпсти, ликпвне културе, 

музишке културе и технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа. 

 

Члан 234. 

У слушају да је резултат ушеника ппстигнут у пару или тимским  радпм, пднпснп екипнп, 

ушеницима кпји су ушествпвали у ппстизаоу резултата признаје се  пплпвинапд бпдпва 

утврђених у  шлану 232. Статута. 

Члан 235. 

Предлпг за избпр ушеника генерације утврђује пдељеоски старещина ушеника или 

надлежнп пдељеоскп веће најкасније на седници на кпјпј се утврђују успех и владаое 

ушеника на крају наставне гпдине. 

Предлпг се ппднпси у писменпм пблику и треба да буде пбразлпжен, уз навпђеое 

ппдатака п успеху и владаоу ушеника. 

Члан 236. 

Предлпг се ппднпси директпру, пдмах ппсле седнице пдељеоскпг већа на кпјпј су 

утврђени успех и владаое ушеника на крају наставне гпдине. 

Пп истицаоу рпка за дпстављаое иницијативе директпр именује трпшлану кпмисију (у 

даљем тексту пвпг ппглавља: Кпмисија), у шијем саставу су, ппред оега, и два наставника 

(један из старијих, а други из млађих разреда). 

Задатак Кпмисије је да прпвери ппдатке п успеху и владаоу ушеника, да на пснпву такп 

прпверених ппдатака свакпм кандидату утврди бпдпве пп пснпву успеха на такмишеоима 

и да на пснпву такп утврђених бпдпва сашини ранг листу и кандидата с највищим брпјем 

бпдпва предлпжи Наставнишкпм већу за дпделу ппхвале „Ушеник генерације“. 

У слушају да највећи брпј бпдпва имају два или вище ушеника, Кпмисија ће Наставнишкпм 

већу предлпжити да се ппхвала „Ушеник генерације“ дпдели свим таквим ушеницима.  



У састав Кпмисије не мпже ући наставник кпји предаје или је предавап некпм пд 

предлпжених кандидата, нити наставник кпд кпјег ппстпје разлпзи кпји дпвпде у сумоу 

оегпву непристраснпст приликпм бпдпваоа. 

Члан 237. 

Наставнишкп веће дпнпси пдлуку п дпдели ппхвале „Ушеник генерације“, кап и п награди 

за изабранпг ушеника. 

Наставнишкп веће пдлуку дпнпси већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва и та пдлука је 

кпнашна. 

Члан 238. 

Ушеник генерације награђује се коигпм. 

Ушеник генерације, ппред награде у пблику коиге, мпже дпбити и награду у пблику 

бесплатне екскурзије, летпваоа,  зимпваоа или у пблику другпг примеренпг ппклпна, у 

складу са мпгућнпстима Шкпле. 

Одлука п дпдели ппхвале „Ушеник генерације“ пбјављује се на пгласнпј табли Шкпле и на 

щкплскпј интернет страни, заједнп с фптпграфијпм ушеника генерације и ппдацима п 

оегпвпм живпту и раду. Одлука пстаје на пгласнпј табли и на интернет страни најмаое 

365 дана. 

3. Пствариваое и заштита права ученика 

Члан 239. 

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 240. 

Заппслени у Шкпли дужан је да пријави директпру или Шкплскпм пдбпру сваки слушај 

крщеоа права ушеника. 

 

 



Заппслени у шкпли 

Наставници, васпитачи и стручни сарадници 

Члан 241. 

Наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли пстварује наставник. 

Струшне ппслпве у щкпли пбављају струшни сарадници: педагпг, лпгппед и библиптекар. 

Задатак наставника и васпиташа јесте са струшним знаоем псигурају ппстизаое 

прпписаних циљева и задатака, уважавајући предзнаоа и ппсебне мпгућнпсти ушеника. 

Задаци стручнпг сарадника 

Члан 242. 

Задатак струшнпг сарадника јесте да свпјим струшним знаоем и саветпдавним радпм 

унапређује пбразпвнп-васпитни рад у щкпли и пружа струшну ппмпћ ушеницима, 

рпдитељима и наставницима, пп питаоима кпја су пд знашаја за пбразпваое и васпитаое 

и развпј прпфесипналне каријере ушеника. 

Прпграм свих пблика рада струшних сарадника прпписује министар. 

 

Пбразпваое наставника и стручних сарадника 

Члан 243. 

Ппслпве наставника у щкпли, и струшнпг сарадника мпже да пбавља лице са 

пдгпварајућим виспким пбразпваоем из шлана 8.став 2. Закпна. 

1) на студијама другпг степена(мастер академске студије, специјалистишке академске 

студије или специјалистишке струкпвне студије) пп прппису кпји утврђује виспкп 

пбразпваое, ппшев пд 10.септембра 2005 гпдине. 

2) На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је 

уређивап виспкп пбразпваое дп 10.септембра 2005 гпдине. 

Изузетнп пд става 1. пвпг шланампже да пбавља лице са пдгпварајућим  пбразпваоем из 

шлана 8.став 3. Закпна. ппслпве наставника у пснпвнпј щкпли за предмете за кпје се не 

пбразују наставници са виспким пбразпваоем мпже да пбавља и лице са: 



1) наставник са стешеним пдгпврајућим виспким пбразпваоем на студијама првпг 

степена (пснпвне академске, пднпснп струкпвне студије), студијама у трајаоу 

пд три гпдине или вищим пбразпваоем. 

Лице из става 1.и 2.пвпг шлана мпра да има пбразпваое из психплпщких, педагпщких и 

метпдишких дисциплина стешенп на виспкпщкплскпј устанпви у тпку студија или накпн 

диплпмираоа, пд најмаое 30 бпдпва и 6 бпдпва праксе у устанпви, у складу са 

Еврппски системпм пренпса бпдпва.  

Врсту пбразпваоа наставника, струшнпг сарадника из става 1. Овпг шлана, врсту 

пбразпваоа наставника из става 2. пвпг шлана  прпписује министар. 

Врсту пбразпваоа наставника верске наставе у щкплама на предлпг министра вера и 

традиципналних цркава и верских заједница прпписује министар прпсвете. 

 

Услпви за пријем у радни пднпс 

Члан 244. 

У радни пднпс у щкпли мпже да буде примљен наставник и струшни сарадник ппд 

услпвима прпписаним закпнпм и акп: 

1) има пдгпварајуће пбразпваое; 

2) има психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са ушеницима; 

3) није псуђиван правпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена 

безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца кап и за кривишнеа дела 

насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг 

лица или рпдпскрвоеое, за кривишнп делп примаое мита или даваое мита, за кривишнп 

делп из групе кривишних дела прптив пплне слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив 

шпвешнпсти и других дпбара защтићених међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену 

кривишну санкцију, и за кпје није, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрскп 

ппнащаое;. 

4) има држављанствп Републике Србије 

5)         зна језик на кпме се пстварује пбразпвнп-васпитни рад.  

Услпви из става 1. пвпг шлана дпказују се приликпм пријема у радни пднпс и прпверавају 

се у тпку рада. 



Дпказ п испуоенпсти услпва из став 1. пвпг шлана ташка 1.1) 4) и 5)пвпг шлана ппднпсе се уз 

пријаву на кпнкурс, а из става 1.ташка 2)пвпг шлана пре закљушеоа угпвпра п раду.  

Дпказ из става 1. ташка 3) пвпг шлана прибавља устанпва. 

Заппсленпм престаје радни пднпс акп се у тпку раднпг пднпса утврди да не испуоава 

услпве из става 1.и 2. пвпг шлана или акп пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу. 

Услпви за рад наставника и стручнпг сарадника 

Члан 245. 

Ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља лице кпје има дпзвплу за рад ( 

у даљем тексту :лиценца). 

Без лиценце ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља: 

1) приправник 

2) лице кпје испуоава услпве за наставника, или струшнпг сарадника, са радним 

стажпм стешеним ван щкпле, ппд услпвима и на нашин утврђеним за приправнике; 

3) лице кпје је заснпвалп радни пднпс на пдређенп време ради замене пдсутнпг 

заппсленпг; 

4) Лице из става 2. таш.1) дп 3) пвпг шлана мпже да пбавља ппслпве наставника или 

струшнпг сарадника најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса у щкпли. 

Наставник и стручни сарадник – приправник 

Члан 246. 

Приправник, у смислу Закпна п пбразпваоу и васпитаоу, јесте лице кпје први пут у тпм 

свпјству заснива радни пднпс у щкпли и псппспбљава се  за сампсталан васпитнп-

пбразпвни рад наставника, на пдређенп или непдређенп време, са пуним или непуним 

радним временпм, и псппспбљава се за струшни рад савладаваоем прпграма за увпђеое 

у рад наставника и струшнпг сарадника и пплагаоем испита за лиценцу. 

 Приправнишки стаж траје најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса 

За време трајаоа приправнишкпг стажа, ради савладаваоа прпграма за увпђеое у рад 

наставника и струшнпг сарадника щкпла приправнику пдређује ментпра. 



Прва три месеца приправнишкпг стажа наставник пднпснп приправник ради ппд 

неппсредним надзпрпм наставника кпји има лиценцу и кпје му пдређује 

ментпр.Наставник-приправник за време права 3 месеца не пцеоује ушенике. 

Прва 3 месеца приправнишкпг стажа струшни сарадник ради ради ппд неппсредним 

надзпрпм пдгпварајућегструшнпг сарадника а кпји има лиценцу и кпга му пдређује 

ментпр. 

Изузетнп, акп устанпва нема ментпра, пднпснп пдгпварајућег наставника и струшнпг 

сарадника са лиценцпм, ангажпваће наставника, струшнпг сарадника са лиценцпм из 

друге устанпве на пснпву угпвпра п дппунскпм раду, у складу са закпнпм. 

Струшни сарадник-приправник кпји има пбразпваое из шлана 8 став 2.закпна и кпји је 

тпкпм студија пстварип најмаое 10 бпдпва, у складу са Еврппски системпм пренпса 

бпдпва на пснпву праксе у устанпви, свпј рад мпже да пбавља без неппсреднпг надзпра 

струшнпг сарадника са лиценцпм из става 5 пвпг шлана. 

Приправник кпји  савлада прпграм увпђеоа у ппсап наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника има правп на пплагаое испита за лиценцу ппсле наврщених гпдину дана рада. 

Приправнику кпји у рпку пд две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса на непдређенп 

време не пплпжи испит за лиценцу- престаје радни пднпс. Приправнику у раднпм 

пднпсуна пдређенп време свпјствп приправника престаје накпн пплпженпг испита за 

лиценцу, а рсадни пднпс истекпм времена на кпје је примљен у радни пднпс. 

Приправник – стажиста 

Члан 247. 

Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да пбавља и приправник – 

стажиста. 

Приправник- стажиста савладава прпграм за увпђеое у ппсап и пплагаое испита за 

лиценцу ппд неппсредним надзпрпм наставника, васпиташа и струшнпг сарадника кпји 

има лиценцу. 

Устанпва и приправник- стажиста закљушују угпвпр п стажираоу у трајаоу пд најмаое 

гпдину, а најдуже две гпдине. 

Угпвпрпм из става 3. пвпг шлана не заснива се радни пднпс. 

Приправник стажиста има правп да ушествује у раду струшних пргана без права 

пдлушиваоа и нема правп да пцеоује ушенике у щкпли. 



На пствариваое права из става 2. пвпг шлана схпднп се примеоују пдредбе Закпна п 

пбразпваоу и васпитаоу кпје се пднпсе на приправника. 

Лиценца 

Члан 248. 

Лиценца је јавна исправа. 

Правп на дпбијаое лиценце има наставник, васпиташ или струшни сарадник и приправник 

– стажиста кпји има пдгпварајуће пбразпваое из шлана 121. Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа, савладан прпграм увпђеоа у ппсап наставника, васпиташа или 

струшнпг сарадника и пплпжен испит за лиценцу. 

Министарствп је дужнп да, на лишни захтев, у рпку пд 60 дана пд дана ппднпщеоа 

захтева, изда лиценцу лицу кпје испуоава услпве из става 1. пвпг шлана. 

Акп лице не испуоава услпве из став 1. пвпг шлана министар ће рещеоем пдбити захтев за 

издаваое лиценце. 

Рещеое министра из става 3. кпјим се пдбија захтев за дпбијаое лиценце кпнашнп је у 

управнпм ппступку. 

 

Суспензија лиценце 

Члан 249. 

У тпку важеоа лиценца мпже да буде суспендпвана. 

Лиценца се суспендује на щест месеци наставнику , васпиташу и струшнпм сараднику кпме 

је престап радни пднпс збпг изрешене мере за изврщену ппвреде радне пбавезе из шлана 

141. таш. 1)дп7) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 

За време трајаоа суспензије наставник и струшни сарадник нема правп да ради у щкпли. 

Лиценца се суспендује наставнику, васпиташу или струшнпм сараднику кпји према 

извещтју прпсветнпг саветника не пстварује пбразпвнп- васпитни рад, на нашин и пп 

ппступку кпјим се пмпгућава ппстизаое прпписаних циљева и задатака прпграма 

пбразпваоа и васпитаоа, а за кпга прпсветни саветник утврди да није птклпнип 

недпстатке у свпм раду, ни ппсле датих струшних примедби, предлпга и уппзпреоа у 

писанпм пблику, па је на пснпву тпга најмаое два пута негативнп пцеоен пд стране 

прпсветнпг саветника. 



Наставник , васпиташ или струшни сарадник има правп пригпвпра министру на извещтај 

прпсветнпг светника, у рпку пд псам дана пд дана пријема извещтаја. 

Министар дпнпси рещеое пп пригпвпруу рпку 30 дана пд дана ппднпщеоа пригпвпра. 

Рещеое министра п суспензији кпнашнп је у управнпм ппступку. 

Наставнику, васпиташу или струшнпм сараднику кпме је суспендпвана лиценца на пснпву 

става 3. пвпг шлана, престаје суспензија лиценце укпликп ппнпвп пплпжи испит за лиценцу 

у рпку пд 6 месеци пд дпстављаоа рещеоа министра, а акп га не пплпжи, престаје му 

радни пднпс. 

Пдузимаое лиценце 

Члан 250. 

Лиценца се пдузима наставнику или струшнпм сараднику: 

1) кпји је правпснажнпм пресудпм псуђен за кривишнп делп насиља у ппрпдици 

пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица или 

рпдпскрвоеое , примаоа или даваоа мита, прптив пплне слпбпде,  правнпг сапбраћаја и 

шпвешнпсти и других дпбара защтићених међунарпдним правпм , без пбзира на изрешену  

кривишну санкцију; 

2) кпме је престап радни пднпс збпг ппвреде забране из шл. 44. дп 46. Закпна п 

пбразпваоу и васпитаоу. 

3) кпме је једанпут суспендпвана лиценца у складу са шл.127 пвпг закпна, а стекли су 

се услпви за нпву суспензију; 

Лиценца се сматра пдузетпм нареднпг дана пд дана престанка раднпг пднпса наставника 

и струшнпг сарадника. 

Лице кпме је пдузета лиценца- нема правп на оенп ппнпвнп издаваое, нити на рад у 

щкпли. 

Одузета лиценца враћа се Министарству прекп щкпле. 

Шкпла има пбавезу да пдмах дпстави Министарству кпнашнп рещеое п птказу угпвпра п 

раду кап дпказ п пснпву за пдузимаое лиценце наставнику и струшнпм сараднику. 

Рещеое министра п пдузимаоу лиценце кпнашнп је у управнпм ппступку. 

 



Стручнп усавршаваое и зваоа наставника и стручнпг сарадника 

 

Члан 251. 

Наставник, или струшни сарадник дужан је да се усаврщава ради успещнијег пствариваоа 

и унапређиваоа пбразпвнп- васпитнпг рада. 

У тпку струшнпг усаврщаваоа наставник, васпиташ или струшни сардник мпже да стекне 

зваоа: педагпщки саветник, ментпр, инструктпр и вищи педагпщки саветник. 

Наставник или струшни сарадник има правп на увећану плату за стешенп зваое. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник има правп на пдсуствп из щкпле у трајаоу пд три 

радна дана гпдищое ради ппхађаоа пдпбренпг пблика, нашина и садржаја струшнпг 

усаврщаваоа.Расппред пдсуства наставника, васпиташа и струшнпг сарадника ради 

струшнпг усаврщаваоа планира педагпщки кплегијум. 

План струшнпг усаврщаваоа у складу са припритетима щкпле ради пствариваоа циљева 

пбразпваоа и стандарда ппстигнућа и припритетима Министарства, дпнпси щкплски 

пдбпр. 

Пријем у радни пднпс 

Члан 252. 

Пријем у радни пднпс у щкпли врщи се на пснпву: 

1) кпнашне пдлуке директпра п избпру кандидата пп расписанпм кпнкурсу; 

2) сппразума п преузимаоу, уз сагласнпст заппсленпг. 

На пснпву сппразума из става 1. ташка 2. пвпг шлана заппслени мпже бити преузет из 

устанпве или Министарства. 

Устанпве мпгу врщити и међуспбнп преузимаое заппслених на непдређенп време, на 

пдгпварајуће ппслпве, уз претхпднп пптписан сппразум п преузимаоу уз сагласнпст 

заппслених, акп је разлика у прпценту оихпвпг ангажпваоа маоа пд 20%. 

Директпр щкпле расписује кпнкурс за пријем у радни пднпс. 

У ппступку пдлушиваоа п избпру наставника или струшнпг сарадника директпр щкпле 

врщи ужи избпр кандидата кпје упућује на претхпдну прпверу психпфизишких сппспбнпсти 

у рпку пд псам дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава.Прпверу психпфишких 



сппспбнпсти за рад са децпм и ушеницима врщи надлежна служба за ппслпве 

заппщљаваоа применпм стандардизпваних ппступака. 

Директпр дпнпси пдлуку п избпру наставника и струшних сарадника у рпку пд псам дана 

пд дана дпбијаоа резултата психплпщке прпцене сппспбнпсти за рад са децпм и 

ушеницима.Одлуку п избпру других заппслених у устанпви директпр дпнпси у рпку пд 30 

дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријаве на кпнкурс. 

Кандидат незадпвпљан пдлукпм п избпру мпже да ппднесе пригпвпр Шкплскпм пдбпру у 

рпку пд 8 дана пд дана дпстављаоа пдлуке. 

Акп на кпнкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нпви кпнкурс.Акп Шкплски 

пдбпр у утврђенпм рпку не пдлуши п пригпвпру или акп је кандидат незадпвпљан 

другпстепенпм пдлукпм мпже се пбратити надлежнпм суду у рпку пд 15 дана. 

Ппсле дпнпщеоа кпнашне пдлуке п избпру кандидата директпр дпнпси рещеое п пријему 

у радни пднпс. 

Радни пднпс на пдређенп време 

Члан 253. 

Шкпла нпже да прими у радни пднпс на пдређенп време без кпнкурса лице ради: 

1) замене пдсутнпг заппсленпг дп 60 дана; 

2) дп преузимаоа заппсленпг,пднпснп дп капнашнпсти пдлуке п избпру кандидата пп 

расписанпм кпнкурсу; 

3) дп избпра кандидата- када се на кпнкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан 

пд пријављених кандидата не испуоава услпве- дп заврщетка щкплске гпдине; 

4) ради извпђеоа верке наставе. 

Члан 254. 

Листу наставника верске наставе, на предлпг традиципналних цркава и верских заједница, 

утврђује министар. 

Наставника верске наставе упућује у щкплу традиципнална црква или верска заједница са 

утврђене листе за сваку щкплску гпдину. 

За извпђеое верске наставе наставник са щкплпм у кпју је упућен закљушује угпвпр п раду 

на 12 месеци за сваку щкплску гпдину. 



Шкпла прима у радни пднпс на пдређенп време пп расписанпм кпнкурсу лице: 

1) ради замене пдсутнпг заппсленпг прекп 60 дана; 

2) у свпјству приправника. 

За пбављаое ппслпва педагпщкпг саветника,щкпла са лицем закљушује угпвпр п раду на 

12 месеци за сваку щкплску гпдину. 

Радни пднпс на пдређенп време не мпже да прерасте у радни пднпс на непдређенп 

време. 

Прпбни рад 

Члан 255. 

Прпбни рад мпже да угпвпри щкпла са наставникпм и струшним сарадникпм кпји има 

лиценцу и кпји се прима у радни пднпс на непдређенп време. 

Изузетнп пд став 1. пвпг шлана прпбни рад мпже да се угпвпри и у слушају пријема у радни 

пднпс на пдређенп време дуже пд гпдину дана. 

Прпбни рад пдређује се угпвпрпм п раду и мпже да траје најдуже щест месеци. 

Наставник или  струшни сарадник кпји је за време прпбнпг рада ппказап да свпјим 

кпмпетенцијама мпже успещнп да ради на ппстизаоу прпписаних принципа, циљева и 

стандарда ппстигнућа, наставља са радпм у истпм раднп- правнпм свпјству, а акп се на 

пснпву пцене директпра, а пп прибављенпм мищљеоу педагпщкпг кплегијума, утврди да 

тп није ппказап, престаје му радни пднпс. 

Радни пднпс престаје данпм птказнпг рпка, без права на птпремнину. 

Отказни рпк је 15 радних дана. 

Наставник упућен на рад у инпстранствп 

Члан 256. 

Образпвнп-васпитни рад у инпстранству извпди наставник кпји има лиценцу и кпји 

испуоава ппсебне услпве за наставника. 

Рещеое п упућиваоу наставника на рад у инпстранствп дпнпси министар, на пснпву 

кпнкурса. 



Наставник се упућује на рад у инпстранствп на враме пд гпдину дана, уз мпгућнпст 

прпдужеоа. 

Наставнику щкпле мирује радни пднпс на раднпм месту са кпга је упућен на рад у 

инпстранствп. 

Угпвпр п извпђеоу наставе 

Члан 257. 

Директпр щкпле мпже да закљуши угпвпр п извпђеоу наставе или за пплагаое испита, за 

највище 30 пдстп пд пунпг раднпг временаса лицем заппсленим у другпј устанпви или кпд 

другпг ппслпдавца ,пднпснп кпји сампсталнп пбавља делатнпст у слушајевима из шлана 

132. став 1. Закпна. 

Директпр щкпле пре закљушеоа угпвпра п извпђеоу наставе прибавља сагласнпст друге 

устанпве,пднпснп ппслпдавца. 

Лице ангажпванп на пснпву угпвпра из става 1. пвпг шлана не стише свпјствп заппсленпг у 

щкпли, а правп на накнаду за пбављени рад стише на пснпву извещтаја п пдржаним 

шаспвима наставе испитима и другим пблицима пбразпвнп-васпитнпг рада . 

Лице из става 1. пвпг шлана ушествује у раду струшних пргана щкпле без права пдлушиваоа, 

псим у раду пдељенскпг већа. 

Нпрма неппсреднпг рада наставника и стручнпг сарадника са ученицима 

Члан 258. 

У пквиру пунпг раднпг раднпг времена у тпку радне недеље : 

1) наставник извпди наставу 20 шаспва и шетири шаса других пблика неппсреднп 

празпванп- васпитнпг рада са ушеницима ( дппунски, дпдатни, индивидуализпвани, 

припремни рад и други пблици рада, у складу са ппсебним закпнпм ) – 60 пдстп раднпг 

времена, . 

2) струшни срадник у устанпви пстварује све пблике рада са децпм, ушеницима , 

наставницима, другим сарадницима, рпдитељима, пднпснп старатељима деце и ушеника 

– 75 пдстп раднпг времена. 

3) структуру и расппред пбавеза наставника, васпиташа и струшнпг сарадника у пквиру 

радне недеље утврђује устанпва гпдищоим планпм рада. 



Структура и расппред пбавеза наставника у ппгледу свих пблика неппсреднпг рада са 

ушеницима мпже да се утврди такп да буду разлишити у пквиру радних недеља. 

Нпрму свих пблика неппсреднпг рада са ушеницима и других пблика рада наставника , 

васпиташа и срушнпг сарадника у пквиру недељнпг пунпг раднпг времена и на гпдищоем 

нивпу, кап и брпј сати пбразпвнп – васпитнпг рада кпји дпдатнп мпже расппредити на 

друге изврщипце, прпписује министар. 

Акп щкпла не мпже да пбезбеди струшнп лице за највище щест шаспва наставе седмишнп  

из пдређенпг предмета , мпже да расппреди пве шаспве наставницима тпг предмета 

најдуже дп краја щкплске гпдине и пвај рад се не сматра радпм прекп пуне нпрме шаспва. 

Непунп и пунп раднп време 

Члан 259. 

Наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику сваке щкплске гпдине директпр рещеоем 

утврђује статус у ппгледу рада са пуним или непуним радним временпм, на пснпву 

прпграма пбразпваоа и васпитаоа, гпдищоег плана рада и ппделе шаспва за извпђеое 

наставе  и других пблика  неппсреднпг рада  са ушеницима ( дппунски, 

дпдатни,индивидуализпвани,припремни рад и друге пблике рада, у складу са ппсебним 

закпнпм). 

Наставник  или струшни сарадник кпји је расппређен за деп прпписане нпрме свих пблика 

неппсреднпг рада са децпм и ушеницима, има статус заппсленпг са непуним радним 

временпм. 

Наставник, васпиташ или струшни сарадник кпји је пстап нерасппређен, пстварује права 

заппсленпг за шијим је радпм престала пптреба, у складу са закпнпм. 

Пдмпри и пдсуства 

Члан 260. 

Заппслени у щкпли има правп на пдмпре и пдсуства према ппщтим прпписима п раду, 

ппщтем акту, пднпснп угпвпру праду. 

Заппслени у щкпли, пп правилу, кпристи гпдищои пдмпр за време щкплскпг распуста. 

 

 

 



Удаљаваое са рада 

Члан 261. 

Заппслени се привременп удаљава са рада збпг ушиоене ппвреде забране из шл.44-46. 

Овпг закпна и  теже ппвреде радне пбавезе из.шл.141.ташка 1) дп 5) и таш.10) и 16) пвпг 

закпна дп пкпншаоа дисциплинскпг ппступка. 

Наставник или струшни сарадник кпме је суспендпвана лиценца на пснпву шл.127.став 5. и 

6. закпна, удаљава се привременп из пбраазпвнп-васпитнпг рада, дп укидаоа суспензије 

лиценце 

Акп директпр не удаљи наставника или струшнпг сарадника, щкплски пдбпр дужан је да 

дпнесе пдлуку п удаљеоу из става 1. Овпг шлана. 

ПДГПВПРНПСТ ЗАППСЛЕНПГ 

Члан 262. 

Заппслени мпже да пдгпвара за : 

1) Лакщу ппвреду радне пбавезе, утврђену ппщтим актпм щкпле; 

2) Тежу ппвреду радне пбавезе прпписану Закпнпм п пбразпваоу и васпитаоу; 

3) Ппвреду забране прпписане закпнпм; 

4) Материјалну щтету кпју нанесе устанпви, намернп или са крајопм непажопм, у 

складу са закпнпм. 

Лакше ппвреде радне пбавезе 

Члан 263. 

Лакще ппвреде радних пбавеза и мере кпје се изришу заппсленпм у щкпли утврђује се 

ппщтим актпм щкпле ( Правилникпм ). 

Теже ппвреде радних пбавеза 

Члан 264. 

Теже ппвреде радних пбавеза заппсленпг у щкпли, јесу : 

1) Изврщеое кривишнпг дела на раду или у вези са радпм; 

2) Неспрпвпђеое мера безбеднпсти деце, ушеника и заппслених; 



3) Ппдстрекаваое на упптребу алкпхплних пића кпд деце и ушеника, или оенп 

пмпгућаваое, даваое или непријављиваое набавке и упптребе; 

4) Ппдстрекаваое на упптребу наркптишкпг средства или психпактивне супстанце кпд 

ушеника или оенп пмпгућаваое, даваое или непријављиваое набавке и упптребе; 

5) Нпщеое пружја у устанпви или кругу устанпве; 

6) Непвлащћена прпмена ппдатака у евиденцији, пднпснп јавнпј исправи, брисаоем, 

дпдаваоем, прецртаваоем или изпстављаоем ппдатака; 

7) Унищтеое, пщтећеое, скриваое или изнпщеое евиденције, пднпснп пбрасца 

јавне исправе или јавне исправе; 

8) Непптпунп, неблагпвременп и несавеснп впђеое евиденције; 

9) Наплаћиваое припреме ушеника щкпле у кпјпј је наставник у раднпм пднпсу, а 

ради пцеоиваоа, пднпснп пплагаоа испита; 

10)  Дплазак на рад у припитпм или пијанпм стаоу, упптреба алкпхпла или других 

пппјних средстава кпји смаоују радну сппспбнпст; 

11)  Одбијаоа даваоа на увид резултата писмене прпвере знаоа ушеницима, 

рпдитељима , пднпснп старатељима; 

12)  Одбијаое пријема и даваоа на увид евиденције лицу кпје врщи надзпр над радпм 

устанпве, рпдитељу , пднпснп старатељу; 

13) Незакпнит рад или прппущтеое радои шиме се спрешава или пнемпгућава 

пствариваое права детета, ушеника или другпг заппсленпг; 

14) Неизврщаваое или несавеснп, неблагпвременп или немарнп изврщаваое ппслпва 

или налпга директпра у тпку рада, пднпснп за време незакпните пбуставе рад или 

щтрајка, 

15) Злпупптреба права из раднпг пднпса; 

16) Незакпнитп распплагаое средствима, щкплским прпстпрпм, ппремпм и импвинпм 

устанпве; 

17) Непправданп пдсуствп са рада најмаое два узастппна радна дана; 

18) Друге ппвреде радне пбавезе у складу са ппсебним закпнпм. 

 



Дисциплински ппступак 

Члан 265. 

Директпр щкпле ппкреће и впди дисциплински ппступак, дпнпси пдлуку и изрише меру у 

дисциплинскпм ппступку прптив заппсленпг. 

Дисциплински ппступак ппкреће се писменим закљушкпм на кпји пригпвпр није дппущтен, 

а кпји садржи ппдатке п заппсленпм, ппис ппвреде забране, пднпснп радне пбавезе, 

време, местп и нашин изврщеоа и дпказе кпји указују на изврещеое ппвреде. 

Заппслени мпра бити саслущан, са правпм да излпжи свпју пдбрану, сам или прекп 

заступника, а мпже за распреву да дпстави и писмену пдбрану. 

Изузетнп, расправа мпже да се пдржи и без присуства заппсленпг , ппд услпвпм да је 

заппслени на расправу уреднп ппзван. 

На пстала питаоа впђеоа дисциплинскпг ппступка схпднп се примеоују праваила 

управнпг ппступка. 

Дисциплински ппступак је јаван, псим у слушајевима прпписаним закпнпм кпјим се 

уређује ппщти управни ппступак. 

Пп спрпведенпм ппступку дпнпси се рещеое кпјим се заппслени мпже пгласити кривим, у 

кпм слушају му се  изрише и дисциплинска мера, пслпбпдити пд пдгпвпрнпсти или се 

ппступак мпже пбуставити. 

Ппкретаое дисциплинскпг ппступка застарева у рпку пд три месеца пд дана теже сазнаоа 

за ппвреду радне пбавезе и ушинипца, пднпснп у рпку пд щест месеци пд дана када је 

ппвреда ушиоена, псим акп је ушиоена ппвреда забране из шл.44.дп 46.Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа, када ппкретаое дисциплинскпг ппступка застарева у 

рпку пд две гпдине пд дана када је ушиоена ппвреда забране.   

Впђеое дисциплинскпг ппступка застарева у рпку пд щест месеци пд дана ппкретаоа 

дисциплинскпг ппступка. 

Акп ппвреда радне пбавезе садржи пбележја кривишнпг дела, ппкретаое дисциплинскпг 

ппступка застарева прптекпм щест месеци пд дана сазнаоа за ппвреду радне пбавезе и 

ушинипца, пднпснп прптекпм рпка у кпме застарева кривишнп гпоеое за тп кривишнп 

делп, укпликп је тај рпк дужи пд щест месеци. 

Застарелпст не теше акп дисциплински ппступак не мпже да се ппкрене или впди збпг 

пдсуства заппсленпг или других пправданих разлпга. 



Дисциплинске мере 

Члан 267. 

Меру за ппвреду радне пбавезе јесу престанак раднпг пднпса и нпвшана казна. 

 Заппсленпм кпји ушини ппвреду забране, прпписане шл.44.дп 46. Закпна п пбразпваоу и 

васпитаоу, престаје радни пднпс када пдлука директпра п утврђенпј ппвреди забране 

ппстане кпнашна и пдузима се лиценца. 

За ппвреду радне пбавезе из шлана 141. став1. Таш. 1)дп 7) пвпг закпн изрише се мера 

престанка раднпг пднпса и лиценца се суспендује на щест месеци. 

Мера престанка раднпг пднпса изрише се заппсленпм и за ппвреду радне пбавезе из 

шлана 141. таш 8) дп 17) пвпг Закпна, акп је ушиоена умищљајем или из свеснпг нехата и 

акп нису утврђене плакщавајуће пкплнпсти за заппсленпг. 

Нпвшана казана изрише се у висини пд 20 дп 35 пдстп пд плате исплаћене за месец  у кпме 

је пдлука дпнета, у трајаоу пд три дп щест месеци. 

Престанак раднпг пднпса 

Члан 268. 

Радни пднпс у заппсленпг у устанпви престаје у складу са закпнпм, на пснпву рещеоа 

директпра. 

Наставнику,или струшнпм сараднику престаје радни пднпс на крају щкплске гпдине у кпјпј 

наврщи 40 гпдина стажа псигураоа или 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа 

псигураоа. 

Заппсленпм престаје радни пднпс на крају щкплске, пднпснп радне гпдине у кпјпј наврщи 

40 гпдина стажа псигураоа или 65 гпдина живпта. 

Правна заштита заппслених 

Члан 269. 

На рещеое п пствариваоу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслени има правп на 

пригпвпр пргану управљаоа, у рпју пд псам дана пд дана дпстављаоа рещеоа директпра. 

Орган управљаоа дужан је да дпнесе пдлуку пп пригпвпру у рпку пд 15 дана пд дана 

дпстављаоа пригпвпра. 



Орган управљаоа закљушкпм ће пдбацити пригпвпр, укпликп је неблагпвремен, 

недппущтен или изјављен пд непвлащћенпг лица. 

Орган управљаоа ће рещеоем пдбити пригпвпр када утврди да је ппступак дпнпщеоа 

рещеоа правилнп спрпведен и да је рещеое пп закпну заснпванп, а пригпвпр непснпван. 

Акп прган управљаоа утврди да се у првпстепенпм ппступку пдлушне шиоенице 

непптпунп или ппгрещнп утврђене, да се у ппступку није впдилп рашуна п правилима 

ппступка кпја су пд утицаја на рещеое ствари или да је изрека ппбијанпг рещеоа нејасна 

или је у прптиврешнпсти са пбразлпжеоем, пн ће свпјим рещеоем ппнищтити 

првпстепенп рещеое и вратити предмет директпру на ппнпвни ппступак. 

Прптив нпвпг рещеоа заппслени има правп на пригпвпр. 

Акп прган управљаоа не пдлуши пп пригпвпру или акп заппслени није задпвпљан 

другпстепенпм пдлукпм, мпже се пбратити надлежнпм суду у рпку пд 15 дана пд дана 

истека рпка за дпнпщеое пдлуке, пднпснп пд дана дпстављаоа пдлуке. 

 

VII. ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ П ПБЕЗБЕЂИВАОУ ПСТВАРИВАОА ПРАВА 

УЧЕНИКА, ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНПСТИ УЧЕНИКА И ЗАППСЛЕНИХ И 

МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАОЕ ППВРЕДА ЗАБРАНА 

Члан 270. 

Органи Шкпле дужни су да предузимају мере ради: 

1) пбезбеђиваоа пствариваоа права ушеника; 

2) пбезбеђиваоа защтите и безбеднпсти ушеника и заппслених; 

3) спрешаваоа ппвреда забрана дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа и 

странашкпг прганизпваоа и делпваоа (у даљем тексту: ппвреде забрана). 

Члан 266. 

Мере из претхпднпг шлана пбухватају: 

1) примену прпписа и дпнпщеое и примену ппщтих аката у материји пствариваоа и 

защтите права ушеника; 



2) примену прпписа и дпнпщеое и примену ппщтих аката у пбласти безбеднпсти и 

здравља на раду и защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у Шкпли и за време 

свих активнпсти кпје прганизује Шкпла; 

3) фпрмираое тимпва за спрпвпђеое и праћеое мера из претхпднпг шлана; 

4) сарадоу с пдбпрпм за безбеднпст и здравље на раду; 

5) сарадоу са синдикатпм у Шкпли, ушенишким прганизацијама и субјектима ван Шкпле; 

6) ппступаое у ппјединашним слушајевима крщеоа права ушеника, непбезбеђиваоа 

защтите и безбеднпсти ушеника и заппслених или ппвреда забрана; 

7) приказ и анализа стаоа пствариваоа права ушеника, пбезбеђиваоа защтите и 

безбеднпсти ушеника и заппслених и спрешаваоа ппвреда забрана, у извещтајима п раду 

Шкпле и пргана Шкпле. 

Члан 271. 

Шкпла је дужна да пдмах ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд ушеника примете 

знаци насиља, злпстављаоа или занемариваоа. 

У слушају исппљенпг насиља или злпстављаоа у смислу пдредаба Статута, пд стране 

ушеника, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља или пдраслпг лица, над наставникпм, 

струшним сарадникпм и другим заппсленим лицима, прптив рпдитеља, пднпснп 

старатеља ушеника ппднпси се прекрщајна или кривишна пријава. 

Члан 272. 

Ппступаое у Шкпли кап пдгпвпр на насиље и злпстављаое спрпвпди се према Прптпкплу 

ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље и злпстављаое, кпји утврђује садржај и 

нашине спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и нашине за 

прпцену ризика, нашине защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, а дпнпси га 

министар. 

Преппзнаваое невербалних пблика злпстављаоа ушеника пд стране заппсленпг за време 

неге, пдмпра и рекреације и других пблика васпитнп-пбразпвнпг рада врщи се на пснпву 

ближих услпва кпје прпписује министар. 

 

 

 



Члан 273. 

Преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг, ушеника или трећег лица у 

Шкпли врщи се на пснпву ближих критеријума кпје заједнишки прпписују министар и 

прган надлежан за припрему прпписа п људским и маоинским правима. 

Члан 274. 

Саставни деп Шкплскпг прпграма јесу и прпграм защтите пд насиља, злпстављаоа и 

занемариваоа и прпграми превенције других пблика ризишнпг ппнащаоа, кап щтп су, 

нарпшитп, малплетнишка делинквенција, упптреба дувана, алкпхпла и других 

психпактивних супстанци. 

Прпграми из става 1. пвпг шлана пстварују се крпз разлишите наставне и слпбпдне 

активнпсти са ушеницима, заппсленима, рпдитељима, пднпснп старатељима у сарадои са 

ппщтинпм Смедеревска Паланка, у складу са утврђеним пптребама. 

У пствариваое прпграма из става 1. пвпг шлана укљушују се и физишка и правна лица са 

теритприје ппщтине Смедеревска Паланка, устанпве у пбласти културе и сппрта, 

врщоашки ппсредници, кап и лица пбушена за превенцију и интервенцију у слушају 

насиља, злпстављаоа и занемариваоа и других пблика ризишнпг ппнащаоа.  

 

VIII. ПБАВЕШТАВАОЕ УЧЕНИКА, РПДИТЕЉА УЧЕНИКА,  

ЗАППСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА 

Члан 275. 

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 276. 

Рад пргана Шкпле је јаван. 

Јавнпсти нису дпступни ппдаци шијим би се пткриваоем ппвредила пбавеза шуваоа тајне. 

 

Члан 277. 



Шкпла је дужна да има свпју интернет страну. 

Члан 278. 

Ради пптпунпг и благпвременпг пбавещтаваоа ушеника, оихпвих рпдитеља и заппслених, 

дневни ред за седнице Шкплскпг пдбпра, Наставнишкпг већа, Савета рпдитеља и 

Ушенишкпг парламента пбјављују се на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј интернет 

страни у складу с правилима п раду тих пргана. 

Извпди из записника са седница Шкплскпг пдбпра, Наставнишкпг већа, Савета рпдитеља и 

Ушенишкпг парламента пбјављују се на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј интернет 

страни у рпку пд  15 дана пд дана пдржане седнице, акп из прирпде пдлука тих пргана не 

прпизлази да је тп пптребнп ушинити у краћем рпку. 

Обавеза из претхпднпг става пднпси се и на акте директпра кпји су пд щирег знашаја за 

Шкплу, кап и на извпде из записника са седница других пргана Шкпле, ппред пргана 

наведених у претхпднпм ставу, кпји имају такав знашај, према прпцени директпра, 

пднпснп лица кпје рукпвпди радпм пргана. 

Акти из ст. 2. и 3. пвпг шлана треба да стпје на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј 

интернет страни најмаое  5дана. 

Директпр мпже пдпбрити да се на пгласнпј табли Шкпле или на щкплскпј интернет страни 

пбјаве и други акти или инфпрмације, ппред аката и инфпрмација из претхпднпг шлана. 

О пбјављиваоу аката и инфпрмација пргана Шкпле стара се секретар, уз ппмпћ 

наставника инфпрматике. 

О псталим пблицима пбавещтаваоа ушеника, оихпвих рпдитеља и заппслених пдлушује 

директпр, у складу са свпјпм прпценпм. 

Члан 279. 

Шкплски пдбпр мпже пдлушити да са питаоима из свпје надлежнпсти уппзна и щиру 

јавнпст. 

О пптреби да се щира јавнпст уппзна са питаоима из надлежнпсти других пргана Шкпле 

пдлушује директпр. 

Члан 280. 

Опщти акти пргана Шкпле пбјављују се и пмпгућава се оихпва дпступнпст у складу с 

пдредбама Статута. 



Члан 281. 

Летппис Шкпле пбјављује се на интернет страни Шкпле дп 1. пктпбра за текућу щкплску 

гпдину, а мпже се ппделити ушеницима у щтампанпм пблику. 

IX. ППСЛПВНА И ДРУГА ТАЈНА 

Члан 282. 

Ппслпвну тајну представљају ппдаци шије би пткриваое непвлащћенпм лицу мпглп 

щтетити ппслпваоу Шкпле или оеним закпнпм защтићеним интересима. 

 

Члан 283. 

Органи Шкпле, заппслени и пстала раднп ангажпвана лица, кап и ушеници пбавезни су да 

шувају ппслпвну тајну. 

Обавеза шуваоа ппслпвне тајне не престаје престанкпм шланства у пргану Шкпле, 

престанкпм раднпг пднпса у Шкпли нити губиткпм свпјства ушеника Шкпле. 

 

 

Члан 284. 

Органи Шкпле и заппслени пбавезни су да предузимају мере кпје прпизлазе из оихпве 

надлежнпсти, пднпснп пписа ппслпва, са циљем защтите ппдатака кпји представљају 

ппслпвну тајну. 

Члан 285. 

Ппдаци кпји шине ппслпвну тајну утврђени су закпнпм и ппщтим актпм Шкпле. 

Тп су, пре свега, ппдаци: 

1) у вези са пбезбеђеоем щкплске импвине и пбјеката, 

2) п платама, накнадама плата и другим примаоима заппслених, 

3) п ппнудама за закљушеое угпвпра и п закљушеоу угпвпра у ппслпваоу Шкпле. 



Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку п тпме кпји ће се ппдаци сматрати ппслпвнпм тајнпм, у 

складу са закпнпм и ппщтим актпм Шкпле. 

Члан 286. 

Обавезе пргана Шкпле и заппслених у пднпсу на ппдатке кпји представљају ппслпвну 

тајну испуоавају се и  када је реш п другпј врсти тајне шије је шуваое пбавезнп.   

X. ППШТИ АКТИ ШКПЛЕ  

Члан 287. 

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 288. 

О благпвременпм дпнпщеоу ппщтег акта впди рашуна секретар и с 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) директпр, 

2) синдикат, 

3) председник или шлан Шкплскпг пдбпра, 

4) Наставнишкп веће, 

5) Савет рпдитеља, 

6) Ушенишки парламент.  

Члан 289. 

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. 



Члан 290. 

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 и предлпг Развпјнпг плана израђује струшни актив за развпјнп планираое, а нацрт и 

предлпг Шкплскпг 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. 

Члан 291. 

Утврђиваое предлпга и дпнпщеое 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 пдредбама кпје уређују пдлушиваое 

тпг пргана.  

Члан 292. 

Ппступак дпнпщеоа ппщтег акта примеоује се и на дпнпщеое измена или дппуна ппщтег 

акта.  

 

Члан 293. 

Опщти акти не смеју бити  у супрптнпсти с пптврђеним међунарпдним угпвприма, 

Уставпм, закпнпм, ппдзакпнским актпм, нити с кплективним угпвпрпм. 

Члан 294. 

Аутентишнп тумашеое ппщтих аката даје прган кпји их је дпнеп и таквп тумашеое је 

саставни деп ппщтег акта на кпји се пднпси. 

Члан 295. 

Опщти акти, укљушујући и Гпдищои план рада, Развпјни план и Шкплски прпграм, 

пбјављују се на пгласнпј табли Шкпле и на щкплскпј интернет страни најкасније 8 дана пд 

дана дпнпщеоа. 



Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва пбјављује се у рпку пд 8 дана пд 

дана дпбијаоа сагласнпсти на тај акт пд стране Шкплскпг пдбпра. 

Акти из става првпг пвпг шлана на пгласнпј табли Шкпле пстају најмаое 8 дана пд дана 

пбјављиваоа, а на щкплскпј интернет страни пстају трајнп дпступни заинтереспваним 

лицима. 

Члан 296. 

О пбјављиваоу ппщтих аката старају се директпр и секретар, уз ппмпћ наставника 

инфпрматике. 

Секретар на дпнетпм ппщтем акту, пре пбјављиваоа, уписује делпвпдни брпј и датум ппд 

кпјим је ппщти акт заведен, кап и датум пбјављиваоа. 

Пп истеку рпка пд 8 дана, кпликп најмаое ппщти акт треба да стпји на пгласнпј табли, 

секретар на оега уписује датум ступаоа на снагу, пптписује се и пверава свпј пптпис 

малим пешатпм Шкпле. 

Члан 297. 

Пп два примерка Статута и псталих ппщтих аката, укљушујући и Гпдищои план рада, 

Развпјни план и Шкплски прпграм, шувају се у щкплскпј библиптеци и дпступни су 

ушеницима, рпдитељима ушеника и заппсленима за шитаое у прпстпријама библиптеке и 

за фптпкппираое. 

 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 298. 

Шкпла је пбавезна да ппщте акте дпнете пре ступаоа на снагу Статута усагласи са 

Статутпм у рпку пд три месеца пд оегпвпг ступаоа на снагу. 

Дп ступаоа на снагу ппщтих аката усаглащених 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 с оегпвим пдредбама.  

Члан 299. 

Пп истеку рпка из претхпднпг шлана, ппщти акти дпнети пре ступаоа на снагу Статута 

престају да важе. 



Члан 300. 

Данпм ступаоа на снагу Статута престаје да важи Статут Шкпле заведен ппд брпјем 1294, 

пд  29.11.2011. гпдине. 

Члан 301. 

Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле. 

Председник Шкплскпг пдбпра 

Слпбпдан Тпщић 

__________________________ 

Статут је заведен ппд делпвпдним брпјем 1518, пд 23.12. 2013. гпдине, пбјављен је на 

пгласнпј табли Шкпле дана 23.12. 2013. гпдине, а ступип је на снагу дана 31.12. 2013. 

гпдине. 

 

Секретар Шкпле 

Драгпслав Живкпвић 

  ____________________  


