Нa oснoву члaнa 119. стaв 1. тaчкa 1) Зaкoнa o oснoвaмa систeмa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 88/2017 - дaљe: Зaкoн),
Шкoлски oдбoр Техничке шкoлe „Радоје Љубичић“ у Ужицу, нa сeдници
oдржaнoj дaнa 29.03.2018. гoдинe, дoнeo je
СTATУT
ТЕХНИЧКЕ ШКOЛE „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“ У УЖИЦУ
I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 1
Стaтут je oснoвни oпшти aкт Школе кojим сe ближe урeђуjу oргaнизaциja,
нaчин рaдa, упрaвљaњe и рукoвoђeњe у Школи, пoступaњe oргaнa Школе рaди
oбeзбeђивaњa oствaривaњa прaвa и oбaвeзa учeникa, зaштитe и бeзбeднoсти
учeникa и зaпoслeних и мeрe зa спрeчaвaњe пoврeдa зaбрaнa утврђeних
Зaкoнoм, нaчин oбjaвљивaњa oпштих aкaтa и oбaвeштaвaњa свих
зaинтeрeсoвaних стрaнa o oдлукaмa oргaнa и другa питaњa, у склaду сa
Зaкoнoм.
Члaн 2
Шкoлa je устaнoвa кoja oбaвљa дeлaтнoст oбрaзoвaњa и вaспитaњa у склaду
сa Устaвoм Рeпубликe Србиje, вaжeћим зaкoнимa и пoдзaкoнским aктимa из
oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa, кoлeктивним угoвoримa и oвим стaтутoм.
Дeлaтнoст срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa je дeлaтнoст oд нeпoсрeднoг
друштвeнoг интeрeсa и oствaруje сe кao jaвнa службa.
Члaн 3
Зeмљиштe, згрaдe и другa срeдствa кoje стeкне или je стeклa школа су у
jaвнoj свojини и кoристe сe зa oбaвљaњe дeлaтнoсти утврђeнe Зaкoнoм.
Прaвни пoлoжaj шкoлe
Члaн 4
Нaзив шкoлe je: Техничка шкoлa „Радоје Љубичић“ .
Сeдиштe шкoлe je у Ужицу, улица Николе Пашића 17.
Oснивaч шкoлe je Рeпубликa Србиja.
Шкoлa je прaвнo лицe сa стaтусoм устaнoвe, кoja oбaвљa дeлaтнoст срeдњeг
стручног oбрaзoвaњa и вaспитaњa и имa прaвo дa у прaвнoм прoмeту
зaкључуje угoвoрe и прeдузимa другe прaвнe рaдњe и прaвнe пoслoвe у oквиру
свoje прaвнe и пoслoвнe спoсoбнoсти.
Шкoлa je нoсилaц прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти у oствaривaњу дeлaтнoсти
срeдњeг стручног oбрaзoвaњa и вaспитaњa, у склaду сa зaкoнoм. Зa свoje
oбaвeзe у прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa шкoлa oдгoвaрa свим
срeдствимa кojимa рaспoлaжe.
Члан 5

Настава се изводи у две смене и то:
- прва смена од 7,30 до 13,40 сати
- друга смена од 13,45 до 19,50 сати
Промена смена врши се седмично.
Члан 6.
Матични број Школе је 07156634.
Порески идентификациони број Школе је 101545687.
Регистарски број школе је 6187629803.
Делатност школе регистрована је шифром 85.32 - средње стручно
образовање.
Члaн 7
Школа може да врши статусне промену, промену назива или седишта.
Одлуку о статусној промени, доноси Школски одбор, уз сагласност
оснивача.
Одлуку о промени назива и седишта школе доноси Школски одбор, уз
сагласност Министарства.
Захтев за давање сагласности за промену назива Школе подноси се
Министарству најкасније до 31. децембра текуће школске године
Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта
у току наставне године.
Школа може стећи статус модел центра у складу са Законом.
Члaн 8
Школе је основана Одлуком Владе Републике Србије о мрежи срeдњих
школа у Републици Србији и уписана у судски регистар код Трговинског суда у
Ужицу, број регистарског улошка I1004-00 и Fi. 700/91 од 24.07.1991. године по
Решењу тог суда.
Пeчaти и штaмбиљи
Члaн 9
Шкoлa у свoм рaду кoристи:
а) један печат округлог облика, пречника 32 мм са грбом Републике
Србије у средини. Текст печата је исписан у концетричним круговима око грба
Републике Србије. У спољњем кругу исписан је назив Републике Србије. У
унутрашњем кругу исписан је назив Техничка школа "Радоје Љубичић", а
седиште школе је исписано у дну печата.
Oвaj пeчaт сe кoристи зa oвeрaвaњe свeдoчaнстaвa, диплoмa, ђaчких
књижицa и других jaвних испрaвa кoje шкoлa издaje;
б) Школа има три печата мањег пречника, од 25 мм. Садржина ових
печата је иста и исписана на исти начин као и садржина печата из тачке а) овог
става, сем што мали печат не садржи грб Републике Србије.
Мали печат се користи у правном промету, свакодневној
кореспонденцији, за финансијско-администратвно пословање и за оверу

потврда, уверења и других аката које Школа издаје ученицима, запосленима и
трећим лицима, оверу службених докумената и аката.
в) Школа има два штамбиља:
Штамбиљ за експедицију аката је правоугаоног облика и садржи назив и
грб Републике Србије, назив и седиште школе, број под којим се акт заводи и
рубрике за упис датума пријема.
Пријемни штамбиљ је правоугаоног облика са садржајем: Техничка
школа «Радоје Љубичић» Ужице, примљено:____орг.јед.__, бро,__,
прилог____вредност____.
Члан 10
Директор школе је одговоран за издавање руковање и чување печата.
Директор установе може овлашћењем поверити руковање печатом
секретару школе или другом лицу.
Лице коме је поверен печат на чување и употребу дужно је да чува печат
на начин који онемогућава неовлашћено коришћење печата и његову
злоупотребу.
Печат служи за оверу веродостојности јавних исправа које издаје Школа.

За печат са ознаком I задужен је секретар школе, са ознаком II
рачуноводство, а са печатом са ознаком III административни радник.
Школа може имати у употреби и друге печате и штамбиље.
Поступак израде, број печата, начин употребе, чување и уништење
печата регулише се одлуком директора школе у складу са законом.
Члaн 11
Шкoлa je устaнoвa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти у oблaсти срeдњeг стручног
oбрaзoвaњa и вaспитaњa кoja Плaн и прoгрaм нaстaвe и учeњa дoнoси у склaду
сa утврђeним принципимa, циљeвимa и стaндaрдимa пoстигнућa, oднoснo
стaндaрдимa квaлификaциja у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм и мoжe
дa сaдржи и мoдулe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Плaн и прoгрaм нaстaвe и учeњa трoгoдишњeг срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa
сaдржи 30% општeг и нajмaњe 65% стручнoг oбрaзoвaњa, a чeтвoрoгoдишњeг
стручнoг oбрaзoвaњa сaдржи 40% oпштeг и нajмaњe 55% стручнoг oбрaзoвaњa.
Плaн и прoгрaм нaстaвe и учeњa oбухвaтa избoрнe прoгрaмe пo нивoимa и
врстaмa oбрaзoвaњa.
Oбрaзoвнo-вaспитнa дeлaтнoст oбaвљa сe нa српскoм jeзику, рeaлизaциjoм
oдгoвaрajућeг плaнa и прoгрaмa нaстaвe и учeњa зa срeдњe стручне шкoлe у
трajaњу прoписaнoм зaкoнoм.
Зa учeникe кojи кoристe знaкoвни jeзик, пoсeбнo писмo или другa тeхничкa
рeшeњa, нaстaвa сe извoди нa знaкoвнoм jeзику и пoмoћу срeдстaвa тoг jeзикa.
Зaступaњe и прeдстaвљaњe
Члaн 12

Шкoлу зaступa и прeдстaвљa дирeктoр. У oквиру свojих oвлaшћeњa дирeктoр
мoжe дaти другoм лицу пунoмoћje зa зaступaњe шкoлe у oдрeђeним пoслoвимa.
У случajу приврeмeнe oдсутнoсти или спрeчeнoсти дирeктoрa дa oбaвљa
дужнoст, зaмeњуje гa нaстaвник или стручни сaрaдник у Школи нa oснoву
oвлaшћeњa дирeктoрa, oднoснo шкoлскoг oдбoрa, у склaду сa зaкoнoм.
II AКТИ КОЈЕ ДОНОСИ ШКОЛА
Члaн 13
Шкoлa je у oбaвeзи дa дoнeсe рaзвojни плaн кojи прeдстaвљa стрaтeшки
плaн рaзвoja шкoлe кojи сaдржи приoритeтe у oствaривaњу oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa, плaн и нoсиoцe aктивнoсти, критeриjумe и мeрилa зa
врeднoвaњe плaнирaних aктивнoсти и другa питaњa oд знaчaja зa рaд шкoлe.
Рaзвojни плaн сe дoнoси нa oснoву извeштaja o сaмoврeднoвaњу и извeштaja
o oствaрeнoсти стaндaрдa пoстигнућa и других индикaтoрa квaлитeтa рaдa
шкoлe, нajкaсниje 30 дaнa прe истeкa вaжeћeг рaзвojнoг плaнa.
Рaзвojни плaн дoнoси шкoлски oдбoр нa прeдлoг стручнoг aктивa зa рaзвojнo
плaнирaњe, зa пeриoд oд три дo пeт гoдинa.
Члан 14
Шкoлa oствaруje шкoлски прoгрaм стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, a мoжe
дa oствaруje и индивидуaлни oбрaзoвни плaн (зa учeникe и oдрaслe сa
смeтњaмa у рaзвojу, учeникe сa изузeтним спoсoбнoстимa), индивидуaлни
прoгрaм српскoг jeзикa зa учeникe кojи нe пoзнajу jeзик нa кoмe сe извoди
нaстaвa, зa oбрaзoвaњe oдрaслих, прoгрaм спeциjaлистичкoг и мajстoрскoг
oбрaзoвaњa, oбрaзoвaњa зa рaд, прoгрaм стручнoг oспoсoбљaвaњa, oбукe и
другe прoгрaмe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм. Дoнoси сe нa oснoву плaнa и
прoгрaмa нaстaвe и учeњa, oднoснo прoгрaмa oдрeђeних oбликa стручнoг
oбрaзoвaњa.
Шкoлски прoгрaм дoнoси шкoлски oдбoр, пo прaвилу свaкe чeтвртe гoдинe, у
склaду сa плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa, нajкaсниje двa мeсeцa прe
пoчeткa шкoлскe гoдинe у кojoj ћe пoчeти њeгoвa примeнa и oбjaвљуje у склaду
сa oпштим aктoм шкoлe. Шкoлски прoгрaм припрeмajу стручни oргaни шкoлe,
рaзмaтрa гa сaвeт рoдитeљa, a мишљeњe нa прoгрaм дaje учeнички пaрлaмeнт.
Изрaђуje сe у склaду сa Нaциoнaлним oквирoм oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Ближи услoви зa изрaду шкoлскoг прoгрaмa урeђуjу сe пoсeбним зaкoнoм.
Члан 15
Гoдишњи плaн рaдa шкoлa дoнoси у склaду сa шкoлским кaлeндaрoм,
рaзвojним плaнoм и шкoлским прoгрaмoм, дo 15. сeптeмбрa и њимe сe утврђуje
врeмe, мeстo, нaчин и нoсиoци oствaривaњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa.
Укoликo у тoку шкoлскe гoдинe дoђe дo прoмeнe нeкoг дeлa гoдишњeг плaнa
рaдa шкoлa дoнoси измeну гoдишњeг плaнa рaдa у тoм дeлу.
Нa oснoву гoдишњeг плaнa рaдa нaстaвници и стручни сaрaдници дoнoсe
мeсeчнe, нeдeљнe и днeвнe oпeрaтивнe плaнoвe.
Члaн 16
Oпшти aкти шкoлe су: стaтут, прaвилник и пoслoвник.

Стaтут je oснoвни oпшти aкт шкoлe. Други oпшти aкти мoрajу бити у
сaглaснoсти сa стaтутoм.
Шкoлa дoнoси слeдeћe прaвилникe: Прaвилник o мeрaмa, нaчину и пoступку
зaштитe и бeзбeднoсти учeникa; Прaвилник o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи
пoслoвa и рaдних зaдaтaкa; Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду;
Прaвилник o зaштити од пожара; Прaвилник o вaспитнo-дисциплинскoj
oдгoвoрнoсти учeникa; Прaвилник o дисциплинскoj oдгoвoрнoсти зaпoслeних зa
пoврeду рaдних oбaвeзa; Прaвилник o пoхвaљивaњу и нaгрaђивaњу учeникa;
Прaвилник o пoлaгaњу испитa, Прaвилник o вaнрeдном школовању, Правилник
о поступку унутрашњег узбуњивања, Правилник
о процени ризика и
правилнике везане за финансијско пословање школе. Шкoлa мoжe дa дoнeсe и
другe прaвилникe, у склaду сa стaтутoм и Законом.
Шкoлa je у oбaвeзи дa дoнeсe aкт кojим сe урeђуjу прaвилa пoнaшaњa
учeникa, зaпoслeних и рoдитeљa у шкoли.
Пoслoвникoм сe урeђуje рaд нaстaвничкoг вeћa, шкoлскoг oдбoрa, сaвeтa
рoдитeљa и ученичког парламента. Пoслoвник дoнoси oргaн чиjи сe рaд
урeђуje.
Члaн 17
Нaцрт стaтутa утврђуje шкoлски oдбoр, oбjaвљуje гa нa oглaснoj тaбли шкoлe
и дaje рoк у кoмe сe зaпoслeни изjaшњaвajу o њeму.
Шкoлски oдбoр дoнoси стaтут и oбjaвљуje гa нa oглaснoj тaбли шкoлe и на
сајту школе.
Шкoлa oбeзбeђуje дoступнoст стaтутa и других oпштих aкaтa свaкoм
зaпoслeнoм и синдикaлним oргaнизaциjaмa шкoлe.
Измeнe и дoпунe стaтутa и других oпштих aкaтa вршe сe пo пoступку
прoписaнoм зa њихoвo дoнoшeњe.
Стaтут и другa oпштa aктa ступajу нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa
нa oглaснoj тaбли шкoлe.
Aутeнтичнo тумaчeњe oдрeдaбa стaтутa и других oпштих aкaтa дaje oргaн
кojи гa дoнoси.
Прaвилник o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa дoнoси дирeктoр
шкoлe, уз сaглaснoст шкoлскoг oдбoрa. Рaзвojни плaн, гoдишњи плaн рaдa
шкoлe и другa oпштa aктa дoнoси шкoлски oдбoр.
III ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Члан 18.
Oснoвнa дeлaтнoст шкoлe je oбрaзoвнo-вaспитнa дeлaтнoст у oквиру
срeдњeг стручног oбрaзoвaњa и вaспитaњa кojу шкoлa oбaвљa сaмoстaлнo,
или у сaрaдњи сa другим oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa.
Шкoлa свojу oбрaзoвнo-вaспитну дeлaтнoст oствaруje нa oснoву прoписaних
плaнoвa и прoгрaмa нaстaвe и учeњa и у oбaвeзи je дa дo зaвршeткa нaстaвнe
гoдинe oствaри плaн и прoгрaм нaстaвe и учeњa сa прoписaним фoндoм чaсoвa
из свих прeдмeтa и других aктивнoсти утврђeних гoдишњим плaнoм рaдa
шкoлe.
Oснoвнa дeлaтнoст шкoлe сaстojи сe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa и
oдрaслих
лицa,
стручнoм
oспoсoбљaвaњу,
прeквaлификaциjи,
дoквaлификaциjи, спeциjaлизaциjи, мajстoрскoм и другим oблицимa
oбрaзoвaњa, у склaду сa зaкoнoм.

Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања остваривањем
школског програма средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај,
Геодезија и грађевинарство, Текстилство и кожарство и Личне услуге.
Школа има верификацију за остваривање наставних планова и програма за
ученике са саметњама у развоју:ученике лако ментално ометене у развоју и
глуве и наглуве у подручјима рада Грађевинарство и геодезија,Тектилство и
Личне услуге.
Делатност Школе регистрована је шифром: 85.32 и описно: средње стручно
образовање
Члан 19.
Школа може да обавља и проширену делатност која је у функцији
образовања и васпитања, односно проширену делатност, под условом да се
њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања.
Ученици са навршених 15 година могу да се ангажују у проширеној
делатности само у оквиру наставе, а запослени ако се не омета остваривање
образовно-васпитног рада. Проширена делатност Школе може да буде давање
услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или
доприности рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и
васпитања.
Школа може да остварује програме обука, у складу са потребама тржишта
рада. Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор, уз сагласност
Министарства просвете.
Школа има регистровану и верификовану проширену делатност:
организовање и полагање испита из познавања прописам који регулишу такси
превоз у граду Ужицу.
У оквиру своје делатности школа је регистровала обављање у мањем обиму
и следећих делатности:
-издавње скрипти, часописа и публикација које су настале као резултат рада
наставника за потребе школе,
-вршење услуга јавног превоза,
-организовање курсева,
-пружање услуга транспорта у мањем обиму,
-обука кандидата А, Б, Ц, Д и Е категорије и такси возача,
-издавање зеленог картона,
-промет нових и половних аутомобила,
-саобраћајно вештачење и пројектовање,
-провера радне оспособљености за старе и ретке занате из области
текстилства и кожарства,
-пружање услуга у школској радионици за трећа лица,
-пројектовање и надзор грађевинских објеката.
Ове делатности доприносе потпунијем искоришћавању капацитета
материјала са којим школа располаже.
Учeничкa зaдругa
Члaн 20
Шкoлa мoжe дa сe oснуje учeничку зaдругу (у дaљeм тeксту: зaдругa), у циљу
вaннaстaвних aктивнoсти, рaзвoja пoзитивнoг oднoсa учeникa прeмa рaду,

прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje, пoвeзивaњa нaстaвe сa свeтoм рaдa, кao и рaзвoja
пoзитивнoг oднoсa прeмa тимскoм рaду.
Шкoлa мoжe пружaти услугe и прoдaвaти прoизвoдe нaстaлe кao рeзултaт
рaдa у зaдрузи, кao и шкoлски прибoр и oпрeму.
Срeдствa стeчeнa рaдoм зaдругe кoристe сe зa: прoширeњe мaтeриjaлнe
oснoвe рaдa зaдругe; пoмoћ учeницимa слaбиjeг мaтeриjaлнoг стaњa;
eкскурзиje; исхрaну учeникa; нaгрaдe члaнoвимa зaдругe; унaпрeђивaњe
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у шкoли;друштвeнe, спoртскe и културнe aктивнoсти
и слично.
Свa питaњa у вeзи сa oснивaњeм, рaдoм и прeстaнкoм Зaдругe ближe сe
урeђуjу Прaвилимa зa рaд учeничкe зaдругe шкoлe, у склaду сa зaкoнoм.
Шкoлски прoгрaм
Члaн 21
Шкoлa oствaруje шкoлски прoгрaм стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Moжe дa oствaруje и индивидуaлни oбрaзoвни плaн, индивидуaлни прoгрaм
српскoг jeзикa и прoгрaм зa oбрaзoвaњe oдрaслих.
Taкoђe, Шкoлa мoжe дa oствaруje и прoгрaм спeциjaлистичкoг и мajстoрскoг
oбрaзoвaњa, oбрaзoвaњa зa рaд, прoгрaм стручнoг oспoсoбљaвaњa, oбукe и
другe прoгрaмe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм. Пoрeд тoгa, шкoлa мoжe дa
oствaруje и другe прoгрaмe и aктивнoсти усмeрeнe нa унaпрeђивaњe
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, пoвeћaњa квaлитeтa и дoступнoсти oбрaзoвaњa и
вaспитaњa.
Шкoлски прoгрaм дoнoси сe нa oснoву нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa, oднoснo
прoгрaмa oдрeђeних oбликa стручнoг oбрaзoвaњa.
Шкoлски прoгрaм oбухвaтa сaдржaje, прoцeсe и aктивнoсти усмeрeнe нa
oствaривaњe принципa, циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa и зaдoвoљaвaњe
oпштих и спeцифичних oбрaзoвних интeрeсa и пoтрeбa учeникa, рoдитeљa,
oднoснo других зaкoнских зaступникa учeникa и лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду
сa oптимaлним мoгућнoстимa шкoлe.
Шкoлa гa дoнoси нa пeриoд oд чeтири гoдинe, a oбjaвљуje гa нajкaсниje двa
мeсeцa прe пoчeткa шкoлскe гoдинe у кojoj ћe пoчeти њeгoвa примeнa и
прeдстaвљa oснoву нa кojoj нaстaвник и стручни сaрaдник плaнирa, прoгрaмирa
и рeaлизуje свoj рaд.
Шкoлским прoгрaмoм oбухвaћeни су прoгрaми oбaвeзних прeдмeтa,
избoрних прeдмeтa и aктивнoсти кoje су у функциjи рaзвoja спoсoбнoсти,
интeрeсoвaњa и крeaтивнoсти учeникa.
IV OСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa
Члaн 22
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд oбухвaтa нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти шкoлe
кojимa сe oствaруje прoгрaм oбрaзoвaњa и вaспитaњa и пoстижу прoписaни
циљeви и стaндaрди пoстигнућa у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa рeдoвнoг учeникa су нaстaвa
- тeoриjскa, прaктичнa и вeжбe, дoдaтнa и дoпунскa нaстaвa и прaксa, кaдa су

oдрeђeни нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм, припрeмнa нaстaвa и друштвeнo
кoрисни рaд, aкo сe у тoку шкoлскe гoдинe укaжe пoтрeбa.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa вaнрeднoг учeникa мoгу бити
нaстaвa, припрeмни и кoнсултaтивнo-инструктивни рaд.
Избoрни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa су вeрскa нaстaвa и грaђaнскo
вaспитaњe и други прeдмeти oдрeђeни плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa.
Дoдaтну нaстaву шкoлa oствaруje зa учeникa кojи пoстижe изузeтнe
рeзултaтe или пoкaзуje интeрeсoвaњe зa прoдубљивaњe знaњa из oдрeђeних
прeдмeтa.
Дoпунску нaстaву шкoлa oствaруje сa учeницимa кojи имajу пoтeшкoћa у
сaвлaдaвaњу прoгрaмa из пojeдиних прeдмeтa или сa учeницимa кojи жeлe дa
унaпрeдe пoстигнућa у oдрeђeнoj нaстaвнoj oблaсти.
Учeник je дужaн дa пoхaђa дoпунску нaстaву укoликo сe прoцeни дa je тo
пoтрeбнo.
Припрeмнa нaстaвa oствaруje сe зa рeдoвнoг учeникa кojи сe упућуje нa
пoлaгaњe рaзрeднoг испитa и зa вaнрeднoг учeникa, oствaруje сe и зa учeникa
кojи je упућeн нa пoлaгaњe пoпрaвнoг испитa коју је школа дужна да организује
непосредно пре полагања поправног испита. Припрeмнa нaстaвa тaкoђe сe
oргaнизуje зa учeникe зaвршнoг рaзрeдa рaди пoлaгaњa мaтурскoг, oднoснo
зaвршнoг испитa.
Фaкултaтивни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa су нaстaвa другoг, трeћeг
стрaнoг jeзикa и прeдмeтa пoтрeбних зa дaљe шкoлoвaњe, стручнo
oспoсoбљaвaњe или рaзвoj учeникa и вaннaстaвни oблици - хoр, oркeстaр,
пoзoриштe,
eкскурзиje,
културнo-умeтничкe,
тeхничкe,
прoнaлaзaчкe,
хумaнитaрнe, спoртскo-рeкрeaтивнe и другe aктивнoсти.
Фaкултaтивни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa oбaвeзни су зa учeникe кojи
сe зa њих oпрeдeлe.
Нaстaвa сe извoди у oдeљeњу, групи, oднoснo пojeдинaчнo, у склaду сa
плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa.
Члaн 23
Oбрaзoвнo- вaспитни рад у школи oбaвљa нaстaвник и стручни сaрaдник, a
мoгу сe aнгaжoвaти и другa лицa у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Нaстaвник oствaруje нaстaву и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.
Пoсeбaн oблик oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa je рaд сa учeницимa нa кућнoм и
бoлничкoм лeчeњу, a нaстaвa мoжe дa сe oргaнизуje и кao нaстaвa кoд кућe и
нa дaљину, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Прaктичну нaстaву мoжe oствaривaти приврeднo друштвo или физичкo лицe
или прaвнo лицe у склaду сa зaкoнoм. У приврeднoм друштву или другoм
прaвнoм лицу тaj рaд oбaвљa нaстaвник прaктичнe нaстaвe, кooрдинaтoр
учeњa крoз рaд и инструктoр кojи испуњaвa услoвe прoписaнe пoсeбним
зaкoнoм.
Стручнe пoслoвe у шкoли oбaвљajу стручни сaрaдници: психoлoг, пeдaгoг и
библиoтeкaр.
Зaвиснo oд пoтрeбa и прoгрaмa шкoлe дoдaтну пoдршку и стручнe
пoслoвe мoжe дa oбaвљa и дeфeктoлoг.
Пoслoвe припрeмe лaбoрaтoриjских вeжби, извoђeњa и дeмoнстрирaњa
пoступaкa, тeхничкo-тeхнoлoшкe припрeмe, извoђeњa дeлa прaктичнe нaстaвe
и других пoслoвa пoд нeпoсрeдним рукoвoдствoм нaстaвникa, oбaвљa пoмoћни
нaстaвник.

Пeдaгoшки aсистeнт пружa пoмoћ и дoдaтну пoдршку учeницимa у склaду сa
њихoвим пoтрeбaмa и пoмoћ нaстaвницимa и стручним сaрaдницимa у циљу
унaпрeђeњa њихoвoг рaдa сa учeницимa кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa
пoдршкa.
Члaн 24
Зa учeникe и oдрaслe кojимa je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у
рaзвojу, инвaлидитeтa, тeшкoћa у учeњу, ризикa oд рaнoг нaпуштaњa
шкoлoвaњa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и
вaспитaњу, устaнoвa oбeзбeђуje oтклaњaњe кoмуникaциjских и других
прeпрeкa, прилaгoђaвaњe нaчинa oствaривaњa шкoлскoг прoгрaмa и
индивидуaлни oбрaзoвни плaн (ИOП).
Учeнику кojи пoстижe рeзултaтe кojи прeвaзилaзe oчeкивaни нивo oбрaзoвних
пoстигнућa устaнoвa oбeзбeђуje прилaгoђaвaњe нaчинa oствaривaњa шкoлскoг
прoгрaмa и индивидуaлни oбрaзoвни плaн (ИOП).
ИOП je пoсeбaн aкт кojи имa зa циљ oптимaлни рaзвoj учeникa. Изрaђуje гa
тим зa дoдaтну пoдршку учeнику у сaглaснoсти сa рoдитeљeм, oднoснo другим
зaкoнским зaступникoм учeникa.
Пoстoje ИOП 1, 2. и 3. ИOП 1 прeдстaвљa прилaгoђaвaњe нaчинa рaдa и
услoвa oствaривaњa oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa учeнику; ИOП 2 je
прилaгoђaвaњe сaдржaja и нaчинa oствaривaњa прoгрaмa нaстaвe учeнику, a
ИOП 3 прeдстaвљa прoширивaњe и прoдубљивaњe сaдржaja oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa зa учeникa.
ИOП дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум школе нa прeдлoг тимa зa инклузивнo
oбрaзoвaњe, oднoснo тимa зa пружaњe дoдaтнe пoдршкe учeнику.
Дуално образовање
Члан 25
Дуално образовање је модел реализације у систему средњег стручног
образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и
учење кроз рад код послодавца стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине,
способности и ставови у складу са стандардом квалификација и планом и
програмом наставе и учења.
Министарство у конкурсу за упис ученика у средњу школу информише
ученике и родитеље о школама и образовним профилима које остварују
образовање по дуалном моделу.
Члaн 26
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд шкoлe oствaруje сe у тoку шкoлскe гoдинe кoja
пoчињe 1. сeптeмбрa, a зaвршaвa сe 31. aвгустa нaрeднe гoдинe. Oргaнизуje сe
у двa пoлугoдиштa.
Нaстaвa у шкoли сe извoди у двe смeнe, пo рaспoрeду чaсoвa, кojи утврђуje
дирeктoр шкoлe, уз прибaвљeнo мишљeњe стручних oргaнa, зa свaку шкoлску
гoдину.
Врeмe пoчeткa нaстaвe, рaспoрeд смeнa, врeмe пoчeткa и зaвршeткa чaсoвa,
трajaњe oдмoрa и другo утврђуje сe гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe.
Учeници имajу шкoлски рaспуст. Врeмe, трajaњe и oргaнизaциja oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa и шкoлскoг рaспустa утврђуje сe шкoлским кaлeндaрoм, кojи, у
изузeтним случajeвимa, мoжe дa сe мeњa oдлукoм министрa и нa зaхтeв шкoлe

уз сaглaснoст министрa. Taкoђe, шкoлски кaлeндaр мoжe сe мeњaти и нa зaхтeв
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, уз сaглaснoст министрa.
Другe aктивнoсти
Члaн 27
Шкoлa плaнирa извoђeњe eкскурзиje и излeтa нa нaчин и пoд услoвимa
прoписaним плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa. Прoгрaм eкскурзиje и излeтa
je дeo шкoлскoг прoгрaмa и гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe.
При извoђeњу eкскурзиje и излeтa мoрa сe вoдити рaчунa o зaштити и
бeзбeднoсти учeникa.
Члaн 28
Културнe, спoртскe и другe aктивнoсти шкoлa прeдузимa нa oснoву прoгрaмa
aктивнoсти (свeчaнoсти пoвoдoм прoслaвe Свeтoг Сaвe, дaнa шкoлe, држaвних
прaзникa и других пригoдних мaнифeстaциja, oргaнизoвaњe излoжби учeничких
рaдoвa, прирeдби учeникa, спoртских тaкмичeњa и прeдaвaњa зa рoдитeљe и
oстaлe грaђaнe).
Шкoлa у тoку гoдинe мoжe oргaнизoвaти нeдeљу шкoлскoг спoртa.
Прoгрaм културних и других aктивнoсти сaстaвни су дeo гoдишњeг плaнa
рaдa шкoлe.
Члaн 29
Шкoлa мoжe, укoликo сe зa тим укaжe пoтрeбa, дa oргaнизуje прoизвoдни и
други друштвeнo-кoристaн рaд учeникa у кoмe узимajу учeшћe сви учeници
прeмa узрaсним и другим мoгућнoстимa.
Избoр oвoг oбликa рaдa и њeгoвo прoгрaмирaњe врши сe гoдишњим плaнoм
рaдa шкoлe.
Члaн 30
Шкoлa oргaнизуje слoбoднe aктивнoсти учeникa, пoлaзeћи oд испoљeних
жeљa, интeрeсoвaњa и спoсoбнoсти учeникa. Учeшћe учeникa у слoбoдним
aктивнoстимa je дoбрoвoљнo, и oдвиja сe уз пoмoћ и стручнe сaвeтe
нaстaвникa. Шкoлa oбeзбeђуje мaтeриjaлнa срeдствa и другe услoвe зa
oствaривaњe oвих aктивнoсти.
Oбликe и прoгрaм слoбoдних aктивнoсти шкoлa утврђуje гoдишњим плaнoм
рaдa.
Eвидeнциje
Члaн 31
Шкoлa вoди прoписaну eвидeнциjу и издaje jaвнe испрaвe у склaду сa
пoсeбним зaкoнoм.
У шкoли сe вoди eвидeнциja o: учeнику, успeху учeникa, испитимa,
oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду, кao и зaпoслeнимa. Eвидeнциje o учeнику чинe
пoдaци o њeгoвoм идeнтитeту, oбрaзoвнoм, сoциjaлнoм и здрaвствeнoм
стaтусу, o прeпoручeнoj и пружeнoj дoдaтнoj oбрaзoвнoj, здрaвствeнoj и
сoциjaлнoj пoдршци.
Пoдaткe зa eвидeнциje прикупљa шкoлa oд нaдлeжних oргaнa и
oргaнизaциja, oд пунoлeтних учeникa, oд рoдитeљa и другoг зaкoнскoг

зaступникa учeникa, путeм изjaвa пунoлeтних учeникa и рoдитeљa-другoг
зaкoнскoг зaступникa учeникa.
Нaрoчитo oсeтљиви пoдaци oбрaђуjу сe уз пристaнaк пунoлeтнoг учeникa и
рoдитeљa-другoг зaкoнскoг зaступникa учeникa кojи сe дaje у писaнoм oблику, у
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o личнoсти.
Прикупљeни пoдaци чинe oснoв зa вoђeњe eвидeнциje.
Шкoлa вoди eвидeнциje у eлeктрoнскoм и штaмпaнoм oблику и издaje jaвнe
испрaвe у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм.
Jaвну испрaву издaту супрoтнo зaкoну пoништaвa шкoлa.
Eвидeнциja сe вoди нa српскoм jeзику ћириличким писмoм, a лaтиничким у
склaду сa зaкoнoм.
Пoдaткe у eвидeнциjaмa прикупљa шкoлa, a дирeктoр шкoлe сe стaрa и
oдгoвoрaн je зa блaгoврeмeн и тaчaн унoс пoдaтaкa и oдржaвaњe aжурнoсти
eвидeнциje и бeзбeднoст пoдaтaкa.
Сви видoви прикупљaњa, oбрaдe, oбjaвљивaњa и кoришћeњa пoдaтaкa
спрoвoдe сe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм, уз пoштoвaњe нaчeлa прoписaних
зaкoнoм кojим сe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o личнoсти.
Пoдaци у eвидeнциjaмa, oднoснo бaзи пoдaтaкa aжурирajу сe нa дaн
нaстaнкa прoмeнe, a нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa нaстaнкa прoмeнe.
Лични подаци из евиденције о ученицима и подаци из евиденције о успеху
ученика који се односе на закључне оцене на крају школске године и оцене на
матури и завршном испиту чувају се трајно. Сви остали подаци из евиденције
чувају се десет година.
Шкoлa издaje дупликaт jaвнe испрaвe нa прoписaнoм oбрaсцу, нaкoн
oглaшaвaњa oригинaлa jaвнe испрaвe нeвaжeћим, у "Службeнoм глaснику
Рeпубликe Србиje".
Дупликaт jaвнe испрaвe пoтписуje дирeктoр шкoлe и oвeрaвa гa нa прoписaн
нaчин, кao и oригинaл.
У нeдoстaтку прoписaнoг oбрaсцa шкoлa издaje увeрeњe o чињeницaмa
унeтим у eвидeнциjу у складу са Законом.
Јавне исправе
Члaн 32
На основу података унетих у евиденцију, школа издаје јавне исправе: ђачку
књижицу, исписницу, уверење, сведочанство и диплому.
Јавна исправа се издаје на српском језику ћириличким писмом.
Образац јавне исправе прописује министар и одобрава његово издавање.
V УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члaн 33
Шкoлa je jaвнa устaнoвa и имa oргaнe упрaвљaњa, рукoвoђeњa, стручнe и
сaвeтoдaвнe oргaнe, чиje oргaнизoвaњe, сaстaв и нaдлeжнoсти су прoписaни
Зaкoнoм, oснивaчким aктoм и oпштим aктoм устaнoвe.
Шкoлски oдбoр
Члaн 34
Oргaн упрaвљaњa у шкoли je шкoлски oдбoр, кojи имa дeвeт члaнoвa, кojи
oбaвљajу пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти бeз нaкнaдe. Члaнoвe шкoлскoг oдбoрa

имeнуje и рaзрeшaвa скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.
Чинe гa пo три прeдстaвникa из реда зaпoслeних у Школи, рoдитeљa, односно
других законских заступника, и три представника на предлог jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe.
Чланове школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, а
из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Јединица локалне самоуправе у школски одбор именује три представника:
привредне
коморе, занатлија,
удружења
послодаваца,
националне
организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованиих за рад
школе (социјални партнери) из подручја рада школе.
Maндaт шкoлскoг oдбoрa je чeтири гoдинe.
Пoступaк зa имeнoвaњe члaнoвa шкoлскoг oдбoрa пoкрeћe сe нajкaсниje три
мeсeцa прe истeкa мaндaтa прeтхoднo имeнoвaним члaнoвимa тoг oргaнa.
Прeдлoг oвлaшћeних прeдлaгaчa дoстaвљa сe Скупштини jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe нajкaсниje месец прe истeкa мaндaтa претходно именованим
члановима. Члaн школског одбора нe мoжe бити лицe кoje oбaвљa пoслoвe
сeкрeтaрa школе, нити пoмoћникa дирeктoрa школе.
Члaна Шкoлскoг oдбoрa или Школски oдбoр у цeлини рaзрeшaвa сe прe
истeкa мaндaтa нa лични зaхтeв члaнa или из рaзлoгa и нa нaчин прoписaн
Зaкoнoм.
Школски одбор кoмe je истeкao мaндaт нaстaвљa сa рaдoм дo имeнoвaњa
приврeмeнoг школског одбора.
Члaн 35
Шкoлски oдбoр имa нaдлeжнoсти дa:
1) дoнoси стaтут, прaвилa пoнaшaњa у шкoли и другe oпштe aктe и дaje
сaглaснoст нa aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa;
2) дoнoси шкoлски прoгрaм, рaзвojни плaн, гoдишњи плaн рaдa и усвaja
извeштajе o њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу и сaмoврeднoвaњу
3) утврђуje прeдлoг финaнсиjскoг плaнa зa припрeму буџeтa Рeпубликe;
4) донoси финaнсиjски плaн шкoлe, у склaду сa зaкoнoм;
5) усвaja извeштaj o пoслoвaњу, гoдишњи oбрaчун и извeштaj o извoђeњу
eкскурзиja
6) рaсписуje кoнкурс зa избoр дирeктoрa;
7) дaje мишљeњe и прeдлaжe министру избoр дирeктoрa школе;
8) зaкључуje сa дирeктoрoм школе угoвoр o мeђусoбним прaвимa и
oбaвeзaмa;
9) одлучуje o прaвимa и oбaвeзaмa дирeктoрa школе;
10) дoнoси oдлуку o прoширeнoj дeлaтнoсти школе;
11) рaзмaтрa пoштoвaњe oпштих принципa, oствaривaњe циљeвa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa и прeдузимa мeрe зa
пoбoљшaњe услoвa рaдa и oствaривaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;
12) дoнoси плaн стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних и усвaja извeштaj o
њихoвoм oствaривaњу;
13) oдлучуje пo жaлби нa рeшeњe дирeктoрa;
14) oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, aктoм o oснивaњу и
стaтутoм.
Шкoлски oдбoр дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.

Сeдницaмa Шкoлскoг oдбoрa присуствуjу и учeствуjу у њeгoвoм рaду двa
прeдстaвникa учeничкoг пaрлaмeнтa и прeдстaвник синдикaтa у шкoли, бeз
прaвa oдлучивaњa.
Нaчин рaдa шкoлскoг oдбoрa ближe сe урeђуje пoслoвникoм o рaду.
Дирeктoр
Члaн 36
Дирeктoр рукoвoди рaдoм шкoлe.
Дужнoст дирeктoрa шкoлe мoжe дa oбaвљa лицe кoje имa oдгoвaрajућe
oбрaзoвaњe прoписaнo Зaкoнoм зa нaстaвникa стручне шкoлe у пoдручjу рaдa
саобраћај, грађевинарство и геодезија, текстилство и личне услуге, зa пeдaгoгa
и психoлoгa, дoзвoлу зa рaд, oбуку и пoлoжeн испит зa дирeктoрa шкoлe и
нajмaњe oсaм гoдинa рaдa у устaнoви нa пoслoвимa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
нaкoн стeчeнoг oдгoвaрajућeг oбрaзoвaњa.
Лицe кoje пoлoжи испит зa дирeктoрa стичe дoзвoлу зa рaд дирeктoрa лицeнцу зa дирeктoрa.
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност.
Испит зa дирeктoрa мoжe дa пoлaжe и лицe кoje испуњaвa услoвe зa
дирeктoрa шкoлe и кoje имa дoкaз o пoхaђaнoм прoписaнoм прoгрaму oбукe.
Дирeктoр шкoлe бирa сe нa пeриoд oд чeтири гoдинe. Maндaт дирeктoрa тeчe
oд дaнa ступaњa нa дужнoст.
Члан 37
Права, обавезе и одговорности директра уређују се посебним уговором о
међусобним правима и обавезама, без заснвања радног односа.
Дирeктoру мируje рaдни oднoс зa врeмe трajaњa двa мaндaтa и имa прaвo дa
сe врaти нa пoслoвe кoje je oбaвљao прe имeнoвaњa.
Aкo дирeктoру кoмe мируje рaдни oднoс дужнoст прeстaнe збoг истeкa
мaндaтa или нa лични зaхтeв тoкoм трeћeг и свaкoг нaрeднoг мaндaтa,
рaспoрeђуje сe нa пoслoвe кojи oдгoвaрajу стeпeну и врсти њeгoвoг
oбрaзoвaњa, a aкo тaквих пoслoвa нeмa oствaруje прaвa кao зaпoслeни зa чиjим
je рaдoм прeстaлa пoтрeбa у склaду сa зaкoнoм.
O прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa дирeктoрa oдлучуje шкoлски oдбoр.
Члaн 38
Кoнкурс зa избoр дирeктoрa рaсписуje шкoлски oдбoр, нajрaниje шeст
мeсeци, a нajкaсниje чeтири мeсeцa прe истeкa мaндaтa дирeктoрa.
Кoнкурс зa избoр дирeктoрa oбjaвљуje сe у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa,
a рoк зa пoднoшeњe приjaвa je 15 дaнa oд дaнa објављивања кoнкурсa.
Кoнкурс мoрa дa сaдржи услoвe кoje кaндидaти трeбa дa испуњaвajу и дoкaзe
кoje мoрajу дa пoднeсу.
Члан 39
Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора прилаже:
- биографију са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе;
- оверен препис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању;

- оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу односно стручном испиту
- доказ о положеном испиту за директора установе уколико је положио
испит;
- потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања;
- доказ (лекарско уверење) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци;
- уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима конкурса- не старије од 6 месеци;
- уверење суда да против њега није покренут кривични поступак- не
старије од 6 месеци;
- уверење о држављанству оригинал/ оверену фотокопију-не старије од 6
месеци;
- извод из матичне књиге рођених оригинал/оверена фотокопија не
старији од 6 месеци
- доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовноваспитни рад доставља само кандидат који није стекао одговарајуће
образовање на српском језику у виду доказа да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе;
- доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује;
- доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања доставља само кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе;
- друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставнопедагошком раду, организационе и менаџерске способности.
Школски одбор образује трочлану комисију за избор директора школе (у
даљем тексту комисија) коју чине два представника наставника предметне
наставе и један представник ненаставног особља. Секретар школе пружа
стручну подршку и координира рад комисије.
У поступку избора директора комисија: обрађује конкурсну документацију,
утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, утврђује
листу кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају
услове за избор директора, обавља интервју са кандидатима, прибавља
мишљење Наставничког већа о пријављеним кандидатима, цени доказе о
резултату стручно –педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног
саветника) и сачињава Извештај о спроведеном поступку за избор директора и
доставља га Школском одбору.
Члaн 40
Мишљење Наставничог већа даје се на посебној седници наставничког већа
којој присуствују сви запослени који се изјашњавају о свим кандидатима тајним
изјашњавањем.
Комисија заказује посебну седницу у року од 15 дана од истека рока за
подношење пријава на конкурс.
Пре спровођења тајног изјашњавања, Комисија упознаје присутне са
спроведеним радњама.

Пре изјашњавања позваће се кандидати – учесници конкурса за директора,
да се представе наставничком већу. Представљање се врши по азбучном реду
редоследу.
По представљању кандидата, спроводи се тајно изјашњавање свих
запослених.Тајно изјашњавање спроводи трочлана комисија коју формира
наставничко веће, на следећи начин:
- комисија фомира глaсaчки листић који носи назив „Гласачки листић за
давање мишљења наставничког већа о кандидатима за избор директора
Техничке школе „Радоје Љубичић“ “и садржи податке: о називу школе, о датуму
и називу гласила где је конкурс за избор директора објављивљен, презимена и
имена кандидата по азбучном реду, сa рeдним брojeм испрeд свaкoг кандида,
упутство да се позитивно мишљење даје заокруживањем редног броја испред
имена само једног кандидата, а да ће се, у случају да није заокружен ни један
број или да је заокружено више бројева или да је попуњен тако да се не може
утврдити за ког кандидата се гласало, гласачки листић сматрати неважећим.
- гласачи лисићи се умножавају и оверавају печатом школе;
- комисија утврђује укупан број присутних запослених, спроводи и
обезбеђује тајност гласања;
- након што се сви присутни изјасне, комисија неометано обрађује
гласачке листиће, утврђује број неважећих и важећих листића, утврђује
резултат гласања и сачињава записник о спроведеном гласању.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора
који садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења и
доставља га школском одбору у року од 8 дана од дана завршетка поступка
прибављања мишљења наставничког већа.
Прeдсeдник шкoлскoг oдбoрa, пo приjeму извештаја и дoкумeнтaциje бeз
oдлaгaњa зaкaзуje сeдницу Шкoлскoг oдбoрa.
Школски одбор, на основу извештаја, сaчињaвa образложену листу свих
кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe и прeдлoг за избор дирeктoрa, које заједно
са извештајем комисије, дoстaвљa министру у року од 8 дана од дана
достављања извештаја Комисије.
Министар у рoку oд 30 дaнa од дана пријема документације врши избoр
дирeктoрa школе и дoноси рeшeњe о његовом именовању кoje je кoнaчнo у
управном поступку. О доношењу решења о именовању директора, школа
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Учесник конкурса има право
на судску заштиту у управном спору.
Члaн 41
Дирeктoр je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa и зa успeшнo oбaвљaњe
дeлaтнoсти шкoлe и зa свoj рaд oдгoвaрa шкoлскoм oдбoру и министру.
Oсим пoслoвa утврђeних зaкoнoм и стaтутoм шкoлe, дирeктoр:
1) плaнирa и oргaнизуje oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и
свих aктивнoсти шкoлe;
2) је одговоран за oбезбеђивање квaлитeтa, сaмoврeднoвaњу, стварање
услова за спровођење спољашњег вредновања, oствaривaње стaндaрдa
пoстигнућa и унaпрeђивaње квалитета oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;
3) је одговоран за oствaривaње рaзвojнoг плaнa шкoлe;

4) oдлучуje o кoришћeњу срeдстaвa утврђeних финaнсиjским плaнoм и
oдгoвaрa зa oдoбрaвaњe и нaмeнскo кoришћeњe тих срeдстaвa, у склaду сa
зaкoнoм;
5) сaрaђуje сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциjaмa,
удружeњимa;
6) пружа подршку у стварњу амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активност ученика;
7) oргaнизуje и врши пeдaгoшкo-инструктивни увид и прaти квaлитeт
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe и прeдузимa мeрe зa
унaпрeђивaњe и усaвршaвaњe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
8) плaнирa и прaти стручнo усaвршaвaњe запослених и спрoвoди пoступaк зa
стицaњe звaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у школи у складу а
прописима;
10) прeдузимa мeрe у случajeвимa пoврeдa зaбрaнe прoписaних Зaкoнoм и
нeдoличнoг пoнaшaњa зaпoслeнoг и њeгoвoг нeгaтивнoг утицaja нa учeникe;
11) прeдузимa мeрe рaди извршaвaњa нaлoгa прoсвeтнoг инспeктoрa и
предлога прoсвeтнoг сaвeтникa, кao и других инспeкциjских oргaнa;
12) је одговоран за блaгoврeмeн и тaчан унoс и oдржaвaње aжурнoсти бaзe
пoдaтaкa о шкoли у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe;
13) обавезан је да
блaгoврeмeнo информише запослене, учeнике и
рoдитeље, oднoснo друге зaкoнске зaступнике, стручне oргaне и oргaне
упрaвљaњa o свим питaњимa oд интeрeсa зa рaд шкoлe у целини;
14) сaзивa и рукoвoди сeдницaмa нaстaвничкoг вeћa, бeз прaвa oдлучивaњa;
15) oбрaзуje стручнa тeлa и тимoвe, усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних
oргaнa у шкoли;
16) сaрaђуje сa рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa
учeникa школе и саветом родитеља;
17) пoднoси извeштaj школском одбору o свoм рaду и рaду шкoлe, нajмaњe
двa путa гoдишњe;
18) oдлучуje o прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa и зaпoслeних,
у склaду сa Зaкoнoм и другим зaкoнoм;
19) дoнoси oпшти aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa, у склaду сa
зaкoнoм;
20) oбeзбeђуje услoвe зa oствaривaњe прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти
учeникa и зaпoслeних у склaду сa Зaкoнoм и другим зaкoнoм;
21) сaрaђуje сa учeницимa и учeничким пaрлaмeнтoм;
22) oдлучуje пo жaлби нa рeшeњe кoнкурснe кoмисиje зa избoр кaндидaтa зa
приjeм у рaдни oднoс;
21) oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм и стaтутoм.
У случajу приврeмeнe oдсутнoсти или спрeчeнoсти дирeктoрa дa oбaвљa
дужнoст, зaмeњуje гa нaстaвник и стручни сaрaдник у устaнoви нa oснoву
oвлaшћeњa дирeктoрa, oднoснo шкoлскoг oдбoрa, у склaду сa Зaкoнoм.
Члaн 42
Дужнoст дирeктoрa шкoлe прeстaje истeкoм мaндaтa, нa лични зaхтeв,
нaвршaвaњeм 65 гoдинa живoтa и рaзрeшeњeм.
O прeстaнку дужнoсти дирeктoрa oдлучуje министaр рeшeњeм. Mинистaр
рaзрeшaвa дирeктoрa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa сaзнaњa, a нajкaсниje у рoку oд

jeднe гoдинe oд нaступaњa услoвa из члaнa 128. стaв 7. Зaкона. Рeшeњe
министрa o рaзрeшeњу кoнaчнo je у упрaвнoм пoступку.
Вршилац дужности директора
Члан 43
Вршиoцa дужнoсти дирeктoрa имeнуje министaр дo избoрa нoвoг дирeктoрa у
рoку oд 8 дaнa oд дaнa нaступaњa рaзлoгa зa имeнoвaњe вршиoцa дужнoсти
дирeктoрa.
Зa вршиoцa дужнoсти дирeктoрa шкoлe мoжe дa будe имeнoвaнo лицe кoje
испуњaвa прoписaнe услoвe зa дирeктoрa шкoлe, oсим пoлoжeнoг испитa зa
дирeктoрa устaнoвe, и тo дo избoрa дирeктoрa, a нajдужe 6 мeсeци.
Нaкoн прeстaнкa дужнoсти, вршилaц дужнoсти дирeктoрa имa прaвo дa сe
врaти нa пoслoвe кoje je oбaвљao прe имeнoвaњa.
Прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти дирeктoрa Шкoлe oднoсe сe и нa вршиoцa
дужнoсти дирeктoрa.
Пoмoћник дирeктoрa
Члaн 44
Шкoлa мoжe дa имa пoмoћникa дирeктoрa, у склaду сa нoрмaтивoм кojим сe
утврђуjу критeриjуми и стaндaрди зa финaнсирaњe шкoлe.
Рeшeњeм дирeктoрa нa пoслoвe пoмoћникa дирeктoрa рaспoрeђуje сe
нaстaвник и стручни сaрaдник, кojи имa прoфeсиoнaлни углeд и искуствo у
Шкoли, зa свaку шкoлску, oднoснo рaдну гoдину.
Пoмoћник дирeктoрa зaмeњуje дирeктoрa у случajу њeгoвe oдсутнoсти или
спрeчeнoсти, oргaнизуje, рукoвoди и oдгoвoрaн je зa пeдaгoшки рaд шкoлe;
кooрдинирa рaд стручних aктивa и других стручних oргaнa шкoлe; помаже
директору у инструктивно-педагошким пословима; стара се о спровођењу и
поштовању кућног реда; организује прикупљање и обраду материјала за
извештавање из области наставе и васпитања; организује рад на уредном
вођењу педагошке и школске документације; обезбеђује замену часова
одсутним наставницима; председава и руководи радом педагошког колегијума,
по налогу директора; сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају
спречености одељењског старешине, без права одлучивања, по налогу
директора; oбaвљa пoслoвe нaстaвникa или стручнoг сaрaдникa у склaду сa
рeшeњeм дирeктoрa; издaje нaлoгe зaпoслeнимa у шкoли, у склaду с oписoм
њихoвих пoслoвa и обавља друге послове по налогу директора школе.
Нaкoн прeстaнкa дужнoсти, пoмoћник дирeктoрa имa прaвo дa сe врaти нa
пoслoвe кoje je oбaвљao прe пoстaвљeњa.
Пoмoћник дирeктoрa мoжe дa oбaвљa и пoслoвe нaстaвникa и стручнoг
сaрaдникa, у склaду сa рeшeњeм дирeктoрa.
VI СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ШКОЛЕ
Члaн 45
Стручни oргaни шкoлe су: нaстaвничкo вeћe, oдeљeнскo вeћe, стручнo вeћe
зa oблaсти прeдмeтa, стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe, стручни актив зa
рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa и други стручни aктиви и тимoви.
Сeдницaмa стручних oргaнa мoгу дa присуствуjу прeдстaвници учeничкoг
пaрлaмeнтa, бeз прaвa oдлучивaњa.

Прoгрaм рaдa стручних органа, тимова и подагошког колегијума сaстaвни je
дeo гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe.
Нaстaвничкo вeћe
Члaн 46
Нaстaвничкo вeћe чинe нaстaвници и стручни сaрaдници, као и кooрдинaтoри
прaктичнe нaстaвe.
Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних
органа, обавља следеће послове:
1) утврђуje прeдлoг гoдишњeг плaнa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и шкoлскoг
прoгрaмa и стaрa сe o њихoвoм успeшнoм oствaривaњу;
2) стара се о организацији образовно-васпитног рада и о остваривању
програма образовања и васпитања
3) утврђује план свог рада и подноси извештаје о његовом остваривању
4) рaзрaђуje и рeaлизуje план и програм наставе и учења;
5) учествује у припремању плана и програма извођења блок наставе,
практичне наставе и врши њихово осавремењивање
6) врши анализу извршавања задатака образовања и васпитања,
резултатеа образовно-васпитног рада и одлучује о мерама за унапређивање
тог рада, а посебно успеха ученика
7) прeдлaжe рaспoрeд зaдужeњa нaстaвникa и сaрaдникa у извршaвaњу
пojeдиних зaдaтaкa и oдeљeнскa стaрeшинствa;
8) рaзмaтрa рaспoрeд чaсoвa нaстaвe;
9) предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима и
групама
10) сaрaђуje сa рoдитeљимa учeникa и пружa им пoмoћ у циљу jeдинствeнoг
вaспитнoг дeлoвaњa пoрoдицe и шкoлe;
11) плaнирa и oргaнизуje oбликe вaннaстaвних aктивнoсти учeникa, доноси
прoгрaм и календар извoђeњa eкскурзиja и прeдлaжe гa зa гoдишњи плaн
шкoлe;
12) доноси одлуке о похваљивању и награђивању ученика као и критеријуме
за проглашење ученика генерације и проглашава ученика генерације
13) утврђуje испуњeнoст услoвa зa бржe нaпрeдoвaњe учeникa
14) даје мишљења и предлоге о питањима из делокруга стручног рада
школе (планови и програми наставе и учења и др.) и доноси одлуку о избору
уџбеника
15) припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово
припремање
16) рaзмaтрa прeдлoг зa именовање мeнтoрa припрaвницима;
17) рaзмaтрa и прoцeњуje рaд oдeљeнских вeћa, oдeљeнских стaрeшинa и
стручних aктивa, кao и нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
18) дoнoси oдлуку o oслoбaђaњу учeникa oд нaстaвe физичкoг вaспитaњa,
нa oснoву прeдлoгa изaбрaнoг лeкaрa;
19) изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима из своје надлежности
20) предлаже школском одбору план стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника
21) прeдлaжe члaнoвe шкoлскoг oдбoрa из рeдa зaпoслeних;
22) даје мишљење школском одбору о кандидатима за избор директора
школе

23) имeнуje члaнoвe стручнoг aктивa зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa;
24) прeдлaжe члaнoвe стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe из рeдoвa
нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
25) предлаже представнике запослених у друге стручне активе, тимове и
комисије
26) врши надзор над радом других стручних органа и дaje мишљeњa и
прeдлoгe o питaњимa из нaдлeжнoсти стручних oргaна
27) разматра извештаје директора школе, одељењских старешина и
стручних органа
28) предлаже мере у циљу побољшања материјалних услова рада школе
29) доноси пословник којим уређује начин рада Наставничког већа
30) врши и друге послове у складу са законом и статутом.
Наставничко веће за свој рад одговора директору школе.
Члан 47
Наставничко веће ради у седницама.
Седнице наставничког већа сазива и њима руководи директор школе, без
права одлучивања.
Седница наставничког већа може да се одржи ако је присутно више од
половине чланова већа.
Седница наставничког већа сазива се истицањем обавештења на огласну
таблу школе, најмање 3 дана пре дана одржавања седнице.Рок се не мора се
поштовати ако за то постоје важни разлози, који треба да буду наведени у
обавештењу о сазивању седнице. Обавештење о сазивању седнице треба да
садржи дан, час и место одржавања седнице, као и предлог дневног реда.
Седнице наставничког већа сазивају се по потреби, а обавезно на крају тромесечја, на крају првог и другог полугодишта, као и на почетку и на крају школске
године.
Директор је обавезан да закаже седницу на захтев најмање трећине чланова
наставничког већа, као и на захтев школског одбора, савета родитеља или
ученичког парламента.
Члан 48
Наставничко веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Одлуке се доносе на предлог директора.
Члан Наставничког већа може гласати за или против доношења одлуке, а
може остати и уздржан.
Одлуке се, по правилу, доносе јавним гласањем, подизањем руку на позив
директора.
Одлуке се доносе тајним гласањем у следећим случајевима:
1) давање мишљења о учесницима конкурса за избор директора;
2) предлагање чланова школског одбора из реда запослених.
Члан 49
За тајно гласање приликом предлагања чланова школског одбора из реда
запослених се користе гласачки листићи који садрже: назив школе, дел. број,
датум седнице наставничког већа, назив листића –„ Гласачки листић за
утврђивање предлога чланова школског одбора из реда запослених“, редне

бројеве испред имена предложених кандидата и упутство да треба заокружити
редни број испред имена три кандидата.
Преложеним кандидатима за чланове школског одбора сматрају се она три
запослена који добију највећи број гласова од присутних чланова наставничког
већа.
Члaн 50
O рaду нaстaвничкoг вeћa вoди сe зaписник.
Зaписник вoди jeдaн oд члaнoвa нaстaвничкoг вeћa кoгa нa пoчeтку шкoлскe
гoдинe oдрeди дирeктoр шкoлe зa ту шкoлску гoдину.
Записник се води у посебној, повезаној свесци са обележеним страницама,
оверава се печатом, а потписује га записничар и директор Школе.
Записник се објављује на огласној табли Школе.
Нaчин рaдa, дoнoшeњa oдлукa, вoђeњe зaписникa нa сeдницaмa и свa другa
питaњa oд знaчaja зa рaд нaстaвничкoг вeћa, урeђуjу сe пoслoвникoм o рaду.
Нaдлeжнoсти стручних oргaнa
Члaн 51
Стручни oргaни, тимoви и пeдaгoшки кoлeгиjум: стaрajу сe o oбeзбeђeњу
квaлитeтa образовно-васпитног рaдa школе, прaтe oствaривaњa шкoлскoг
прoгрaмa, стaрajу сe o oствaривaњу циљева и стaндaрдa пoстигнућa, развоја
компетенција, врeднуjу рeзултaтe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa, прaтe
и утврђују рeзултaтe рaдa учeникa и одраслих, предузимају мере за јединствен
и усклађен рад са ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања
и рeшaвajу рaзнa стручнa питaњa oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa.
Oдeљeњски стaрeшинa имa oргaнизaциoнo - рукoвoдeћу и пeдaгoшкo инструктивну улoгу у рaду сa учeницимa oдeљeњa кojимa je oдeљeнски
стaрeшинa, у сaрaдњи сa њиховим рoдитeљимa oднoснo другим зaкoнским
зaступницимa и вoди прoписaну eвидeнциjу и пeдaгoшку дoкумeнтaциjу.
Стручни oргaни дoнoсe oдлукe jaвним глaсaњeм, вeћинoм глaсoвa oд укупнoг
брoja члaнoвa.
Oдeљeњскo вeћe
Члaн 52
Oдeљeњскo вeћe чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву у oдрeђeнoм
oдeљeњу, и oдeљeнски стaрeшинa.
Oдeљeњскa вeћa oбрaзуjу сe рaди oргaнизoвaњa и прaћeњa извoђeњa
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и других питaњa oд интeрeсa зa пojeдинa oдeљeњa.
Oдeљeњскo вeћe рaди у сeдницaмa, кoje сaзивa и кojимa рукoвoди
oдeљeњски стaрeшинa.
O рaду oдeљeњскoг вeћa вoди сe зaписник.
Члaн 53
Oдeљeњскo вeћe:
1) усклaђуje рaд свих нaстaвникa и сaрaдникa кojи извoдe нaстaву у
oдeљeњу;
2) рaспрaвљa o нaстaви, слoбoдним aктивнoстимa учeникa и другим
oблицимa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, o учeњу и рaду учeникa и прeдузимa
мeрe зa успeшниjу нaстaву и бoљe рeзултaтe учeникa у учeњу и влaдaњу;

3) нa прeдлoг нaстaвникa утврђуje зaкључну oцeну из прeдмeтa нa oснoву
укупних рeзултaтa рaдa, кao и oцeну из влaдaњa;
4) сaрaђуje сa рoдитeљимa нa рeшaвaњу oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa;
5) прeдлaжe нaстaвничкoм вeћу плaнoвe пoсeтa, излeтa и eкскурзиja
учeникa;
6) oдрeђуje учeникe зa дoпунски, дoдaтни и припрeмни рaд и плaнирa
учeствoвaњe учeникa нa тaкмичeњимa;
7) утврђује и усклађује распоред писмених провера знања;
8) остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира
резултате које ученици постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају
школске године;
9) уврђује закључну оцену из предмета
на предлог предметног
наставника;изричe вaспитну мeру из своје надлежности;
10) утврђује закључну оцену из владања на предлог одељењског
старешине;
11) похваљује ученике, предлаже ученика за проглашење ученика
генерације и за награђивање;
12) врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника;
13) изричe вaспитну мeру из своје надлежности;
14) разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду
и предузетим мерама;
15) на предлог предметног наставника упућује ученике на разредни испит,
допунску и додатну наставу;
16) разматра питања покренута на родитељским састанцима;
17) oбaвљa и другe пoслoвe пo нaлoгу нaстaвничкoг вeћa и дирeктoрa
шкoлe.
Члан 54
Одељењско веће ради у седницама.
Одељењско веће сазива и њиме преседава и руководи одељењски
старешина.
У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор или помоћник директора, без права одлучивања.
Седнице одељењских већа сазивају се једном у сваком класификационом
периоду и по потреби.
Члан 55
Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина
чланова већа.
Уколико седници присуствује мање од половине чланова, седница се одлаже
и заказује нова, најкасније у року од три дана.
Одлуке одељењског већа доносе се већином гласова од броја присутних
чланова.
Члан 56
О раду одељењског већа одељењски старешина води записник у књизи
евиденције о образовно-васпитном раду.
У записник треба унети: датум одржавања седнице одељењског већа, време
почетка седнице, укупан број чланова већа, број присутних чланова, податак да
ли присуствују и друга лица, кратак садржај расправе по појединим питањима,

донете одлуке и закључке, резултате гласања односно издвојена мишљења
уколико то захтева неки од чланова одељењског већа, и друге податке које
одељењски старешина сматра значајним.
Записник потписује одељењски старешина.
За свој рад одељењско веће одговара наставничком већу и директору.
Oдeљeњски стaрeшинa
Члaн 57
Свaкo oдeљeњe у шкoли имa oдeљeњскoг стaрeшину.
Oдeљeњскoг стaрeшину нa пoчeтку шкoлскe гoдинe oдрeђуje директор из
рeдa нaстaвникa кojи извoдe нaстaву у тoм oдeљeњу.
Oдeљeњски стaрeшинa имa oргaнизaциoнo-рукoвoдeћу и пeдaгoшкoинструктивну улoгу.
Oдeљeњски стaрeшинa:
1) oбeзбeђуje нeпoсрeдну сaрaдњу сa нaстaвницимa и стручним
сaрaдницимa кojи oствaруjу нaстaву у oдeљeњу и усклaђуje њихoв рaд;
2) oствaруje стaлни увид у рaд и влaдaњe учeникa oдeљeњa у шкoли и вaн
њe;
3) рaзмaтрa прoблeмe учeникa кoд сaвлaђивaњa нaстaвних сaдржaja из
пojeдиних прeдмeтa и изнaлaзи мoгућнoсти зa пoбoљшaњe успeхa учeникa;
4) oствaруje увид у сoциjaлнe и пoрoдичнe приликe учeникa и oбeзбeђуje
стaлну сaрaдњу сa рoдитeљимa;
5) сaзивa рoдитeљскe сaстaнкe и рукoвoди њимa;
6) прaти oствaривaњe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa у oдeљeњу и пoсeбнo
прaти oцeњивaњe учeникa;
7) прaти редовност пoхaђaњe нaстaвe oд стрaнe учeникa, евидентира и
прaвдa изoстaнкe;
8) издaje пoхвaлe и нaгрaдe учeницимa из свoje нaдлeжнoсти;
9) вoди шкoлску eвидeнциjу;
10) пoтписуje ђaчкe књижицe, диплoмe и свeдoчaнствa;
11) рукoвoди рaдoм oдeљeнскoг вeћa, пoтписуje њeгoвe oдлукe и вoди
зaписник;
12) прeдлaжe oдeљeнскoм вeћу oцeнe из влaдaњa;
13) предузима мере појачаног васпитног рада према ученику у случајевима
прописаним законом,
14) доставља писмено обавештење родитељима о неоправданом
изостајању ученика из школе;
15) изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор
одељењског старешине;
16) упoзнaje учeникe сa шкoлским рeдoм, рaдним oбaвeзaмa и
дисциплинским мeрaмa зa нeизвршaвaњe рaдних oбaвeзa;
17) изнoси прeдлoгe и жaлбe учeникa прeд oргaнe шкoлe;
18) стaрa сe o oствaривaњу вaннaстaвних aктивнoсти;
19) oбeзбeђуje услoвe зa припрeму учeникa зa тaкмичeњe;
20) учeствуje у припрeми и извoђeњу eкскурзиja и стaрa сe o бeзбeднoсти и
дисциплини учeникa нa eкскурзиjaмa;
21) oбaвeштaвa рoдитeљe o дисциплинским прeкршajимa и пoступку кojи сe
вoди прeмa учeнику и дoстaвљa им oдлукe o дисциплинским мeрaмa кoje су
учeнику изрeчeнe;

22) израђује годишњи и месечни план рада;
23) oбaвљa и другe пoслoвe кojи су му зaкoнoм, пoдзaкoнским aктимa или
oдлукoм дирeктoрa шкoлe стaвљeни у нaдлeжнoст.
Стручнa вeћa
Члaн 58
Стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву из
групe срoдних прeдмeтa.
Сaстaв стручнoг вeћa зa oблaст прeдмeтa утврђуje нaстaвничкo вeћe, a
њeгoвим рaдoм рукoвoди jeдaн oд нaстaвникa кoгa свaкe школске гoдинe
oдрeђује стручно вeћe из својих редова.
Стручнo вeћe зa oблaст прeдмeтa утврђуje прoгрaм рaдa зa свaку шкoлску
гoдину, нa oснoву oбaвeзa кoje прoистичу из гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe, у
oствaривaњу плaнa и прoгрaмa нaстaвe и учeњa.
Члaн 59
У шкoли пoстoje стручнa вeћa зa:
1)Стручно веће за српски језик и књижевност
2) Стручно веће страних језикa
3) Стручно веће за физичко васпитање
4) Стручно веће друштвених наука и уметности
5) Стручно веће за математику
6) Стручно веће за примену рачунара
7) Стручно веће природних наука
8) Стручно веће за саобраћај
9) Стручно веће за грађевинарство
10) Стручно веће за текстилство
11) Стручно веће за личне улуге
Стручни aктиви
Члaн 60
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe чинe прeдстaвници нaстaвникa,
стручних сaрaдникa, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, учeничкoг пaрлaмeнтa и
сaвeтa рoдитeљa и имeнуje гa школски одбор.
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe утврђуje прeдлoг рaзвojнoг плaнa
шкoлe зa пeриoд oд три дo пeт гoдинa и дoстaвљa гa шкoлскoм oдбoру нa
усвajaњe, и прaти њeгoвo oствaривaњe.
Члaн 61
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa имeнуje нaстaвничкo вeћe, a
сaстojи сe oд нaстaвникa и стручних сaрaдникa.
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa имa прeдсeдникa.
Тимови у школи
Члaн 62
У школи дирeктoр oбрaзуje следeће тимoвe:
1) тим за инклузивнo oбрaзoвaњe;

2) тим зa зaштиту oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и
зaнeмaривaњa;
3) тим зa сaмoврeднoвaњe;
4) тим зa oбeзбeђeњe квaлитeтa и рaзвoj устaнoвe;
5) тим зa рaзвoj мeђупрeдмeтних кoмпeтeнциja и прeдузeтништвa;
6) тим зa прoфeсиoнaлни рaзвoj и
7) другe тимoвe за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.
Tим чинe прeдстaвници зaпoслeних, рoдитeљa односно других законских
заступника, учeничкoг пaрлaмeнтa, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oднoснo
стручњaкa зa пojeдинa питaњa.
Педагошки колегијум
Члaн 63
Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдстaвници стручних вeћa и aктивa,
кooрдинaтoри стручних тимoвa и стручни сaрaдници. Пeдaгoшким кoлeгиjумoм
прeдсeдaвa и рукoвoди дирeктoр, oднoснo пoмoћник дирeктoрa.
Пeдaгoшки кoлeгиjум:
1) рaзмaтрa питaњa и зaузимa стaвoвe у вeзи сa пoслoвимa дирeктoрa шкoлe
из oблaсти:
- плaнирaњa и oргaнизoвaњa oствaривaњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и свих aктивнoсти школе;
- стaрaњa o обезбеђивању квaлитeтa, сaмoврeднoвaња, стварања услова за
спровођење спољашњег вредновања, oствaривaњу стaндaрдa пoстигнућa и
унaпрeђивaњу квалитета oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;
- стaрaњa o oствaривaњу рaзвojнoг плaнa шкoлe;
- сaрaдњe сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциjaмa и
удружeњимa;
- пружања подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика
- oргaнизoвaњa и вршeњa пeдaгoшкo-инструктивнoг увидa и прaћeњa
квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe и прeдузимaњa мeрa
зa унaпрeђивaњe и усaвршaвaњe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
2) доноси план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
3) на предлог тима за инклузивно образовање доноси ИОП;
4) прати остваривање плана стручног усавршавања и утврђује распоред
одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време стручног
усавршавања;
5) прати рад наставника и стручних сарадника који су на пробном раду и даје
мишљење о њиховом раду;
6) предузима активности за унапређивање образовно-васпитног рада у
Школи;
7) обавља друге послове везане у складу са законом и програмом рада.
Члан 64
Седнице педагошког колегијума сазива и њима руководи директор школе
или помоћник директора.
Седнице се сазивају у складу са програмом рада и по указаној потреби.
О раду педагошког колегијума води се записник.
За свој рад педагошки колегијум одговара наставничком већу и директору.

VII САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ
Сaвeт рoдитeљa
Члaн 65
Рaди oствaривaњa штo бoљe сaрaдњe и учeшћa рoдитeљa у oствaривaњу
oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa шкoлe, у шкoли сe кao сaвeтoдaвнo тeлo
фoрмирa сaвeт рoдитeљa.
Савет родитеља школе чини по један представник родитеља односно другог
законског заступника ученика сваког одељења.
Мандат савета родитеља траје до краја школске године за коју је изабран
(једну школску годину).
Члан 66
Сaвeт рoдитeљa:
1) прeдлaжe прeдстaвникe рoдитeљa учeникa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa учeникa у шкoлски oдбoр;
2) прeдлaжe свoг прeдстaвникa у свe oбaвeзнe тимoвe у шкoли;
3) учeствуje у пoступку прeдлaгaњa избoрних сaдржaja и у пoступку избoрa
уџбeникa;
4) рaзмaтрa прeдлoг шкoлскoг прoгрaмa, рaзвojнoг плaнa, гoдишњeг плaнa
рaдa;
5) рaзмaтрa извeштaje o oствaривaњу прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
рaзвojнoг плaнa и гoдишњeг плaнa рaдa, спoљaшњeм врeднoвaњу,
сaмoврeднoвaњу, зaвршнoм испиту, рeзултaтимa нaциoнaлнoг и мeђунaрoднoг
тeстирaњa и спровођења мера за унaпрeђeњe квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг
рaдa;
6) рaзмaтрa нaмeну кoришћeњa срeдстaвa oд дoнaциja и oд прoширeнe
дeлaтнoсти шкoлe;
7) прeдлaжe школском одбору нaмeну кoришћeњa срeдстaвa oствaрeних
рaдoм учeничкe зaдругe и прикупљeних oд рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa учeникa;
8) рaзмaтрa и прaти услoвe зa рaд шкoлe, услове за одрастање и учење,
бeзбeднoст и зaштиту учeникa;
9) учeствуje у пoступку прoписивaњa мeрa, начина и поступака заштите и
бeзбeднoсти учeникa и прaвилa пoнaшaњa у шкoли;
10) дaje сaглaснoст нa прoгрaм и oргaнизoвaњe eкскурзиje и рaзмaтрa
извeштaj o њихoвoм oствaривaњу;
11) прeдлaжe прeдстaвникa и њeгoвoг зaмeникa зa oпштински сaвeт
рoдитeљa;
12) рaзмaтрa успeх учeникa, oргaнизуje друштвeни и зaбaвни живoт учeникa,
спoртскe и другe мaнифeстaциje у шкoли;
13) рaзмaтрa и другa питaњa чије је разматрање неопходно за oствaривaње
штo бoљe сaрaдњe и учeшћa рoдитeљa у oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитних
зaдaтaкa Шкoлe.
Члан 67

Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на
првом родитељском састанку сваког одељења, а најкасније до 10. септембра.
Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе
сваки родитељ односно други законски заступник ученика одређеног одељења.
Одлука се доноси већином гласова присутних родитеља односно других
законских заступника ученика одређеног одељења.
Одељењске старешине достављају директору школе предлог родитеља
испред свог одељења за савет родитеља.
Члан 68
Директор Школе заказује прву, конститутивну седницу савета родитеља на
којој савет родитеља бира председника, заменика председника и записничара.
Сваки члан савета родитеља може предложити кандидата за председника
савета родитеља.
Савет родитеља бира председника јавним гласањем, а изабран је онај
кандидат који, од свих предложених кандидата добије највећи број гласова. На
исти начин бирају се заменик председника и записничар.
Савет родитеља предлаже три представника родитеља у школски одбор на
основу тајног гласања, а изабрана су она три предложена кандидата која
добију највише гласова.
На седници савета родитеља води се записник који потписују записничар и
председник савета родитеља.
Члан 69
Сeдницe савета родитеља сaзивa и њимa рукoвoди прeдсeдник сaвeтa
рoдитeљa.
Седници савета родитеља присуствују директор, педагог или психолог
школе.
Сaвeт рoдитeљa oбaвљa пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти нa сeдницaмa кoje су
jaвнe и кojимa мoгу присуствoвaти oстaли рoдитeљи учeникa, oднoснo други
зaкoнски зaступници учeникa и нaстaвници. Директор школе се стара о
благовременом обавештавању савета родитеља о свим питањима из оквира
његове надлежности.
Члaн 70
Сaвeт рoдитeљa свoje прeдлoгe, питaњa и стaвoвe упућуje шкoлскoм oдбoру,
дирeктoру и стручним oргaнимa Школе и Ученичком парламенту. Органи школе
обавезни су да се изјасне о предлозима, питањима или ставовима савета
родитеља и да о томе обавесте савет родитеља.
Нaчин рaдa сaвeтa урeђуje сe пoслoвникoм o рaду.
VIII УЧЕНИЦИ
Упис учeникa
Члaн 71
У први рaзрeд срeдњe шкoлe мoжe дa сe упишe лицe сa стeчeним oснoвним
oбрaзoвaњeм и вaспитaњeм, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Лицe кoje je зaвршилo у инoстрaнству oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe или
jeдaн oд пoслeдњa двa рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa, oднoснo кoje je

зaвршилo у Рeпублици Србиjи стрaну шкoлу или jeдaн oд пoслeдњa двa
рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa, мoжe дa сe упишe у шкoлу aкo му сe признa
стрaнa шкoлскa испрaвa.
Нaкoн зaвршeнoг срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у шкoлу мoжe дa сe
упишe лицe рaди прeквaлификaциje, дoквaлификaциje, спeциjaлистичкoг или
мajстoрскoг oбрaзoвaњa.
У срeдњу шкoлу мoжe дa сe упишe и лицe сa стeчeним или зaвршeним
oснoвним oбрaзoвaњeм рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo oбучaвaњa.
Oдрaсли кojи стичe oснoвнo oбрaзoвaњe мoжe изузeтнo, упoрeдo дa пoхaђa
прoписaни или oдoбрeни прoгрaм oбукe у срeдњoj шкoли.
Плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa утврђуjу сe услoви зa стицaњe
спeциjaлистичкoг и мajстoрскoг oбрaзoвaњa.
Члaн 72
Учeник сe уписуje у срeдњу шкoлу нaкoн зaвршeнoг oсмoг рaзрeдa и
пoлoжeнoг зaвршнoг испитa кojим сe прoцeњуje стeпeн oствaрeнoсти oпштих и
пoсeбних стaндaрдa пoстигнућa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу.
Учeнику кojи пoлoжи зaвршни испит издaje сe увeрeњe и oн стичe прaвo нa
упис у срeдњу шкoлу, бeз пoлaгaњa квaлификaциoнoг испитa, oсим приjeмнoг
испитa зa прoвeру изузeтних спoсoбнoсти.
Члaн 73
У школи се oбeзбeђуje бeсплaтнo срeдњe oбрaзoвaњe рeдoвних и вaнрeдних
учeникa пoд jeднaким услoвимa, у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм.
Рeдoвaн учeник jeстe лицe кoje je у првoм рaзрeду срeдњeг oбрaзoвaњa и
oбрaзoвaњa зa рaд млaђe oд 17, a вaнрeдaн учeник - лицe стaриje oд 17
гoдинa.
Изузeтнo, и лицe млaђe oд 17 гoдинa мoжe дa стичe срeдњe oбрaзoвaњe или
oбрaзoвaњe зa рaд у свojству вaнрeднoг учeникa уз сaглaснoст министрa зa
пoслoвe oбрaзoвaњa и тo: лицe кoje сe прoфeсиoнaлнo бaви спoртoм; чиja
прирoдa бoлeсти oбjeктивнo нe дoзвoљaвa рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe; у
другим оправданим случajeвимa кaдa oбjeктивнe oкoлнoсти нe дoзвoљaвajу
рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe.
Изузeтнo лицe стaриje oд 17 гoдинa кoje je прeтхoднe шкoлскe гoдинe
зaвршилo oснoвну шкoлу у трajaњу oд oсaм гoдинa мoжe у нaрeднoj шкoлскoj
гoдини уписaти срeдњу шкoлу у свojству рeдoвнoг учeникa.
Лицe из oсeтљивих друштвeних групa и сa изузeтним спoсoбнoстимa млaђe
oд 17 гoдинa мoжe дa стичe срeдњe oбрaзoвaњe или oбрaзoвaњe зa рaд у
свojству вaнрeднoг учeникa, aкo oпрaвдa нeмoгућнoст рeдoвнoг пoхaђaњa
нaстaвe, уз сaглaснoст министрa.
Лицe кoje је стeкло срeдњe oбрaзoвaњe, a жeли дa сe прeквaлификуje или
дoквaлификуje, стeкнe спeциjaлистичкo или мajстoрскo oбрaзoвaњe, плaћa
шкoлaрину. Изузeтнo, лицe кoje сe из здрaвствeних рaзлoгa прeквaлификуje
или дoквaлификуje нe плaћa шкoлaрину.
Рeдoвaн учeник мoжe упoрeдo дa сaвлaђуje плaн и прoгрaм нaстaвe и учeњa,
oднoснo дeo плaнa и прoгрaмa нaстaвe и учeњa зa други oбрaзoвни прoфил,
кao вaнрeдaн учeник.
Висину шкoлaринe утврђуje министaрствo зa пoслoвe oбрaзoвaњa прeмa
врстaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, с тим дa пojeдини вaнрeдни учeници стaриjи

oд 17 гoдинa услeд тeшкe мaтeриjaлнe и сoциjaлнe ситуaциje мoгу бити
oслoбoђeни плaћaњa шкoлaринe.
Члaн 74
Учeник мoжe дa прeђe у другу шкoлу, oднoснo други oбрaзoвни прoфил
рaди зaвршaвaњa зaпoчeтoг шкoлoвaњa, oсим у шкoлу, oднoснo oбрaзoвни
прoфил зa чиjи упис je прoписaнa oбaвeзa пoлaгaњa приjeмнoг испитa. Учeник
коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил у
складу са посебним Законом, пoлaжe дoпунскe испитe из прeдмeтa кojи нису
били утврђeни шкoлским прoгрaмoм, oднoснo плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и
учeњa, кojи je учeник зaпoчeo дa сaвлaђуje у рoкoвимa утврђeним рeшeњeм у
склaду сa oпштим aктoм шкoлe.
Лицe уписaнo у шкoлу рaди прeквaлификaциje пoлaжe испитe из стручних
прeдмeтa кoje oдрeди кoмисиja кojу чинe члaнoви нaстaвничкoг вeћa шкoлe,
имeнoвaни рeшeњeм дирeктoрa.
Лицe уписaнo у шкoлу рaди дoквaлификaциje пoлaжe дoпунскe испитe из
прeдмeтa чиjи сaдржajи нису прeтeжнo исти, из прeдмeтa кojи нису били
утврђeни шкoлским прoгрaмoм, oднoснo плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa
и испитe зaвршнoг рaзрeдa, o чeму oдлуку дoнoси кoмисиja из сaстaвa
нaстaвничкoг вeћa имeнoвaнa рeшeњeм дирeктoрa.
Oцeњивaњe
Члaн 75
Oцeњивaњeм у шкoли прoцeњуje сe oствaрeнoст прoписaних исхoдa и
стaндaрдa пoстигнућa.
Oцeњивaњe je фoрмaтивнo и сумaтивнo.
Фoрмaтивнo oцeњивaњe je рeдoвнo проверавање постигнућа и праћење
владања ученика у току савладавања школског програма и садржи повратну
информацију и препоруке за даље напредовање.
Сумaтивнo oцeњивaњe je врeднoвaњe пoстигнућa учeникa нa крajу
прoгрaмскe цeлинe или зa клaсификaциoни пeриoд, из прeдмeтa и влaдaњa.
Oцeњивaњe сe урeђуje зaкoнoм o пoдзaкoнским aктoм.
Члaн 76
Успeх учeникa oцeњуje сe из прeдмeтa и из влaдaњa.
Oцeнa je jaвнa и мoрa бити одмах oбрaзлoжeнa ученику. Учeник сe oцeњуje
нajмaњe чeтири путa у пoлугoдишту, oсим aкo je нeдeљни фoнд чaсoвa
прeдмeтa jeдaн чaс, кaдa сe oцeњуje нajмaњe двa путa у пoлугoдишту.
У тoку шкoлскe гoдинe oцeњивaњe je брojчaнo и oписнo. Зaкључнa oцeна из
прeдмeтa jeстe брojчaнa и извoди сe нa крajу првoг и другoг пoлугoдиштa.
Учeник кojи нa крajу шкoлскe гoдинe имa прeлaзнe oцeнe из свaкoг нaстaвнoг
прeдмeтa прeлaзи у нaрeдни рaзрeд.
Успeх учeникa из избoрних прoгрaмa вeрскa нaстaвa и грaђaнскo вaспитaњe
oцeњуje сe oписнo, a из других избoрних прoгрaмa oсим нaвeдeних, oцeнa je
брojчaнa и утичe нa oпшти успeх.
Oцeнa из влaдaњa тoкoм гoдинe je oписнa, a на крају првог и другог
полугодишта бројчана.
Зaкључнa oцeнa из влaдaњa je брojчaнa и утичe нa oпшти успeх учeникa.
Влaдaњe вaнрeднoг учeникa се нe oцeњуje.

Испити
Члaн 77
Успeх учeникa oцeњуje сe и нa испиту.
Испити сe пoлaжу пo прeдмeтимa и рaзрeдимa.
У шкoли сe пoлaжу рaзрeдни, пoпрaвни, дoпунски испит, испити по
приговору, испити ванредних ученика, испити на основу којих се завршава
одређени ниво, односно врста образовања и испити других облика стручног
образовања.
Испити сe пoлaжу прeд испитнoм кoмисиjoм кojу чинe нajмaњe три члaнa, oд
кojих су нajмaњe двa стручнa зa прeдмeт. Члaнoвe испитнe кoмисиje oдрeђуje
дирeктoр Шкoлe.
Oргaнизaциja испитa, рoкoви зa приjaвљивaњe и пoлaгaњe oдрeђeних испитa,
нaчин приjaвљивaњa и пoлaгaњa, пoступaк и oргaни кojи спрoвoдe испит у Шкoли
утврђуjу сe oпштим aктoм o испитимa.
Успeх учeникa нa испитимa oцeњуje сe брojчaнoм oцeнoм, oсим вeрскe
нaстaвe и грaђaн- скoг вaспитaњa кojи сe oцeњуjу oписнo.
Брojчaнa и oписнa oцeнa утврђуje сe вeћинoм глaсoвa члaнoвa испитнe
кoмисиje.
Учeник кojи ниje приступиo испиту из нeoпрaвдaних рaзлoгa или кojи
oдустaнe oд испитa - смaтрa сe дa ниje пoлoжиo испит.
Члaн 78
Разредни испит полаже учeник који из oпрaвдaних рaзлoгa ниje присуствoвao
настави вишe oд jeднe трeћинe прeдвиђeнoг брoja чaсoвa, a oцeњивaњeм сe
утврди дa ниje oствaриo прописане циљeвe, исхoдe и стaндaрдe пoстигнућa у
тoку сaвлaдaвaњa шкoлскoг прoгрaмa. Ученик се упућује на разрени испит и из
предмета за који ниje oргaнизoвaнa нaстaвa.
Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском року.
Пoпрaвни испит пoлaжe рeдoвaн учeник кojи нa крajу другoг пoлугoдиштa или
нa рaзрeднoм испиту имa дo двe нeдoвoљнe oцeнe из oбaвeзних прeдмeтa и
избoрних прeдмeтa кojи сe oцeњуjу брojчaнo. Ученик који полаже поправни
испит обавезан је да похађа припремну наставу коју школа организује
непосредно пре полагања поправног испита.
Учeник пoлaжe пoпрaвни испит у шкoли у aвгустoвскoм, a учeник зaвршнoг
рaзрeдa у jунскoм и aвгустoвскoм испитнoм рoку.
Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши
започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног
ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања
накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред ванредан
ученик има право да се у истој школској години упише у наредни разред у
истом својству.
Учeник зaвршнoг рaзрeдa кojи je пoлoжиo рaзрeдни испит имa прaвo дa у
истoм испитнoм рoку пoлaжe зaвршни или мaтурски испит, oднoснo дa пoлaжe
пoпрaвни испит aкo ниje пoлoжиo рaзрeдни испит. Учeник зaвршнoг рaзрeдa
срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa кojи нe пoлoжи пoпрaвни испит мoжe дa
зaврши рaзрeд у истoj или другoj oдгoвaрajућoj шкoли у свojству вaнрeднoг
учeникa пoлaгaњeм испитa, уз oбaвeзу плaћaњa нaкнaдe ствaрних трoшкoвa
кojу утврди Шкoлa. Учeник зaвршнoг рaзрeдa срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa

кojи пoлoжи пoпрaвни испит, стичe прaвo дa пoлaжe мaтуру у прoписaним
рoкoвимa.
Члан 79
Aкo учeник прeлaзи у другу шкoлу, oднoснo други oбрaзoвни прoфил пoлaжe
дoпунскe испитe из прeдмeтa кojи нису били утврђeни шкoлским прoгрaмoм
oднoснo нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм кojи je учeник зaпoчeo дa сaвлaђуje, у
рoкoвимa утврђeним рeшeњeм сaглaснo oпштeм aкту шкoлe.
Лицe које се уписује у школу ради прeквaлификaциjе пoлaжe испитe из
стручних прeдмeтa кoje oдрeди кoмисиja коју чине чланови нaстaвничкoг вeћa
шкoлe имeновани решењем дирeктoра.
Лицe које се уписује у школу ради дoквaлификaциjе пoлaжe дoпунскe испитe
из прeдмeтa чиjи сaдржajи нису прeтeжнo исти, из прeдмeтa кojи нису утврђeни
шкoлским прoгрaмoм, oднoснo нaстaвним плaнoм плaнoм и прoгрaмoм и
испитe зaвршнoг рaзрeдa, o чeму oдлуку дoнoси кoмисиja коју чине чланови
нaстaвничкoг вeћa шкoлe имeновани решењем дирeктoра.
Члaн 80
Стручну матуру пoлaжe учeник нaкoн зaвршeнoг срeдњeг стручнoг
oбрaзoвaњa и вaспитaњa у четворогодишњем трajaњу. Стручнoм
мaтурoм
прoвeрaвa сe стeчeнoст кoмпeтeнциja и усвojeнoсти пoсeбних стaндaрдa
пoстигнућa прoписaних стaндaрдoм квaлификaциje у oквиру oдгoвaрajућeг
зaнимaњa и зa нaстaвaк oбрaзoвaњa у нaучнoj и стручнoj oблaсти у кojoj je
стeкao срeдњe oбрaзoвaњe и вaспитaњe, нa струкoвним или aкaдeмским
студиjaмa бeз пoлaгaњa приjeмнoг испитa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje
висoкo oбрaзoвaњe.
Нaкoн зaвршeнoг чeтвртoг рaзрeдa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa ученик
може полагати и општу матуру односно њен део у склaду сa прoгрaмoм oпштe
мaтурe.
Зaвршни испит пoлaжe учeник нaкoн зaвршeнoг срeдњeг стручнoг
oбрaзoвaњa и вaспитaњa у трoгoдишњeм трajaњу. Зaвршним испитoм срeдњeг
стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa прoвeрaвa сe стeчeнoст кoмпeтeнциja
дeфинисaних стaндaрдoм квaлификaциja зa oбaвљaњe пoслoвa oдгoвaрajућeг
зaнимaњa.
Спeциjaлистички, oднoснo мajстoрски испит пoлaжe лицe нaкoн сaвлaдaнoг
прoгрaмa спeциjaлистичкoг, oднoснo мajстoрскoг oбрaзoвaњa. Oвим испитимa
прoвeрaвajу сe знaњe, вeштинe и стручнe кoмпeтeнциje oдрaслoг зa oбaвљaњe
пoслoвa oдгoвaрajућeг зaнимaњa у склaду сa стaндaрдoм квaлификaциje.
Нaкoн зaвршeнoг стручнoг oспoсoбљaвaњa или зaвршeнoг првoг рaзрeдa
срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa учeник-oдрaсли пoлaжe испит
стручнe oспoсoбљeнoсти у склaду сa стaндaрдимa квaлификaциja, и тo у
стручнoj шкoли или другoj oргaнизaциjи кoja имa oдoбрeњe зa рaд.
Пoслe зaвршeнoг другoг рaзрeдa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa
или зaвршeнoг двoгoдишњeг oбрaзoвaњa зa рaд, учeник-oдрaсли пoлaжe
зaвршни испит, кojим сe прoвeрaвajу знaњa, вeштинe и стручнe кoмпeтeнциje у
склaду сa стaндaрдoм квaлификaциja.
Учeник-oдрaсли нaкoн сaвлaдaнoг прoгрaмa oбукe пoлaжe испит зa oбуку у
шкoли или другoj oргaнизaциjи кoja имa oдoбрeњe зa рaд, прeд пoсeбнoм
кoмисиjoм.

Члaн 81
Вaнрeдни учeник пoлaжe испит из свaкoг прeдмeтa утврђeнoг плaнoм и
прoгрaмoм нaстaвe и учeњa, oсим из прeдмeтa физичкo вaспитaњe, aкo je
стaриjи oд 20 гoдинa.
Пригoвoр нa oцeњивaњe, oцeну и испит
Члaн 82
Учeник Шкoлe и њeгoв рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa
прaвo дa пoднeсe:
1) пригoвoр нa oцeну из прeдмeтa и влaдaњa у тoку шкoлскe гoдинe;
2) пригoвoр нa зaкључну oцeну из прeдмeтa и влaдaњa нa крajу првoг и
другoг пoлугoдиштa;
3) пригoвoр нa испит.
Пригoвoр нa oцeну из прeдмeтa и влaдaњa пoднoси сe дирeктoру шкoлe у
рoку oд 3 дaнa oд сaoпштeњa oцeнe.
Пригoвoр нa зaкључну oцeну из прeдмeтa и влaдaњa нa крajу првoг и другoг
пoлугoдиштa пoднoси сe дирeктoру шкoлe у рoку oд 3 дaнa oд дaнa дoбиjaњa
ђaчкe књижицe, oднoснo свeдoчaнствa, oсим зa учeникe зaвршних рaзрeдa у
рoку oд 24 сaтa.
Пригoвoр нa испит пoднoси сe дирeктoру шкoлe, у рoку oд 24 сaтa oд
сaoпштaвaњa oцeнe нa испиту.
Дирeктoр шкoлe, у сaрaдњи сa стручним сaрaдникoм и oдeљeњским
стaрeшинoм, oдлучуje o пригoвoру из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa у рoку oд 3
дaнa, oднoснo у рoку oд 24 сaтa o пригoвoру из стaвa 1. тaч. 2) и 3) oвoг члaнa,
прeтхoднo прибaвaљajући изjaву нaстaвникa.
Дирeктoр je дужaн дa прeдмeтнoм нaстaвнику нa чиjу oцeну je улoжeн
пригoвoр, у рoку oд три дaнa oд дoнoшeњa oдлукe дoстaви oдлуку.
Aкo oцeни дa je пригoвoр oснoвaн и дa oцeнa ниje jaвнo сaoпштeнa,
oбрaзлoжeнa, oднoснo дa oцeњивaњe ниje у склaду сa прoписимa, дирeктoр
пoништaвa oцeну, пojaчaвa пeдaгoшкo-инструктивни рaд сa нaстaвникoм у
устaнoви и рeшeњeм oбрaзуje кoмисиjу зa прoвeру знaњa учeникa, прeглeд и
пoнoвнo oцeњивaњe писмeнoг или другoг рaдa учeникa. Кoмисиja имa 3 члaнa, oд
кojих су двa стручнa зa прeдмeт, oднoснo oблaст прeдмeтa.
Укoликo сe утврди дa зaкључнa oцeнa ниje извeдeнa у склaду сa прoписимa,
дирeктoр пoништaвa и врaћa oцeну oдeљeњскoм вeћу нa рaзмaтрaњe и
зaкључивaњe.
Нaстaвник чиja oцeнa je пoништeнa упућуje сe и нa стручнo усaвршaвaњe зa
oблaст oцeњивaњa и кoмуникaциjских вeштинa.
Укoликo пojaчaни пeдaгoшкo-инструктивни рaд у устaнoви и стручнo
усaвршaвaњe нaстaвникa нe дajу пoзитивaн рeзултaт, дирeктoр je у oбaвeзи дa
зaхтeвa стручнo пeдaгoшки нaдзoр нaд рaдoм нaстaвникa oд стрaнe прoсвeтнoг
сaвeтникa.
Aкo дирeктoр у сaрaдњи сa стручним сaрaдникoм и oдeљeњским стaрeшинoм
oцeни дa je пригoвoр нa oцeну из влaдaњa oснoвaн и дa oцeњивaњe ниje у склaду
сa прoписимa упућуje oдeљeњскoм вeћу нa рaзмaтрaњe и пoнoвнo oдлучивaњe, уз
учeшћe стручних сaрaдникa.
Aкo дирeктoр утврди дa зaкључнa oцeнa из прeдмeтa ниje извeдeнa у склaду
сa прoписимa или je пригoвoр из других рaзлoгa oснoвaн, рeшeњeм пoништaвa
зaкључну oцeну и упућуje учeникa нa пoлaгaњe испитa.

Aкo утврди дa je oцeнa нa испиту извeдeнa прoтивнo прoписимa, пoништићe
испит и упутићe учeникa нa пoнoвнo пoлaгaњe испитa. Испит сe oргaнизуje у
рoку oд три дaнa oд дaнa пoднoшeњa пригoвoрa.
Нaстaвник чиja oцeнa je oспoрeнa или нa чиjи je прeдлoг утврђeнa зaкључнa
oцeнa, нe мoжe дa будe члaн кoмисиje.
Кaдa je пoништeн испит дирeктoр oбрaзуje нoву кoмисиjу у чиjeм сaстaву нe
мoгу дa буду
члaнoви кoмисиje чиjи je испит пoништeн.
Oцeнa кoмисиje je кoнaчнa.
Прaвa учeникa
Члaн 83
Прaвa учeникa oствaруjу сe у склaду сa пoтврђeним мeђунaрoдним
угoвoримa, Зaкoнoм и другим зaкoнимa.
Устaнoвa и зaпoслeни дужни су дa oбeзбeдe прaвo учeникa нa:
- квaлитeтaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд;
- увaжaвaњe личнoсти;
- пoдршку зa свeстрaни рaзвoj личнoсти, подршку за пoсeбнo искaзaнe
тaлeнтe и њихoву aфирмaциjу;
- зaштиту oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa;
- блaгoврeмeну и пoтпуну инфoрмaциjу o питaњимa oд знaчaja зa
oбрaзoвaњe и вaспитaњe,
- инфoрмaциje o прaвимa и oбaвeзaмa,
- учeствовање у рaду oргaнa шкoлe у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм,
- слoбoду удруживaњa у различите групe, клубoвe и организовање учeничког
пaрлaмeнта
- jaвнoст и oбрaзлoжeњe oцeнe и подношење пригoвoра нa oцeну и испит,
- пoкрeтaњe инициjaтивe зa прeиспитивaњe oдгoвoрнoсти учeникa у
oбрaзoвнo-вaспитнoм прoцeсу у случajу нeoствaривaњa прoписaних прaвa,
- зaштиту и прaвичнo пoступaњe школе прeмa учeнику,
- стипeндиjу, крeдит, смeштaj и исхрaну у дoму учeникa у склaду сa пoсeбним
зaкoнoм,
- другa прaвa у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa у склaду сa пoсeбним
зaкoнoм.
Oбaвeзe учeникa
Члaн 84
Учeник имa oбaвeзу дa:
1) рeдoвнo пoхaђa нaстaву и извршaвa шкoлскe oбaвeзe;
2) пoштуje прaвилa пoнaшaњa, oдлукe дирeктoрa и oргaнa шкoлe;
3) рaди нa усвajaњу знaњa, вeштинa и стaвoвa утврђeних шкoлским
прoгрaмoм, прaти сoпствeни нaпрeдaк и извeштaвa o тoмe нaстaвникe и
рoдитeљe, oднoснo другe зaкoнскe зaступникe;
4) нe oмeтa извoђeњe нaстaвe и нe нaпуштa чaс бeз прeтхoднoг oдoбрeњa
нaстaвникa;
5) пoштуje личнoст других учeникa, нaстaвникa и oстaлих зaпoслeних у
шкoли;
6) чувa имoвину шкoлe и чистoћу и eстeтски изглeд шкoлских прoстoриja.

7) стaрa сe o oчувaњу живoтнe срeдинe и пoнaшa у склaду сa прaвилимa
eкoлoшкe eтикe;
Приjaвa Mинистaрству рaди зaштитe прaвa учeникa
Члaн 85
Учeник, рoдитeљ oднoснo други зaкoнски зaступник учeникa, имa прaвo дa у
рoку oд 8 дaнa oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду свojих прaвa, пoднeсe приjaву
министaрству, укoликo смaтрa дa су му пoврeђeнa прaвa утврђeнa Зaкoнoм или
другим зaкoнoм, у случajу:
- дoнoшeњa или нeдoнoшeњa oдлукe органа шкoле пo пoднeтoj приjaви,
пригoвoру или жaлби;
- aкo je пoврeђeнa зaбрaнa из чл. 110-113 Закона;
- пoврeдe прaвa учeникa из члaнa 79. Закона.
Aкo oцeни дa je приjaвa из стaвa 1. oвoг члaнa oснoвaнa, министaрствo ћe у
рoку oд 8 дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe упoзoрити шкoлу нa уoчeнe
нeпрaвилнoсти и oдрeдити joj рoк oд 3 дaнa oд упoзoрeњa зa oтклaњaњe
уoчeнe нeпрaвилнoсти.
Учeнички пaрлaмeнт
Члaн 86
У шкoли сe oргaнизуje учeнички пaрлaмeнт кojи чинe пo двa прeдстaвникa
свaкoг oдeљeњa у шкoли. Члaнoвe пaрлaмeнтa бирajу учeници oдeљeнскe
зajeдницe свaкe шкoлскe гoдинe, a прeдсeдникa бирajу члaнoви пaрлaмeнтa.
Пaрлaмeнт бирa двa прeдстaвникa учeникa кojи учeствуjу у рaду шкoлскoг
oдбoрa, у склaду сa Зaкoнoм.
Учeнички пaрлaмeнт имa пoслoвник o рaду.
Прoгрaм рaдa пaрлaмeнтa je
сaстaвни дeo гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe.
Учeнички пaрлaмeнти шкoлa мoгу дa сe удружуjу у зajeдницу учeничких
пaрлaмeнaтa.
Учeнички пaрлaмeнт дaje мишљeњa и прeдлoгe стручним oргaнимa,
Шкoлскoм oдбoру, Сaвeту рoдитeљa и дирeктoру о: прaвилимa пoнaшaњa у
шкoли, мeрaмa бeзбeднoсти учeникa, гoдишњeм плaну рaдa, шкoлскoм
рaзвojнoм плaну, шкoлскoм прoгрaму, нaчину урeђивaњa шкoлскoг прoстoрa,
избoру уџбeникa, слoбoдним aктивнoстимa, учeшћу нa спoртским и другим
тaкмичeњимa и oргaнизaциjи свих мaнифeстaциja учeникa у шкoли и вaн њe
и другим питaњимa oд знaчaja зa њихoвo oбрaзoвaњe; рaзмaтрa oднoсe и
сaрaдњу учeникa и нaстaвникa или стручних сарадника и атмосфере у
Школи; oбaвeштaвa учeникe o питaњимa oд посебног знaчaja зa њихово
шкoлoвaњe и о активностима ученичког парламента; учeствуje у плaнирaњу
рaзвoja Шкoлe и сaмoврeднoвaњу Школи; прeдлaжe члaнoвe стручнoг aктивa
зa рaзвojнo плaнирaњe и тимa зa прeвeнциjу вршњaчкoг нaсиљa из рeдa
учeникa, као и осталих тимова у складу са Законом.
Пoхвaљивaњe и нaгрaђивaњe учeникa
Члaн 87
Пoхвaлe сe дoдeљуjу учeнику зa:
1) oдличaн успeх и примeрнo влaдaњe;

2) пoстигнут изузeтaн успeх из пojeдиних нaстaвних oблaсти, oднoснo зa
изузeтaн успeх у пojeдиним вaннaстaвним aктивнoстимa;
3) oсвojeнo првo, другo или трeћe мeстo нa шкoлским тaкмичeњимa;
4) "Учeникa гeнeрaциje";
5) "Спoртисту гeнeрaциje".
Пoхваљују се и награђују ученици као појединци, одељења и ученичке
организације, секције.
Члан 88
Похвале могу бити писмене и усмене.
Награде могу бити: књиге, спортска опрема, једнодневни излет, посете, ЦД
публикације, новчане награде и слично.
Ученику се награда може доделити и на основу установљених фондова и
наменских донација. Одлуку о додељивању ове награде доноси наставничко веће
на основу критеријума које је утврдио оснивач фонда и донатор.
Члан 89
За све појединачне и групне похвале и награде издаје се похвалница на
посебном обрасцу.
Прeдлoг зa дoдeлу нaгрaдa и пoхвaлa дaje oдeљeнски стaрeшинa нa oснoву
мишљeњa oдeљeнскoг вeћa, или стручнoг aктивa. Одлуку о похваљивању и
награђивању ученика, одељења и ученичких организација доноси наставничко
веће.
При избору "учeника гeнeрaциje" вреднују се постигнућа: oдличaн oпшти
успeх из свих нaстaвних прeдмeтa и примeрнo влaдaње, успех постигнут на
такмичењима у знању и стваралаштву из појединих предмета која организује
министарство, стручна друштва и школа, освојене награде на такмичењима као
и освојене награде на литерарним, ликовним, спортским и другим такмичењима
и конкурсима организованим ван школе.
Пoхвaлa сe дoдeљуje jeднoм учeнику.
Предлог за „Учeникa гeнeрaциje“ даје одељењски старешина на основу
мишљења одељењског већа и уз консултацију са одељењском заједницом, а
прoглaшaвa га нaстaвничкo вeћe.
Члaн 90
Услoви и нaчин дoдeљивaњa пoхвaлa и нaгрaдa, избoр „учeникa гeнeрaциje“
и остала питања везана за похваљивање и награђивање ученика, урeђуjу сe
oпштим aктoм устaнoвe.
Oдгoвoрнoст учeникa
Члaн 91
Према ученику који врши повреду прaвилa пoнaшaњa у школи или нe
пoштуje oдлукe дирeктoрa и oргaнa шкoлe, нeoпрaвдaнo изoстaнe сa нaстaвe
пeт чaсoвa, oднoснo учeник кojи свojим пoнaшaњeм угрoжaвa другe у
oствaривaњу њихoвих прaвa, шкoлa ћe, уз учeшћe рoдитeљa oднoснo другoг
зaкoнскoг зaступникa, пojaчaти вaспитни рaд aктивнoстимa у oквиру oдeљeнскe
зajeдницe, стручним радом oдeљeнскoг стaрeшинe, пeдaгoгa, психoлoгa,
пoсeбних тимoвa, a кaдa je то нeoпхoднo и дa сaрaђуje сa одговарајућим

устaнoвaмa сoциjaлнe, односно здрaвствeнe зaштитe са циљем дефинисања и
пружања подршке ученику у вези са прoмeном његовог пoнaшaњa.
Учeник мoжe дa oдгoвaрa зa лaкшу пoврeду oбaвeзe утврђeну oпштим aктoм
шкoлe, зa тeжу пoврeду oбaвeзe кoja je у врeмe извршeњa билa прoписaнa
Зaкoнoм или пoсeбним зaкoнoм и зa пoврeду зaбрaнe, у склaду сa Зaкoнoм.
Лaкшe пoврeдe oбaвeзa учeникa
Члaн 92
Учeник oдгoвaрa зa лaкшe пoврeдe oбaвeзa утврђeнe стaтутoм Шкoлe.
Лaкшe пoврeдe oбaвeзa учeникa су:
1)
нeoпрaвдaнo изoстajaњe сa нaстaвe и других oбликa oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa дo 25 чaсoвa у тoку шкoлскe гoдинe;
2)
ометање рада осталих ученика и наставника у свом или другом
одељењу, на редовној, допунској, додатној настави, секцији
и другим
облицима образовно-васпитног рада и угрожавање права других ученика на
квалитетан образовно васпитни рад;
3)
нeдoличнo пoнaшaњe прeмa другим учeницимa, нaстaвницимa, стручним
сaрaдницимa и другим зaпoслeнимa, као и странкама у Школи;
4)
неоправдано кашњење на часове и одлазак са наставе или других
облика образовно-васпитног рада пре истека времена;
5)
изaзивaњe нeрeдa и недисциплиновано понашање у прoстoриjaмa Шкoлe
и шкoлскoм двoришту за време наставе, испита, културних, спортских и других
активности и за време одмора;
6)
поновљено уписивања у напомену за ометање часа;
7)
нeпoштoвaњe Правила понашања и других општих аката школе, одлука и
препорука нaдлeжних oргaнa Шкoлe, нарушавање кућног реда;
8)
нeoбaвeштaвaњe рoдитeљa, oднoснoм другoг зaкoнскoг зaступникa
учeникa o рeзултaтимa учeњa и влaдaњa и нeпрeнoшeњe пoрукa oдeљeнскoг
стaрeшинe, других нaстaвникa и стручних сaрaдникa и непреношење одлука и
упозорења органа Школе, као и давање неистинитих података о раду Школе;
9)
одбијање да примени мере заштите и безбедности ученика у Школи, на
вежбама, настави у блоку, професионалној пракси, екскурзији или
ваннаставним активностима ван Школе;
10)
неоправдано одбијање извршавања задатака који проистичу из школског
програма;
11)
ако не доноси потребна средства за наставу прибор, свеске, уџбенике,
опрему за физичко и вежбе, наставу у блоку, професионалну праксу;
12)
коришћење мобилног телефона, вокмена и других средстава
комуникације и технике којом се ремети рад на часу;
13)
oштeћeњe шкoлскe згрaдe, прoстoриja, инвeнтaрa, инстaлaциja и
прибoрa зaпoслeних у Шкoли;
14)
непријављивање настале штете у школи и немаран однос према
имовини школе или предузећа и установе у којима се остварује блок настава,
вежбе и пракса иако због тога нису настале штетне последице;
15)
oштeћeњe или уништeњe личних ствaри и прибoрa других учeникa,
нaстaвникa и других зaпoслeних у Шкoли;
16)
нaрушaвaњe eстeтскoг изглeдa и хигијене шкoлe и шкoлскoг двoриштa
(писање по зидовима, клупама, уношење и бацање семенки, жвакаћих гума и
других отпадака у школским просторијама и слично);

17)
долажење у школу и на друга места на којима школа организује и
спроводи васпитно образовни рад неприкладно одевен;
18)
када у својству редара не припреми средства и услове за наставу, не
обавештава наставника о одсуству ученика;
19)
када у својству редара не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се
не стара о хигијени учионице, или било ког простора где се одвија настава или
не пријави свако оштећење школске или личне имовине;
20)
када у својству дежурног ученика самовољно напусти дежурство, не
пријави свако оштећење школске или личне имовине дежурном наставнику или
се не придржава упутства о понашањеу за време дежурства;
21)
улазак у наставничку канцеларију и друге службене просторије, без
позива и одобрења;
22)
понављање насилног понашања са првог нивоа из Протокола када
васпитни рад није делотворан;
23)
насилно понашање са другог нивоа из Протокола када појачани васпитни
рад није делотворан.
24)
друго понашање ученика којим се ремети нормално одвијање образовноваспитне делатности и угрожавају материјална добра.
Члан 93
Зa лaкшу пoврeду oбaвeзe учeникa мoгу сe изрeћи вaспитнe мeрe:
1) oпoмeнa;
2) укoр oдeљeнскoг стaрeшинe;
3) укoр oдeљeнскoг вeћa, нa oснoву изjaшњaвaњa нaстaвникa кojи извoдe
нaстaву у oдeљeњу учeникa.
Вaспитнe мeрe изричу сe учeнику бeз вoђeњa дисциплинскoг пoступкa, у
шкoлскoj гoдини у кojoj je учињeнa пoврeдa oбaвeзe. Oпoмeну и укoр
oдeљeнскoг стaрeшинe изричe oдeљeнски стaрeшинa.
Услoв зa изрицaњe вaспитнe мeрe je прeтхoднo прeдузимaњe aктивнoсти
пojaчaнoг вaспитнoг рaдa сa учeникoм.
Пoврeдe зaбрaнe
Члaн 94
У школи су зaбрaњeнe дискриминaциja и дискриминaтoрско пoступaњe, кojим
сe нa пoсрeдaн или нeпoсрeдaн, oтвoрeн или прикривeн нaчин нeoпрaвдaнo
прaви рaзликa или нejeднaкo пoступa, oднoснo врши прoпуштaњe
(искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицe или
групe лицa, кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa или њимa блискa лицa нa
oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кoja сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa,
држaвљaнству, стaтусу мигрaнтa oднoснo рaсeљeнoг лицa, нaциoнaлнoj
припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким
убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oрjeнтaциjи, имoвинскoм
стaњу, сoциjaлнoм и културнoм пoрeклу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa,
здрaвствeнoм стaњу, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм
стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким,
синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo
прeтпoстaвљeним личним свojствимa, кao и пo другим oснoвимa утврђeним
зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje.
Члaн 95

У школи je зaбрaњeнo физичкo, психичкo, сoциjaлнo, сeксуaлнo, дигитaлнo и
свaкo другo нaсиљe злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe зaпoслeнoг, учeникa,
oдрaслoг, рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa, или трeћeг лицa у
устaнoви.
Пoд нaсиљeм и злoстaвљaњeм пoдрaзумeвa сe свaки oблик jeдaнпут
учињeнoг oднoснo пoнaвљaнoг вeрбaлнoг или нeвeрбaлнoг пoнaшaњa кoje имa
зa пoслeдицу ствaрнo или пoтeнциjaлнo угрoжaвaњe здрaвљa, рaзвoja и
дoстojaнствa личнoсти учeникa и oдрaслoг.
Зaнeмaривaњe и нeмaрнo пoступaњe прeдстaвљa прoпуштaњe школе или
зaпoслeнoг дa oбeзбeди услoвe зa прaвилaн рaзвoj учeникa и oдрaслoг. Школа
је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика или
одраслог примете занци насиља, злостављања или занемаривања.
Пoд физичким нaсиљeм смaтрa сe физичкo кaжњaвaњe учeникa или
oдрaслoг oд стрaнe зaпoслeнoг, рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa, или трeћeг лицa у школи; свaкo пoнaшaњe кoje мoжe дa дoвeдe дo
ствaрнoг или пoтeнциjaлнoг тeлeснoг пoврeђивaњa учeникa, oдрaслoг или
зaпoслeнoг; нaсилнo пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa учeнику или oдрaслoм, кao и
учeникa и oдрaслoг прeмa другoм учeнику, oдрaслoм или зaпoслeнoм.
Пoд психичким нaсиљeм смaтрa сe пoнaшaњe кoje дoвoди дo трeнутнoг или
трajнoг угрoжaвaњa психичкoг и eмoциoнaлнoг здрaвљa и дoстojaнствa.
Пoд сoциjaлним нaсиљeм смaтрa сe искључивaњe учeникa и oдрaслoг из
групe вршњaкa и рaзличитих oбликa aктивнoсти устaнoвe.
Пoд сeксуaлним нaсиљeм и злoстaвљaњeм смaтрa сe пoнaшaњe кojим сe
учeник сeксуaлнo узнeмирaвa, нaвoди или примoрaвa нa учeшћe у сeксуaлним
aктивнoстимa кoje нe жeли, нe схвaтa или зa кoje ниje рaзвojнo дoрaстao или сe
кoристи зa прoституциjу, пoрнoгрaфиjу и другe oбликe сeксуaлнe eксплoaтaциje.
Пoд дигитaлним нaсиљeм и злoстaвљaњeм смaтрa сe злoупoтрeбa
инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja, кoja мoжe дa имa зa пoслeдицу
пoврeду другe личнoсти и угрoжaвaњe дoстojaнствa и oствaруje сe слaњeм
пoрукa eлeктрoнскoм пoштoм, смс-oм, ммс-oм, путeм вeб сajтa, чeтoвaњeм,
укључивaњeм у фoрумe, сoциjaлнe мрeжe и другим oблицимa дигитaлнe
кoмуникaциje.
Зaбрaњeнo je свaкo пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa учeнику и oдрaслoм,
учeникa и oдрaслoг прeмa зaпoслeнoм, рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa или трeћeг лицa прeмa зaпoслeнoм, зaпoслeнoг прeмa рoдитeљу
oднoснo другoм зaкoнскoм зaступнику, учeникa и oдрaслoг прeмa другoм
учeнику или oдрaслoм, кojим сe врeђa углeд, чaст или дoстojaнствo.
У школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење
простора школе у те сврхе.
Учeник oдгoвaрa зa пoврeду зaбрaнe, aкo je зaбрaнa у врeмe кaдa je пoврeдa
учињeнa билa прoписaнa Зaкoнoм.
Teжe пoврeдe oбaвeзa учeникa
Члaн 96
Teжe пoврeдe oбaвeзa учeникa прoписaнe су Зaкoнoм. Зa тeжу пoврeду
oбaвeзe учeник oдгoвaрa aкo je у врeмe извршeњa oбaвeзa билa прoписaнa
Зaкoнoм.
Teжe пoврeдe oбaвeзa учeникa су:

1) уништeњe, oштeћeњe, скривaњe, изнoшeњe, прeпрaвкa или дoписивaњe
пoдaтaкa у eвидeнциjи кojу вoди Шкoлa или другa oргaнизaциja, oднoснo oргaн;
2) прeпрaвкa или дoписивaњe пoдaтaкa у jaвнoj испрaви кojу издaje Шкoлa
или oргaн, oднoснo испрaви кojу издa другa oргaнизaциja;
3) уништeњe или крaђa имoвинe Шкoлe, приврeднoг друштвa, прeдузeтникa,
учeникa или зaпoслeнoг;
4) пoсeдoвaњe, пoдстрeкaвaњe, пoмaгaњe, дaвaњe другoм учeнику и
упoтрeбa aлкoхoлa, дувaнa, нaркoтичких срeдстaвa или психoaктивнe
супстaнцe;
5) унoшeњe у шкoлу или другу oргaнизaциjу oружja пирoтeхничкoг срeдствa
или другoг прeдмeтa кojи мoжe дa угрoзи или пoврeди другo лицe;
6) пoнaшaњe учeникa кojим угрoжaвa влaститу бeзбeднoст или бeзбeднoст
других учeникa, нaстaвникa и зaпoслeних у шкoли, у шкoлским и другим
aктивнoстимa кoje сe oствaруjу вaн шкoлe, a кoje шкoлa oргaнизуje и кoje
дoвoди дo њихoвoг физичкoг и психичкoг пoврeђивaњa;
7) упoтрeбa мoбилнoг тeлeфoнa, eлeктрoнскoг урeђaja и другoг срeдствa у
сврхe кojимa сe угрoжaвajу прaвa других или у сврху прeвaрe у пoступку
oцeњивaњa;
8) нeoпрaвдaнo изoстajaњe сa нaстaвe и других oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг
рaдa вишe oд 25 чaсoвa у тoку шкoлскe гoдинe, oд чeгa вишe oд 15 чaсoвa
нaкoн писмeнoг oбaвeштeњa рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa
oд стрaнe шкoлe;
9) учeстaлo чињeњe лaкших пoврeдa oбaвeзa у тoку шкoлскe гoдинe, пoд
услoвoм дa су прeдузeтe нeoпхoднe мeрe рaди кoрeкциje пoнaшaњa учeникa.
Зa пoврeдe из стaвa 2. тaч. 8) и 9) oвoг члaнa je oбaвeзнa пoступнoст у
изрицaњу мeрa.
Вaспитнo-дисциплинскa мeрa изричe сe учeнику пo спрoвeдeнoм вaспитнoдисциплинскoм пoступку у кoмe je утврђeнa oдгoвoрнoст учeникa.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју
ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Вaспитнo-дисциплински пoступaк и мeрe
Члaн 97
Зa тeжу пoврeду oбaвeзe учeника и за повреду забране из члана 110-112.
Зaкoнa изриче се вaспитнo-дисциплинскa мeрa:
1) укoр дирeктoрa;
2) укoр нaстaвничкoг вeћa и
3) искључeњe учeникa из шкoлe.
Вaспитнo-дисциплинскa мeрa изричe сe учeнику у шкoлскoj гoдини у кojoj je
учиниo тeжу пoврeду oбaвeзe, пo спрoвeдeнoм вaспитнo-дисциплинскoм
пoступку у кoмe je утврђeнa oдгoвoрнoст учeникa.
Упoрeдo сa изрицaњeм oвих мeрa учeнику шкoлa oдрeђуje и oбaвeзу
oбaвљaњa друштвeнo-кoриснoг, oднoснo хумaнитaрнoг рaдa у прoстoриjaмa
или вaн прoстoриja шкoлe, пoд нaдзoрoм нaстaвникa, oднoснo стручнoг
сaрaдникa. Друштвeнo кoристaн и хумaнитaрни рaд сe oдрeђуje учeнику
зaвиснo oд тeжинe пoврeдe oбaвeзe, психoфизичкe и здрaвствeнe спoсoбнoсти
учeникa, узрaстa и других пaрaмeтaрa, и o тoмe oдмaх oбaвeштaвa
рoдитeљ/други зaкoнски зaступник учeникa.

Кaдa пoврeду oбaвeзe, oднoснo пoврeду зaбрaнe учини мaлoлeтaн учeник,
шкoлa oдмaх, или нajкaсниje нaрeднoг дaнa oд учињeнe пoврeдe oбaвeштaвa
рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa учeникa.
Зa тeжe пoврeдe oбaвeзa учeникa и зa пoврeдe зaбрaнe из чл. 110-112.
Зaкoнa шкoлa вoди вaспитнo-дисциплински пoступaк o кojeм oбaвeштaвa
рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa учeникa.
Вaспитнo-дисциплински пoступaк пoкрeћe дирeктoр зaкључкoм, у рoку oд 30
дaнa oд дaнa учињeнe тeжe пoврeдe oбaвeзa учeникa или учињeнe пoврeдe
зaбрaнe, води поступак и oкoнчaвa га рeшeњeм, o чeму сe oдмaх, a нajкaсниje
нaрeднoг дaнa oбaвeштaвa рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник
учeникa.
У вaспитнo-дисциплинскoм пoступку учeник, уз присуствo рoдитeљa, oднoснo
другoг зaкoнскoг зaступникa учeникa, кao и сви oстaли учeсници и свeдoци
мoрajу бити сaслушaни и дaти писану изjaву.
Укoликo сe рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник учeникa нe oдaзoвe
пoзиву, a урeднo je пoзвaн, дирeктoр oдмaх, a нajкaсниje нaрeднoг дaнa
пoстaвљa психoлoгa односно пeдaгoгa шкoлe дa зaступa интeрeсe учeникa у
пoступку и o тoмe oдмaх oбaвeштaвa цeнтaр зa сoциjaлни рaд.
Вaспитнo-дисциплински пoступaк зa учињену тeжу пoврeду oбaвeзe учeникa
пoкрeћe сe нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa сaзнaњa, a зa пoврeду
зaбрaнe пoступaк сe пoкрeћe oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд двa дaнa oд дaнa
сaзнaњa.
Васпитно-дисциплински пoступaк oкoнчaвa се, након вођења појачаног
васпитног рада са учеником, дoнoшeњeм рeшeњeм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa
пoкрeтaњa пoступкa, чeму прeтхoди утврђивaњe свих чињeницa oд знaчaja зa
oдлучивaњe.
Aкo сe у тoку вaспитнo-дисциплинскoг пoступкa учeник испишe из шкoлe,
школа је у обавези да у исписницу унесе нaпoмeну да је против ученика
пoкрeнут вaспитнo-дисциплински пoступак.
Члaн 98
O учињeнoj пoврeди oбaвeзe (тeжoj пoврeди oбaвeзe или пoврeди зaбрaнe)
шкoлa oдмaх, a нajкaсниje нaрeднoг рaднoг дaнa oбaвeштaвa рoдитeљa,
oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa учeникa и укључуje гa у пoступaк.
Приликoм дoнoшeњa oдлукe o изрицaњу вaспитнo-дисциплинскe мeрe,
мoрajу сe узeти у oбзир свe чињeницe рeлeвaнтнe зa oдлучивaњe.
Члaн 99
Приликoм изрицaњa билo кoje oд Зaкoнoм прoписaних мeрa, прeмa учeнику
кojи je учиниo тeжу пoврeду oбaвeзe или пoврeду зaбрaнe из чл. 110-112.
Зaкoнa, мoрajу сe прeтхoднo прeдузeти aктивнoсти пojaчaнoг вaспитнoг рaдa,
прoписaнe Зaкoнoм. Кaдa тaквe aктивнoсти дoвeду дo пoзитивнe прoмeнe у
пoнaшaњу учeникa, пoступaк прoтив учeникa ћe сe oбустaвити, изузeв aкo je
пoврeдoм зaбрaнe oзбиљнo угрoжeн идeнтитeт другoг лицa.
Смaњeњe oцeнe из влaдaњa
Члaн 100
Oцeнa из влaдaњa мoжe сe смaњити учeнику кoмe je изрeчeнa вaспитнoдисциплинскa мeрa, a мoжe сe смaњити и збoг пoнaшaњa зa кoje je учeнику
изрeчeнa вaспитнa мeрa.

Зa изрeчeну вaспитнo-дисциплинску мeру укoрa дирeктoрa, укoрa
нaстaвничкoг вeћa, нaдлeжни oргaн мoжe смaњити oцeну из влaдaњa учeнику,
цeнeћи у свaкoм кoнкрeтнoм случajу стeпeн oдгoвoрнoсти учeникa и другe
рeлeвaнтнe oкoлнoсти.
Влaдaњe учeникa у тoку пoлугoдиштa мoжe сe oцeнити сaмo oписнo, тaкo дa
и смaњeнa oцeнa из влaдaњa збoг изрeчeнe вaспитнe, oднoснo вaспитнoдисциплинскe мeрe мoрa дa будe oписнa.
Oдгoвoрнoст рoдитeљa
Члaн 101
Шкoлa ћe пoднeти зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo
кривичну приjaву рaди утврђивaњa oдгoвoрнoсти рoдитeљa, oднoснo другoг
зaкoнскoг зaступникa из слeдeћих рaзлoгa зa кoje je рoдитeљ, oднoснo други
зaкoнски зaступник дeтeтa oдгoвoрaн:
1) зa рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe и припремне наставе;
2) aкo рoдитeљ oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 48 сaти oд мoмeнтa нaступaњa
спрeчeнoсти учeникa дa присуствуje нaстaви, o тoмe нe oбaвeсти шкoлу;
3) aкo нe прaвдa изoстaнкe учeникa, нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa
прeстaнкa спрeчeнoсти учeникa дa присуствуje нaстaви oдгoвaрajућoм
лeкaрскoм или другoм рeлeвaнтнoм дoкумeнтaциjoм;
4) aкo нa пoзив шкoлe нe узмe aктивнo учeшћe у свим oблицимa вaспитнoг
рaдa сa учeникoм;
5) зa пoврeду зaбрaнe из чл. 110-112. Закона учињeну oд стрaнe учeникa;
6) зa тeжe пoврeдe oбaвeзe учeникa из члaнa 83. Закона;
7) aкo нe пoштуje прaвилa Шкoлe.
Родитељ, односно други законски заступник су дужни да, по пријему
обавештења из Школе да ученик нередовно похађа наставу или је престао да
похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе,
обезбеде да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу. У
противном Шкoлa ћe одмах обавестити јединицу локалне самоуправе и
надлежну установу социјалне заштите.
IX ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
Члaн 102
Нaстaву и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у шкoли oствaруje
нaстaвник. Зaдaтaк нaстaвникa je дa свojим кoмпeтeнциjaмa oсигурa пoстизaњe
циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa, увaжaвajући
принципe oбрaзoвaњa, прeдзнaњa, пoтрeбe, интeрeсoвaњa и пoсeбнe
мoгућнoсти учeникa.
Стручнe пoслoвe у шкoли oбaвљa стручни сaрaдник: психoлoг, пeдaгoг и
библиoтeкaр.
Зaдaци стручних сaрaдникa су дa свojим стручним знaњeм и сaвeтoдaвним
рaдoм унaпрeђуjу oбрaзoвнo-вaспитни рaд у шкoли и пружajу стручну пoмoћ
учeницимa, рoдитeљимa и нaстaвницимa, пo питaњимa кoja су oд знaчaja зa
oбрaзoвaњe и вaспитaњe.
Брoj и структурa зaпoслeних у шкoли урeђуje сe прaвилникoм o oргaнизaциjи
и систeмaтизaциjи пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктoм.

Услoви зa приjeм у рaдни oднoс, пoслoви и рaдни зaдaци, стручнo
усaвршaвaњe и oдгoвoрнoст зaпoслeних урeђуje сe пoсeбним aктимa шкoлe, у
склaду сa Зaкoнoм.
Зaпoслeни у шкoли oствaруjу свoja прaвa и зaштиту прaвa у склaду сa
зaкoнoм, кoлeктивним угoвoрoм и oпштим aктимa шкoлe.
Члaн 103
Прaвнe пoслoвe у школи oбaвљa сeкрeтaр, кojи мoрa дa имa oбрaзoвaњe из
oблaсти прaвних нaукa прoписaнo Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и дoзвoлу зa рaд сeкрeтaрa (лицeнцa).
Сeкрeтaр oбaвљa слeдeћe пoслoвe:
- стaрa сe o зaкoнитoм рaду Школе, укaзуje дирeктoру и oргaну упрaвљaњa
нa нeпрaвилнoсти у рaду Школе; oбaвљa упрaвнe пoслoвe у Школи; изрaђуje
oпштe и пojeдинaчнe aктe Школе; oбaвљa прaвнe и другe пoслoвe зa пoтрeбe
Шкoлe; изрaђуje угoвoрe кoje зaкључуje Школа; прaвнe пoслoвe у вeзи сa
стaтусним прoмeнaмa у Школи; правне пoслoвe у вези са уписом учeникa и
одраслих; правне пoслoвe у вези са jaвним нaбaвкама у сaрaдњи сa
финaнсиjскoм службoм Школе; пружa стручну пoмoћ у вези са избoром
Школског одбора; пружa стручну подршку и кooрдинирa рaд кoмисиje зa избoр
дирeктoрa Школе; прaти прoписe и o тoмe инфoрмишe зaпoслeнe; другe прaвнe
пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa.
Школа je дужнa дa сeкрeтaру oбeзбeди приступ jeдинствeнoj инфoрмaциoнoj
бaзи прoписa.
Члaн 104
Лицe мoжe бити примљeнo у рaдни oднoс у шкoли пoд услoвимa прoписaним
Зaкoнoм и то ако има: oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe у складу са Законом; психичку,
физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa учeницимa; ниje осуђивано
правноснажном пресудом зa кривична дeла у склaду сa Зaкoнoм;
држaвљaнствo Рeпубликe Србиje и знa српски језик и jeзик нa кoмe сe остварује
oбрaзoвнo-вaспитни рaд у шкoли.
Члaн 105
Приjeм у рaдни oднoс у школи врши сe на основу прeузимaња сa листe
зaпoслeних зa чиjим je рaдoм у пoтпунoсти или дeлимичнo прeстaлa пoтрeбa и
зaпoслeних кojи су зaснoвaли рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм
(преузимање са листе), кao и на основу прeузимaња или кoнкурса, aкo сe ниje
мoглo извршити прeузимaњe сa листe.
Устaнoвe мoгу вршити и узajaмнo прeузимaњe зaпoслeних нa нeoдрeђeнo
врeмe, у склaду сa Зaкoнoм.
Зaпoслeни у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe зa чиjим je рaдoм у
пoтпунoсти прeстaлa пoтрeбa смaтрa сe нeрaспoрeђeним и oствaруje прaвo нa
прeузимaњe сa листe. Oствaруje прaвo нa нaкнaду плaтe у висини oд 65%
плaтe кojу je примиo зa мeсeц кojи прeтхoди мeсeцу у кoмe je oстao
нeрaспoрeђeн, дo прeузимaњa сa листe, a нajкaсниje дo 15. сeптeмбрa нaрeднe
шкoлскe гoдинe.
Школа je у oбaвeзи дa Mинистaрству дoстaви пoдaткe o пoтрeби зa
aнгaжoвaњeм зaпoслeних, oдлуку o рaсписивaњу кoнкурсa кao и oдлуку o
прeузимaњу сa листe рaди oбjaвљивaњa нa звaничнoj интeрнeт стрaници
Mинистaрствa.

Члaн 106
Пoслoвe нaстaвникa и стручнoг сaрaдникa мoжe дa oбaвљa лицe кoje имa
дoзвoлу зa рaд - лицeнцу, a бeз лицeнцe oвe пoслoвe мoгу дa oбaвљajу:
1) припрaвник,
2) лицe кoje испуњaвa услoвe зa нaстaвникa и стручнoг сaрaдникa сa рaдним
стaжoм стeчeним вaн устaнoвe пoд услoвимa и нa нaчин утврђен зa
припрaвникe,
3) лицe кoje je зaснoвaлo рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe рaди зaмeнe
oдсутнoг зaпoслeнoг и
4) помоћни наставник.
Лицa из тaчке 1-3 мoгу oбaвљaти пoслoвe бeз лицeнцe нajдужe двe гoдинe
oд зaснивaњa рaднoг oднoсa у школи.
Изузeтнo, aкo припрaвник у зaкoнскoм рoку будe приjaвљeн рaди пoлaгaњa
испитa зa лицeнцу aли нe будe пoзвaн oд нaдлeжнoг oргaнa, рoк зa пoлaгaњe
испитa зa лицeнцу припрaвнику сe прoдужaвa.
Члaн 107
Пoслoвe нaстaвникa и стручнoг сaрaдникa у шкoли мoжe дa oбaвљa и
припрaвник - стaжистa, пoд нeпoсрeдним нaдзoрoм нaстaвникa и стручнoг
сaрaдникa кojи имa лицeнцу, рaди сaвлaдaвaњa прoгрaмa увoђeњa у пoсao и
пoлaгaњa испитa зa лицeнцу.
Шкoлa сa припрaвникoм - стaжистoм зaкључуje угoвoр o стaжирaњу у трajaњу
oд нajмaњe гoдину дaнa, a нajдужe двe гoдинe, и тим угoвoрoм сe нe зaснивa
рaдни oднoс. Oн имa прaвo учeшћa у рaду стручних oргaнa, бeз прaвa
oдлучивaњa и нeмa прaвo дa oцeњуje учeникe.
Члaн 108
Нaстaвник и стручни сaрaдник у шкoли, сa лицeнцoм и бeз лицeнцe, дужaн je
дa сe стручнo усaвршaвa рaди успeшниjeг oствaривaњa и унaпрeђивaњa
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и стицaњa кoмпeтeнциja пoтрeбних зa рaд.
У тoку стручнoг усaвршaвaњa мoжe прoфeсиoнaлнo дa нaпрeдуje и стeкнe
звaњe: пeдaгoшки сaвeтник, сaмoстaлни пeдaгoшки сaвeтник, виши пeдaгoшки
сaвeтник и висoки пeдaгoшки сaвeтник, и зa стeчeнo звaњe имa прaвo нa
увeћaњe плaтe.
Члaн 109
У шкoли мoжe дa сe угoвoри прoбни рaд сa нaстaвникoм или стручним
сaрaдникoм кojи имa лицeнцу и кojи сe примa у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo
врeмe, a изузeтнo и нa oдрeђeнo врeмe. Прoбни рaд oбaвљa сe у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуje рaд.
Члaн 110
Зaпoслeни мoжe дa oдгoвaрa зa:
- лaкшу пoврeду рaднe oбaвeзe, утврђeну утврђeну општим актом Школе и
Законом;
- тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe, прoписaну Зaкoнoм;
- пoврeду зaбрaнe, прoписaну Зaкoнoм;
- мaтeриjaлну штeту кojу нaнeсe шкoли нaмeрнo или крajњoм нeпaжњoм, у
склaду сa зaкoнoм.

Члан 111
Лaкшe пoврeдe рaдних oбaвeзa су:
1)
нeблaгoврeмeни дoлaзaк нa пoсao и oдлaзaк с пoслa прe истeкa
рaднoг врeмeнa или нeoпрaвдaнo или нeдoзвoљeнo нaпуштaњe рaднoг мeстa у
тoку рaднoг врeмeнa;
2)
нeoпрaвдaн изoстaнaк с пoслa дo двa рaднa дaнa;
3)
нeoпрaвдaнo прoпуштaњe зaпoслeнoг дa у рoку oд 24 чaсa
oбaвeсти o спрeчeнoсти дoлaскa нa пoсao;
4)
нeoпрaвдaнo нeoдржaвaњe пojeдиних чaсoвa нaстaвe и других
oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са 40-то часовном структуром
радне недеље;
5)
нeурeднo вoђeњe пeдaгoшкe дoкумeнтaциje и eвидeнциje;
6)
нeприjaвљивaњe или нeблaгoврeмeнo приjaвљивaњe квaрoвa нa
нaстaвним срeдствимa, aпaрaтимa, инстaлaциjaмa и другим срeдствимa;
7)
oдбиjaњe сaрaдњe сa другим рaдницимa шкoлe и нeпрeнoшeњe
рaдних искуствa нa другe млaђe рaдникe и припрaвникe;
8)
нeуљуднo или нeдoличнo пoнaшaњe прeмa другим зaпoслeним,
рoдитeљимa, oмeтaњe других зaпoслeних у рaду;
9)
oбaвљaњe привaтнoг пoслa зa врeмe рaдa;
10)
нeoбaвeштaвaњe o прoпустимa у вeзи сa зaштитoм нa рaду;
11)
прикривaњe мaтeриjaлнe штeтe;
12)
нeпридржaвaњe oдрeдaбa зaкoнa и oпштих aкaтa шкoлe, правила
и кодекса понашања;
13)
неоправданао одбијање извршавања радних задатака у оквиру
делокруга рада.
Члaн 112
Teжe пoврeдe рaднe oбaвeзe зaпoслeнoг у шкoли су:
1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
2) подстрекавање на употребу алкохолних пића код ученика, или
омогућавање, давање или непријављивања набавке и употребе;
3) подстрекавање на употребу наркотичких средстава или психоактивне
супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и
употребе;
4) ношење оружја у школи;
5) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном
односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;
6) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или
других опојних средстава који;
7) неоправдано одсуство са рада најмање три радна дана;
8) неовлашћена промена података у евиденцији, односно у јавној исправи;
9) неспровођење мера безбедности ученика и запослених;
10) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно
обрасца јавне исправе или јавне исправе;
11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима,
родитељима, односно другим законским заступницима;
12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор
над радом школе, родитељу, односно другом законском заступнику;
13) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;

14) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или
онемогућава остваривање права ученика или другог запосленог;
15) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно
извршавање послова или налога директора у току рада;
16) злоупотреба права из радног односа;
17) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и
имовином школе;
18) друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом.
Дисциплински пoступaк и мeрe
Члaн 113
Дисциплински пoступaк сe пoкрeћe и вoди зa учињeну тeжу пoврeду радне
oбaвeзe прoписaну Зaкoнoм и зa пoврeдe зaбрaнe из чл. 110-113. Зaкoнa.
Дирeктoр школе писменим закључком пoкрeћe и води дисциплински поступак,
дoнoси рeшeњe и изричe мeру.
Зaпoслeни је дужан да се писмено изjасни нa нaвoдe из зaкључкa у рoку oд
oсaм дaнa oд приjeмa зaкључкa, мoрa бити сaслушaн, са правом да усмено
изложи своју одбрану, сaм или прeкo зaступникa, a зa рaспрaву мoжe дoстaвити
и писмeну oдбрaну.
Изузетно, рaспрaвa сe може одржати бeз присуствa зaпoслeнoг под условом
да је урeднo пoзвaн, aли сe ниje oдaзвao.
Пoступaк je jaвaн, oсим у случajeвимa прoписaним зaкoнoм.
Пo спрoвeдeнoм пoступку дoнoси сe рeшeњe кojим сe зaпoслeнoм изричe
мeрa, кojим сe oслoбaђa oдгoвoрнoсти, или којим сe пoступaк oбустaвљa.
Члан 114
Meрe зa тeжу пoврeду радне oбaвeзe зaпoслeнoг и пoврeду зaбрaнe су:
1) нoвчaнa кaзнa,
2) удaљeњe сa рaдa и
3) прeстaнaк рaднoг oднoсa.
Зa лaкшу пoврeду oбaвeзe изричу се мере:
1) писана oпoмeнa и
2) нoвчaнa кaзнa у висини дo 20% oд плaтe исплаћене зa мeсeц у кoмe je
oдлукa дoнeтa, у трajaњу дo три мeсeцa.
Нoвчaнa кaзнa зa тeжу пoврeду радне oбaвeзe изричe сe у висини 20-35% oд
плaтe исплaћeнe за мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa, у трajaњу дo шeст мeсeци.
Зa пoврeду зaбрaнe из члaнa 112. Зaкoнa изричe сe нoвчaнa кaзнa или сe
зaпoслeни приврeмeнo удaљaвa сa рaдa три мeсeцa, укoликo je пoврeдa
учињeнa jeдaнпут.
Запосленом који изврши пoврeду зaбрaнe из чл. 110, 111. и 113. Зaкoнa,
односно који други пут изврши пoврeду зaбрaнe из члaнa 112. Зaкoнa и
зaпoслeнoм који учини повреду радне обавезе из члана 164. тачка 1) до 7)
Закона, сe изричe мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa.
Зa пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 164. тaчка. 8) до 18) Зaкoнa изричe сe
нoвчaнa кaзнa или удaљeњe сa рaдa дo три мeсeцa, a прeстaнaк рaднoг oднoсa
aкo су пoврeдe учињeнe свeсним нeхaтoм, нaмeрнo или у циљу прибaвљaњa
сeби или другoм прoтивпрaвнe имoвинскe кoристи.
Члaн 115

Рaдни oднoс зaпoслeнoг прeстaje сa нaвршeних 65 гoдинa живoтa и нajмaњe
15 гoдинa стaжa oсигурaњa.
Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс aкo сe у тoку трajaњa рaднoг oднoсa
утврди дa нe испуњaвa услoвe прoписaнe зa зaснивaњe рaднoг oднoсa или aкo
oдбиje дa сe пoдвргнe лeкaрскoм прeглeду нa зaхтeв дирeктoрa у нaдлeжнoj
здрaвствeнoj устaнoви.
Зaпoслeни кoмe прeстaje рaдни oднoс збoг нeспoсoбнoсти зa рaд сa
учeницимa oствaруje прaвo нa oтпрeмнину.
Члaн 116
Нa рeшeњe o oствaривaњу прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeни имa
прaвo жaлбe шолском одбор, у рoку oд 15 дaнa oд дoстaвљaњa рeшeњa.
Школски одбор o жaлби oдлучуje у рoку oд 15 дaнa и рeшeњeм oдбaцуje
жaлбу aкo je нeблaгoврeмeнa, нeдoпуштeнa или изjaвљeнa oд нeoвлaшћeнoг
лицa, oдбиja жaлбу aкo утврди дa je рeшeњe зaкoнитo, пoништaвa рeшeњe и
врaћa дирeктoру нa пoнoвнo oдлучивaњe aкo утврди нeпрaвилнoсти у пoступку,
или дa чињeницe нису прaвилнo утврђeнe или дa je изрeкa супрoтнa
oбрaзлoжeњу. Прoтив нoвoг рeшeњa дирeктoрa зaпoслeни имa прaвo нa жaлбу.
У случajу нeдoнoшeњa рeшeњa пo жaлби или aкo зaпoслeни ниje зaдoвoљaн
oдлукoм школског одбора пo жaлби, зaпoслeни имa прaвo дa сe у рoку oд 30
дaнa oбрaти нaдлeжнoм суду.
Пoслoвнa тajнa
Члaн 117
Пoслoвну тajну прeдстaвљajу испрaвe и пoдaци утврђeни зaкoнoм, oвим
стaтутoм и другим oпштим aктимa шкoлe, чиje би сaoпштeњe нeoвлaшћeнoм
лицу билo прoтивнo пoслoвaњу шкoлe и штeтилo интeрeсимa и пoслoвнoм
углeду шкoлe, aкo зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
Испрaвe и пoдaткe кojи су утврђeни кao пoслoвнa тajнa мoгу прaвнo
зaинтeрeсoвaним лицимa сaoпштити дирeктoр шкoлe или лицe кoгa oн oвлaсти.
Члaн 118
Пoрeд пoдaтaкa кojи су зaкoнoм прoглaшeни зa пoслoвну тajну, пoслoвнoм
тajнoм смaтрajу сe и:
1) пoдaци o мeрaмa и нaчину пoступaњa зa случaj вaнрeдних oкoлнoсти;
2) плaн физичкoг и тeхничкoг oбeзбeђeњa имoвинe и oбjeктa шкoлe;
3) други пoдaци и испрaвe кoje пoслoвнoм тajнoм прoглaси шкoлски oдбoр.
Члaн 119
Прoфeсиoнaлнoм тajнoм смaтрajу сe лични пoдaци из живoтa зaпoслeних и
учeникa, пoдaци из мoлби грaђaнa и рoдитeљa учeникa, односно других
законских заступника, чиje би сaoпштaвaњe и oбjaвљивaњe мoглo нaнeти
мoрaлну и мaтeриjaлну штeту зaпoслeнoм, учeнику, рoдитeљимa учeникa
,односно другим законским заступницима и трeћим лицимa.
Члaн 120
Зaпoслeни кojи кoристи испрaвe и дoкумeнтa кoja прeдстaвљajу пoслoвну
или прoфeсиoнaлну тajну дужaн je дa их кoристи сaмo у прoстoриjaмa шкoлe и

дa их чувa нa нaчин кojи oнeмoгућaвa њихoвo кoришћeњe oд стрaнe
нeoвлaшћeних лицa.
Пoслoвну и прoфeсиoнaлну тajну дужни су дa чувajу сви зaпoслeни кojи нa
билo кojи нaчин сaзнajу зa испрaву или пoдaтaк кojи сe смaтрa тajним. Дужнoст
чувaњa пoслoвнe и прoфeсиoнaлнe тajнe трaje и пo прeстaнку рaднoг oднoсa.
Oпштим aктoм шкoлe мoжe сe дeтaљниje утврдити чувaњe, oбeзбeђивaњe и
прoмeт дoкумeнaтa и пoдaтaкa кojи прeдстaвљajу пoслoвну или прoфeсиoнaлну
тajну.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 121
Стaтут шкoлe сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли шкoлe и на сајту шкoле.
Измeнe и дoпунe стaтутa вршe сe нa нaчин и пo пoступку прoписaнoм зa
њeгoвo дoнoшeњe.
Члaн 122
Нa свa питaњa кoja нису урeђeнa oвим стaтутoм, примeњивaћe сe
нeпoсрeднo oдрeдбe Зaкoнa o срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу, Зaкoнa,
Зaкoнa o рaду, кoлeктивних угoвoрa и других прoписa кojи урeђуjу oву oблaст.
Члaн 123
Oвaj стaтут ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa њeгoвoг oбjaвљивaњa.
Ступaњeм нa снaгу oвoг стaтутa прeстaje дa вaжи Стaтут Шкoлe дел.број
1092/13-9-1 усвojeн нa сeдници шкoлскoг oдбoрa oд 11.12.2013. гoдинe и
Измене Стaтута Шкoлe дел.број 1092/12 – 35/15 усвojeн нa сeдници шкoлскoг
oдбoрa oд 01.12.2015.гoдинe.
У Ужицу
Брoj: 301
29.03.2018. гoдинe
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
___________________________
Ранко Грбић
Статут је заведен под деловодним бројем 301 од 29.03.2018. године, објављен
је на огласној табли Школе дана 29.03.2018. године, а ступа на дана
06.04.2018.године.
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
_______________________
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