
 

 

 

На основу члана 100.  и члана 119. став 1 тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/17, 27/18 - 
др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) , као и  члана 58. Статута ШООО 
''Обреновац'', Школски одбор Школе за основно образовање 
одраслих '' Обреновац'' , разматрајући предлог Измена и допуна 
Статута Школе дел. бр. 53/1 од 30.03.2018. год., на седници одржаној 

дана 05.07.2022. године  донео је: 

 
 
 
 

                             ИЗМЕНУ И  ДОПУНУ СТАТУТА 
      
        ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ''ОБРЕНОВАЦ'' 
 
 
                                                            Члан 1. 

 
                             Престанак дужности школског одбора 
                                 

            Члан 55. Статута , став 3. тачка 4.  се мења и гласи:  
 
-  скупштина јединице локалне самоуправе покрене иницијативу за 
разрешење члана школског одбора именованог на њен предлог;  
 
После тачке 5., додаје се нова тачка 6. која гласи:  
- васпитно-образовно, односно наставничко и педагошко веће 
покрене иницијативу за разрешење члана школског одбора 
именованог на његов предлог;  

  
 
                                                            Члан 2.  
 

                               Надлежност, рад и одговорност школског одбора 
 
 
У члану 58. Статута,  после тачке 17), додаје се тачка 17 а) која гласи:  

 
- образује комисију за вођење дисциплинског поступка против 
директора и доноси одлуку о одговорности директора за тежу 
повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110-113. 
ЗОСОВ 
-  у тачки 4) после речи: '' стандарда'' додаје се реч '' образовних ''. 

 
 
 
                                                            Члан 3.  
 

                                              Поступак за избор директора 

 



У члану 69. став 2. се брише. 
 
 
                                                        Члан 4.  
 

                                                      Надлежност  директора 
 
           У члану 74. став 2. брише се ставка где пише: одлучује по жалби на    
            решење  конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни   
           однос.  
 
           У члану 74. став 2. додаје се нова ставка, која гласи:  
            - директор доноси решење о избору кандидата по конкурсу за 
пријем у   радни однос;      

 
                                                        Члан 5. 
 

                                                                Секретар 
            
             У члану 81. став 5. додаје се нова ставка:  
            - учествује у тиму за самовредновање школе 
 
 

                                                        Члан 6.  
 

                                                    Пријем у радни однос 
 
 
            Члан 186. Статута се мења и гласи:   
            Пријем у радни однос на неодређено време се врши на основу 
конкурса         који расписује директор. 
  
             Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати 
попуњвају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи.  
 
             Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија има најмање три члана. Секретар установе пружа стручну 
подршку конкурсној комисији. 
              Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139.ЗОСОВ, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. 
             Кандидати из став 4.овог члана  у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. 
             Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
             Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
става 6.овог члана, сачињава образложену листу свих кандидата који 



испуњавају услове и доставља је директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.  
              Директор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од  достављања образложене листе из става 7. овог члана. 
             Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања 
решења из става 8. овог члана.   
             Школски одбор о жалби одлучује у року од 15 дана од дана 
подношења жалбе.  
             Кандидат који је учествовао у изборном постузпку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у школи, прегледа сву конкурсну 
документацију, у складу са законом. 
             Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од 8 дана.  
            Решење из става 8. Овог члана оглашава се на званичној интернет 
страници Министарства када постане коначно.  
 
 

                                                        Члан 7.  
 

                                           Радни однос на одређено време 
 
 
У члану 187. став 3. тачка 3) речи: '' на неодређено време'' се бришу, тако 
да сада гласи:  
 
- ''до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу за пријем у радни однос, а најкасније до 31. августа 
текуће школске године'' 
 

                                                       Члан 8.  
 

                                Радно време запосленог – преконормни рад 
 
У члану 193. после става 1. додаје се нови став 2.  који гласи:  
'' накнада за рад наставника из претходног става истог члана исплаћује се 
на основу месечног извештаја наставника о одржаним часовима''. 
 

                                                       Члан 9.  
 

                                                  Оцењивање  полазника 
 
У члану 123. После става 1. Додаје се нови став 2. који гласи:  
 
- '' ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту у основном 
образовању и васпитању, а ако је недељни фонд часова обавезног 
предмета и модула један час - најмање два пута у полугодишту ''. 
          Досадашњи став 2, 3 и 4 постају 3,4 и 5.  
После става 5. додаје се нови члан 6. који гласи. '' податак да је 
образовање ИОП стечено у складу са чланом 76. ЗОСОВ став 6. тач. 2) и 3) 
уноси се у одговарајући део обрасца јавне исправе'' 
 
 



 
                                                                 Члан 10. 
 
У свим члановима Статута после речи '' стандарди'' ( вредовања ) додаје 
се реч '' образовних ''. 

 
 
                                                    Члан 11.  
 

 
Ова Измена и Допуна Статута ступа на снагу 8 дана по објављивању 

на огласној табли школе. 
 
 
                                                                                       
                                                                    Председник Школског одбора: 
                                                                                          
                                                                             Милковић Биљана 
 
 
 
 
Ова  Измена и Допуна Статута је заведена под бројем _____ од  
________________,  
објављена на огласној табли Школе дана 
___________________________________, 
а ступила на снагу дана ______________________________________. 
 
                                                                                             
 
                                                                                       Секретар Школе: 
  
                                                                                  _____________________ 
 
 
                                                                                                                                                                          


