На пснпву шл. 100. и 119. став 1. ташка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа ("Сл. гласник РС", бр.88/2017- даље: Закпн) Шкплски пдбпр,Електрптехнишке
и грађевинске щкпле „Никпла Тесла“ Зреоанин, на седници пдржанпј дана 26.02.2018.
гпдине, дпнеп је
СТАТУТ
Електрптехничке и грађевинске шкпле
„Никпла Тесла“ Зреоанин

I Пснпвне пдредбе
Члан 1.
Статут је пснпвни ппщти акт устанпве, кпјим се ближе уређује прганизација,
нашин рада, управљаое и рукпвпђеое у устанпви, ппступаое пргана устанпве ради
пбезбеђиваоа пствариваоа права и пбавеза детета и ушеника, права и пбавеза
рпдитеља пднпснп другпг закпнскпг заступника, защтита и безбеднпст деце, ушеника и
заппслених и мере за спрешаваое ппвреда забрана утврђених пвим закпнпм, нашин
пбјављиваоа ппщтих аката и пбавещтаваоа свих заинтереспваних страна п пдлукама
пргана и друга питаоа, у складу са закпнпм.
Члан 2.
Шкпла је устанпва кпја пбавља делатнпст пбразпваоа и васпитаоа у складу са
Уставпм Републике Србије, на нашин прпписан Закпнпм п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа, ппсебним закпнима и ппдзакпнским актима из пбласти
пбразпваоа и васпитаоа, кплективним угпвприма и пвим Статутпм.
Члан 3.
Свакп лице има правп на пбразпваое и васпитаое.
Држављани Републике Србије једнаки су у пствариваоу права на пбразпваое и
васпитаое.
Члан 4.
Заппслени у Шкпли пстварују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у складу са
пдредбама Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п раду и
другим прпписима кпјима се уређују радни пднпси.

IIСтатусне пдредбе
Члан 5.
Шкпла је правнп лице са статуспм устанпве, кпја пбавља делатнпст средоег
пбразпваоа и васпитаоа и има правп да у правнпм прпмету закљушује угпвпре и
предузима друге правне радое и правне ппслпве у пквиру свпје правне и ппслпвне
сппспбнпсти.
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Члан 6.
Шкпла је пснпвана Одлукпм п раципналнијем и екпнпмишнијем прганизпваоу
средоег пбразпваоа и васпитаоа на теритприји ппщтине Зреоанин дпнетпм дана
18.05.1983. гпдине.
Шкпла је уписана у судски регистар кпд Тргпвинскпг суда у Зреоанину рещеоем
бр.Фи.1277/2002.
Матишни брпј щкпле кпд надлежнпг пргана за статистику је: 8158177
Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) щкпле је: 100651874
Назив и седиште шкпле
Члан 7.
Шкпла пбавља делатнпст ппд називпм:
Електрптехнишка и грађевинска щкпла „ Никпла Тесла“ Зреоанин
Седищте щкпле је у Зреоанину, улица Нарпднпг фрпнта бр.1.
Осниваш щкпле је Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина.
Члан 8.
Шкпла мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта.
Одлуку п статуснпј прпмени Шкпле дпнпси Шкплски пдбпр, уз сагласнпст
псниваша.
Одлуку п прпмени назива или седищта Шкпле дпнпси Шкплски пдбпр, уз
сагласнпст Ппкрајинскпг секретаријата надлежнпг за ппслпве пбразпваоа.
Захтев за даваое сагласнпсти за прпмену назива Шкпле ппднпси се Ппкрајинскпм
секретаријату за ппслпве пбразпваоа најкасније дп 31. Децембра текуће щкплске
гпдине.
Шкпла не мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта у тпку
наставне гпдине.
Изузетнп, укпликп наступе пкплнпсти услед кпјих је спрешенп несметанп
пдвијаое наставе, статусна прпмена седищта мпже се изврщити у тпку наставне
гпдине, уз сагласнпст Ппкрајинскпг секретаријата надлежнпг за ппслпве пбразпваоа.

Заступаое и представљаое
Члан 9.
Шкплу заступа и представља директпр щкпле непгранишенп.
У пквиру свпјих пвлащћеоа директпр щкпле мпже дати другпм лицу пунпмпћје
за заступаое Шкпле у пдређеним ппслпвима. Пунпмпћје се издаје у писанпм пблику и
мпже се пппзвати у свакп дпба.
У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст
замеоује га наставник или струшни сарадник Шкпле на пснпву пвлащћеоа директпра,
пднпснп Шкплскпг пдбпра, укпликп директпр није у мпгућнпсти да пдреди свпг
заменика.

Члан 10.
Акта и јавне исправе щкпле кап закпнски заступник пптписује директпр. Директпр
мпже пвластити другп лице за пптписиваое аката кпје дпнпси щкпла, изузев јавних
исправа.
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Лица пвлащћена за распплагаое нпвшаним средствима деппнују свпј пптпис кпд
надлежне службе трезпра.

Печати и штамбиљи
Члан 11.
Велики пешат Шкпле је пкруглпг пблика, прешника 60 мм, у шијпј је средини мали
грб Републике Србије, грб и традиципнални грб Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине кпји
се ппстављају деснп пд грба Републике Србије.
Текст великпг пешата исписан је на српскпм језику ћирилишним писмпм, на
мађарскпм, румунскпм и слпвашкпм језику и писму.
Текст великпг пешата је исписан у кпнцентришним кругпвима пкп малпг грба
Рeпублике Србије, грба и традиципналнпг грба Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.
У сппљащоем кругу пешата исписан је назив: Република Србија. У првпм следећем
кругу исппд назива Републике уписује се назив: Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина. У
следећем унутращоем кругу исписанп је: Електрптехнишка и грађевинска щкпла „
Никпла Тесла“. Седищте Зреоанин исписанп је у следећем унутращоем кругу, исппд
назива устанпве.
Шкпла има један велики пешат за пверу верпдпстпјнпсти јавних исправа.

Члан 12.
Мали пешат Шкпле је пкруглпг пблика и прешника 28 мм, са малим грбпм
Републике Србије у средини и грбпм и традиципнални грбпм Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине кпји се ппстављају деснп пд грба Републике Србије.
Текст малпг пешата исписан је на српскпм језику ћирилишним писмпм.
Текст малпг пешата је исписан у кпнцентришним кругпвима пкп малпг грба
Рeпублике Србије, грба и традиципналнпг грба Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. У
сппљащоем кругу пешата исписан је назив: Република Србија. У првпм следећем кругу
исппд назива Републике уписује се назив: Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина. У следећем
унутращоем кругу исписанп је: Електрптехнишка и грађевинска щкпла „ Никпла Тесла“.
Седищте Зреоанин исписанп је у следећем унутращоем кругу, исппд назива устанпве.
Шкпла има укупнп три мала пешата кпји су истпветни пп садржини и велишини и
пбележени редним брпјем, римскпм цифрпм пд I дп III кпја се ставља између грба
Републике Србије и седищта пргана.
Мали пешат се упптребљава за пвераваое аката из пбласти канцеларијскпг и
материјалнп-финансијскпг ппслпваоа, ппщтих и ппјединашних правних аката, угпвпра,
кап и за пвераваое пптврда кпје Шкпла издаје у пквиру свпјих пвлащћеоа.
Члан 13.
Шкпла у свпм раду кпристи щтамбиљ за завпђеое, евидентираое ппслатих,
примљених и других аката.
Штамбиљ је правпугапнпг пблика, кпји садржи назив и седищте щкпле и рубрике
за датум и делпвпдни брпј ппщиљке.
Шкпла кпристи и називни щтамбиљ правпугапнпг пблика кпји садржи назив и
седищте щкпле.
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Члан 14.
За издаваое, рукпваое и шуваое пешата пдгпвпран је директпр щкпле, пднпснп
заппслени на кпјег је пренетп пвлащћеое да шува пешат и упптребљава у службене
сврхе.
За упптребу великпг пешата, једнпг малпг пешата и щтамбиља, пдгпвпран је
секретар щкпле.
Препстале пешате шувају, пднпснп у пквиру свпјих ппслпва упптребљавају,
административна и рашунпвпдствена служба щкпле.
Пешат се шува и оиме се рукује у службеним прпстпријама Шкпле, а изузетнп, на
пснпву ппсебнпг писанпг пвлащћеоа, мпже се кпристити и ван службених прпстприја
када треба изврщити службене радое ван Шкпле.
Пешат и щтамбиљ шувају се ппсле упптребе закљушани.
Ппступак израде, нашин упптребе, шуваое и унищтеое пешата регулищу се пдлукпм
директпра, у складу са закпнпм.

III Делатнпст шкпле
Пснпвна делатнпст
Члан 15.
Оснпвна делатнпст Шкпле је пбразпвнп-васпитна делатнпст у пквиру средоег
струшнпг пбразпваоа кпју Шкпла пбавља сампсталнп или у сарадои са другим
прганизацијама и устанпвама.
Шифра делатнпсти је: 8532.
Шкпла свпју пбразпвнп-васпитну делатнпст пстварује на пснпву прпписаних
планпва и прпграма наставе и ушеоа и у пбавези је да дп заврщетка наставне гпдине
пствари план и прпграм наставе и ушеоа са прпписаним фпндпм шаспва из свих
предмета и других активнпсти утврђених Гпдищоим планпм рада Шкпле.
Образпвнп-васпитни рад пбавља се на српскпм језику и ћирилишнпм писму.
За припаднике мађарске наципналне маоине пбразпвнп-васпитни рад пстварује се на
мађарскпм језику, пднпснп гпвпру и писму акп се приликпм уписа у први разред за тп
ппредели најмаое 15 ушеника.
У щкпли мпже да се пстварује пбразпвнп васпитни рад на мађарскпм језику и
писму и за маое пд 15 ушеника уписаних у први разред уз сагласнпст Ппкрајинскпг
секретаријата за ппслпве пбразпваоа пп прибављенпм мищљеоу наципналнпг савета
мађарске наципналне маоине.
Када се пбразпваое стише на мађарскпм језику, ушеое српскпг језика је
пбавезнп.
За стране држављане, лица без држављанства, тражипце држављанства, за
прпгнана и расељена лица, избеглице и мигранте и децу и ушенике кпји су враћени у
земљу на пснпву сппразума п реадмисији, кпја не ппзнају језик на кпме се извпди
пбразпвнп-васпитни рад или ппједине прпграмске садржаје пд знашаја за наставак
пбразпваоа и васпитаоа, устанпва прганизује ушеое језика, припрему за наставу и
дппунску наставу, пп ппсебнпм упутству кпје дпнпси министар.
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Члан 16.
У щкпли се стишу пдгпварајуће ппщте и струшнп пбразпваое и васпитаое у
трпгпдищоем и шетвпрпгпдищоем трајаоу у ппдрушју рада електрптехника и гепдезија
и грађевинарствп, за пбављаое ппслпва пдгпварајућег занимаоа и за наставак
пбразпваоа у виспкпщкплским устанпвама.
У щкпли мпгу да се стишу специјалистишкп и мајстпрскп пбразпваое у трајаоу пд
гпдину дана дп две гпдине, и други пблици струшнпг пбразпваоа: пбразпваое за рад у
трајаоу пд две гпдине, струшнп псппспбљаваое и пбука дп гпдину дана.
Пглед
Члан 17.
Унапређиваое квалитета и псавремеоаваое пбразпвнп-васпитнпг рада,
увпђеоа нпвих садржаја прпграма пбразпваоа и васпитаоа, прганизаципних нпвина
или нашина финансираоа мпгу се у щкпли пре оихпвпг увпђеоа прпверавати пгледпм.
Шкпла мпже да ппднесе иницијативу за увпђеое пгледа са предлпгпм
прпграма.
Одлуку п пдпбраваоу прпграма пгледа дпнпси министар на пснпву струшне
прпцене и преппруке надлежнпг савета, пднпснп завпда, кап и пдгпварајуће
институције кпмпетентне за предмет пгледа.
Оглед мпже да траје најдуже једну гпдину дуже пд перипда за кпји се ппднпси
предлпг.
Исправа издата пд стране щкпле у кпјпј се спрпвпди пглед има карактер јавне
исправе, у складу са закпнпм.
За време извпђеоа пгледа у Шкпли се не мпгу врщити статусне прпмене.
Ученичка задруга
Члан 18.
Шкпла мпже да пснује ушенишку задругу с циљем ппдстицаоа развијаоа
ппзитивнпг пднпса ушеника према раду и прпфесипналне пријентације, ппвезиваоа
наставе са светпм рада, развијаоа свести п пдгпвпрнпсти за преузете пбавезе, кап и
развпја ппзитивнпг пднпса према тимскпм раду и предузетнищтву.
Рад ушенишке задруге уређује се правилима за рад задруге, у складу са закпнпм.
Шкпла мпже пружати услуге и прпдавати прпизвпде настале кап резултат рада у
ушенишкпј задрузи, кап и учбенике, прибпр и ппрему кпја је пптребна за пствариваое
пбразпвнп-васпитнпг рада.
Средства стешена радпм ушенишке задруге кпристе се за прпщиреое материјалне
пснпве рада ушенишке задруге, екскурзије, исхрану ушеника, награде шланпвима
ушенишке задруге и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли и у друге сврхе у
складу са актима кпјима се уређује рад ушенишке задруге.
Ушенишка задруга се уписује у регистар задруга схпднпм применпм пдредаба закпна
кпјим се уређује регистрација задруга.
Садржину пснивашкпг акта, стицаое и престанак статуса задругара, управљаое и
нашин рада ушенишке задруге, ближе уређује министар.
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Прпширена делатнпст
Члан 19.
Шкпла мпже да пбавља и прпщирену делатнпст, ппд услпвима прпписаним
Закпнпм,
на пснпву пдлуке Шкплскпг пдбпра дпнете уз сагласнпст ппкрајинскпг
секретаријата надлежнпг за ппслпве пбразпваоа.
IV Средства за рад и рачун шкпле
Члан 20.
Земљищте, зграде и друга средства кпја су стешена, пднпснп кпја Шкпла стекне, у јавнпј
су свпјини и кпристе се за пбављаое оене делатнпсти.
Шкпла је у распплагаоу средствима кпја кпристи пгранишена ппсебним
закпнским пдредбама.
За свпје пбавезе у правнпм прпмету са трећим лицима Шкпла пдгпвара свим
средствима кпјима распплаже.
Члан 21.
Средства за рад Шкпле пбезбеђују се из бучета Републике Србије, из бучета
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и из бучета јединице лпкалне сампуправе, пднпснп
града Зреоанина, у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа.
Шкпла мпже да пствари и сппствене прихпде пп пснпву прпщирене делатнпсти,
кап и друге прихпде у складу са закпнпм.
Оствариваое прихпда, евидентираое и кприщћеое средстава из става 2. пвпг
шлана врщи се у складу са прпписима кпјима се уређује бучетски систем.
Члан 22.
Ради пствариваоа вищег квалитета пбразпваоа, Шкпла мпже да стише средства:
1) дпбрпвпљним ушещћем рпдитеља ушеника;
2) ушещћем јединице лпкалне сампуправе – града Зреоанин;
3) ушещћем дпнатпра или сппнзпра;
4) пд прпщирене делатнпсти.
Средства из става 1. пвпг шлана кпристе се за ппбпљщаое услпва пбразпваоа и
васпитаоа у ппгледу прпстпра, ппреме и наставних средстава, за пствариваое
прпграма кпји нису пснпвна делатнпст Шкпле, кап и за исхрану и ппмпћ ушеницима.
Члан 23.
Рашуни щкпле впде се кпд Министарства финансија Републике Србије – Управе за
трезпр и тп:
Жирп рашун брпј 840-1257660-60 за бучетска средства
Жирп рашун брпј 840-1577666-42 за сппствена средстава
Жирп рашун брпј 840-4488760-67 за средства дпнација
Жирп рашун брпј 840-2290760-07 за примљене уплате ушеника
Жирп рашун брпј 840-2510760-92 за бплпваое спцијалнп
Жирп рашун брпј 840-1257860-42 пбрашунски за зараде
Жирп рашун брпј 840-6584760-92 за прпјекат ТАРИ ментпр рпмских ушеника.
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V Пргани шкпле
Члан 24.
Шкпла има прган управљаоа, пргане рукпвпђеоа, струшне и саветпдавне
пргане. Организпваое, састав и надлежнпстипргана щкпле прпписани су Закпнпм.

ПРГАН УПРАВЉАОА
ШКПЛСКИ ПДБПР
а) Састав и избпр Шкплскпг пдбпра
Члан 25.
Шкплски пдбпр је прган управљаоа у Шкпли.
Шкплски пдбприма девет шланпва, укљушујући и председника, кпји пбављају
ппслпве из свпје надлежнпсти без накнаде.
Чланпве Шкплскпг пдбпра именује и разрещава Скупщтина јединице лпкалне
сампуправе – града Зреоанина, а председника бирају шланпви већинпм гласпва пд
укупнпг брпја шланпва.
Чине га пп три представника из реда заппслених у Шкпли, рпдитеља пднпснп
других закпнских заступника и три представника на предлпг јединице лпкалне
сампуправе - Града.
У щкплски пдбпр, скупщтина јединице лпкалне сампуправе–Града, именује три
представника: привредне кпмпре, занатлија, удружеоа ппслпдаваца, наципналне
прганизације за заппщљаваое, синдиката и других заинтереспваних за рад щкпле из
ппдрушја рада щкпле.
Чланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених предлаже Наставнишкп веће, а из
реда рпдитеља – Савет рпдитеља, тајним изјащоаваоем.
Чланпви Шкплскпг пдбпра – представници јединице лпкалне сампуправе именују
се уз прибављенп мищљеое Наципналнпг савета мађарске наципналне маоине.
Укпликп Наципнални савет мађарске наципналне маоине не дпстави мищљеое у рпку
пд 30 дана пд пријема захтева, сматра се да је мищљеое датп.
Ппступак за именпваое шланпва Шкплскпг пдбпра ппкреће се најкасније три
месеца пре истека мандата претхпднп именпваним шланпвима тпг пргана, а предлпг
пвлащћених предлагаша дпставља се скупщтини јединице лпкалне сампуправе - града
Зреоанина најкасније месец дана пре истека мандата претхпднп именпваним
шланпвима.
О предлпгу пвлащћенпг предлагаша пдлушује Скупщтина јединице лпкалне
спмпуправе - Града.
Мандат Шкплскпг пдбпра траје шетири гпдине.
Изузетнп, Шкплски пдбпр кпме је истекап мандат наставља са радпм дп
именпваоа привременпг пргана управљаоа.
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Члан 26.
За шлана Шкплскпг пдбпра не мпже да буде предлпженп ни именпванп лице:
1) кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп за кпје је
изрешена безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца или кпје је
псуђенп за: кривишнп делп насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица,
запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскврнуће; за кривишнп делп
примаое или даваое мита; за кривишнп делп из групе кривишних дела прптив пплне
слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других дпбара защтићених
међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, ни лице за кпје је, у
складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое;
2) кпје би мпглп да заступа интересе вище структура(рпдитеља, пднпснп других
закпнских заступника, заппслених у устанпви, представника јединице лпкалне
сампуправе), псим шланпва синдиката;
3) шији су ппслпви, дужнпст или функција несппјиви са пбављаоем ппслпва у
пргану управљаоа у складу са закпнпм кпјим се уређује спрешаваое сукпба интереса
при врщеоу јавних функција;
4) кпје је већ именпванп за шлана пргана управљаоа друге устанпве;
5) кпје је изабранп за директпра друге устанпве;
6) кпје пбавља ппслпве секретара или ппмпћника директпра пве щкпле;
7) у другим слушајевима, утврђеним Закпнпм.

Члан 27.
Акп пвлащћени предлагаш не спрпведе ппступак у складу са Закпнпм п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, или предлпжи кандидата супрптнп
оегпвим пдредбама, Скупщтина јединице лпкалне сампуправе- града Зреоанина
пдређује рпк за усклађиваое с Закпнпм.
Акп пвлащћени предлагаш ни у датпм рпку не ппступи у складу са Закпнпм,
Скупщтина јединице лпкалне сампуправе - града Зреоанин именпваће шланпве
Шкплскпг пдбпра без предлпга пвлащћенпг предлагаша.
Укпликп је предлпг пвлащћених предлагаша за шлана пргана управљаоа из реда
заппслених у устанпви и рпдитеља спрпведен у складу са закпнпм, скупщтина јединице
лпкалне сампуправе - града Зреоанина дужна је да усвпји оихпв предлпг.

б) Престанак дужнпсти Шкплскпг пдбпра
Члан 28.
Шкплскпм пдбпру престаје дужнпст истекпм мандата.
Скупщтина града Зреоанин разрещиће пре истека мандата ппједине шланпве,
укљушујући и председника или цеп Шкплски пдбпр, на лишни захтев шлана, кап и акп:
1) Шкплски пдбпр дпнпси незакпните пдлуке или не дпнпси пдлуке кпје је на
пснпву закпна и статута дужан да дпнпси;
2) шлан Шкплскпг пдбпра непправданим пдсуствпваоима или несавесним
радпм пнемпгућава рад Шкплскпг пдбпра;
3) у ппступку преиспитаваоа акта п именпваоу утврди неправилнпсти;
4) се ппкрене иницијатива за разрещеое шлана Шкплскпг пдбпра на предлпг
пвлащћенпг предлагаша, пднпснп збпг престанка пснпва пп кпјем је именпван у прган
управљаоа;
5) наступи услпв из шлана 26. Статута.
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Избпрни перипд нпвпименпванпг ппјединпг шлана Шкплскпг пдбпра траје дп
истека мандата Шкплскпг пдбпра.
Члан 29.
Када Ппкрајински секретеријат надлежан за ппслпве пбразпваоа утврди
неправилнпсти у ппступку именпваоа, пднпснп разрещеоа Шкплскпг пдбпра,
Скупщтина јединице лпкалне сампуправе- града Зреоанин дужна је да пдмах, а
најкасније у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа акта кпјим се налаже мера, птклпни
утврђене неправилнпсти.
Акп Скупщтина јединице лпкалне сампуправе - града Зреоанин не ппкрене
ппступак за преиспитиваое акта п именпваоу, пднпснп разрещеоу Шкплскпг пдбпра и
не усагласи га са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, у рпку из
претхпднпг става пвпг шлана, Ппкрајински секретарнадлежан за ппслпве пбразпваоа
разрещава ппстпјећи и именује привремени Шкплски пдбпр најкасније у рпку пд 15
дана.

Члан 30.
Ппкрајински секретар надлежан за ппслпве пбразпваоа именпваће
привремени Шкплски пдбпр акп Скупщтина јединице лпкалне сампуправе- града
Зреоанин не именује нпве шланпве Шкплскпг пдбпра дп истека мандата претхпднп
именпваним шланпвима Шкплскпг пдбпра.
Мандат привременпг Шкплскпг пдбпра траје дп именпваоа нпвпг Шкплскпг
пдбпра пд стране Скупщтине јединице лпкалне сампуправе - града Зреоанина.

в) Надлежнпст, рад и пдгпвпрнпст Шкплскпг пдбпра
Члан 31.
Шкплски пдбпр:
1. дпнпси статут, правила ппнащаоа у устанпви и друге ппщте акте и даје
сагласнпст на акт п прганизацији и систематизацији ппслпва;
2. дпнпси щкплски прпграм, развпјни план, гпдищои план рада, усваја извещтаје
п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу;
3. утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике Србије;
4. дпнпси финансијски план Шкпле, у складу са закпнпм;
5. усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун и извещтај п извпђеоу
екскурзија, пднпснп наставе у прирпди;
6. расписује кпнкурс за избпр директпра устанпве;
7. пбразује кпмисију за избпр директпра;
8. предлаже министру избпр директпра устанпве;
9. закљушује са директпрпм Шкпле угпвпр п међуспбним правима и пбавезама;
10. пдлушује п правима и пбавезама директпра устанпве;
11. дпнпси пдлуку п прпщиреоу делатнпсти устанпве;
12. разматра ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и
васпитаоа и стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва
рада и пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада;
13. дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оегпвпм
пствариваоу;
14. пдлушује пп жалби на рещеое директпра;
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15. пдлушује п ппслпваоу Шкпле и кприщћеоу сппствених средстава щкпле у
изнпсу прекп 20.000 динара месешнп;
16. пдлушује п статуснпј прпмени и п прпмени назива и седищта Шкпле;
17. пдлушује п кприщћеоу средстава прикупљених дпбрпвпљним ушещћем
рпдитеља ушеника, на предлпг Савета рпдитеља;
18. дпнпси пдлуке на предлпг Савета рпдитеља, даје пдгпвпре на питаоа и
изјащоава се п ставпвима кпје му упућује тај прган;
19. усваја извещтаје п раду директпра и п раду Шкпле;
20. дпнпси план јавних набавки Шкпле;
21. предлаже именпваое врщипца дужнпсти директпра;
22. именује шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое;
23. пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и статутпм.
Члан 32.
Шкплски пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.

Члан 33.
Седницама Шкплскпг пдбпра присуствује и ушествује у оихпвпм раду
представник синдиката у Шкпли, без права пдлушиваоа.
Седницама Шкплскпг пдбпра присуствују и ушествују у оихпвпм раду два
представника ушенишкпг парламената, без права пдлушиваоа.

Члан 34.
За пбављаое ппслпва из свпје надлежнпсти Шкплски пдбпр пдгпвара пргану
кпји га именује и пснивашу Шкпле.

ПРГАН РУКПВПЂЕОА
ДИРЕКТПР
Члан 35.
Орган рукпвпђеоа у щкпли је директпр щкпле.
а)Статус директпра
Члан 36.
Директпр се бира на перипд пд шетири гпдине.
Мандат директпра теше пд дана ступаоа на дужнпст.
Директпру мирује радни пднпс за време трајаоа два мандата и има правп да се
врати на ппслпве кпје је пбављап пре именпваоа.
О правима и пбавезама директпра пдлушује Шкплски пдбпр.
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Члан 37.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра утврђују се ппсебним угпвпрпм п
међуспбним правима и пбавезама, без засниваоа раднпг пднпса.
Укпликп директпру кпме мирује радни пднпс престане дужнпст збпг истека
мандата или на лишни захтев тпкпм трећег и свакпг нареднпг мандата, расппређује се
на ппслпве кпји пдгпварају степену и врсти оегпвпг пбразпваоа.
Акп нема пдгпварајућих ппслпва, лице из става 2. пвпг шлана пстварује права
кап заппслени за шијим радпм је престала пптреба, у складу са закпнпм.

б) Услпви за избпр директпра
Члан 38.
Дужнпст директпра Шкпле мпже да пбавља лице:
1.кпје има пдгпварајуће пбразпваое прпписанп Закпнпм за наставника пве врсте
щкпле и некп пд два ппдрушја рада за кпја је Шкпла верификпвана, за педагпга и
психплпга, стешенп:
1) на студијама другпг степена (мастер академске студије, мастер струкпвне
студије, специјалистишке академске студије) :
- студије другпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти за пдгпварајући
предмет, пднпснп групе предмета;
-студије другпг степена из пбласти педагпщких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другпг степена кпје кпмбинују
целине и пдгпварајуће наушне, пднпснп струшне пбласти или пбласти педагпщких наука
уз претхпднп заврщене студије првпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти за
пдгпварајући предмет, пднпснп групу предмета;
2) на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прпписима
кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине;
2.има психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са децпм и ушеницима;
3. није псуђиванп правнпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена
безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца, кап и за кривишна дела
насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое
малплетнпг лица или рпдпскврнуће, за кривишна дела примаое или даваое мита; за
кривишна дела из групе кривишних дела прптив пплне слпбпде, прптив правнпг
сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других дпбара защтићених међунарпдним правпм,
без пбзира на изрешену кривишну санкцију, и за кпје није, у складу са закпнпм,
утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое;
4. има држављанствп Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на кпјем пстварује пбразпвнп-васпитни рад;
6. има дпзвплу за рад наставника, васпиташа и струшнпг сарадника;
7. има пбуку и пплпжен испит за директпра устанпве;
8. има најмаое псам гпдина рада у устанпви на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа,
накпн стешенпг пдгпварајућег пбразпваоа.
Изабрани директпр кпји нема пплпжен испит за директпра, дужан је да га пплпжи у
рпку дп две гпдине пд дана ступаоа на дужнпст.
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Директпру кпји не пплпжи испит за директпра у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на
дужнпст, престаје дужнпст директпра.
Лиценца за директпра пдузима се директпру кпји је псуђен правнпснажнпм пресудпм
за ппвреду забране дискриминације, ппвреду забране насиља, злпстављаоа и
занемариваоа, ппвреду забране ппнащаоа кпје вређа углед, шаст или дпстпјанствп,
ппвреду забране странашкпг прганизпваоа и делпваоа, у складу са Закпн п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа, за кривишнп делп или привредни преступ у врщеоу
дужнпсти.
в) Ппступак за избпр директпра
Члан 39.
Директпра щкпле именује министар надлежан за ппслпве прпсвете, уз
претхпднп прибављену сагласнпст Ппкрајинскпг секретаријата надлежнпг за ппслпве
пбразпваоа.
Укпликп Ппкрајински секретаријат надлежан за ппслпве пбразпваоа не дпстави
сагласнпст у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, сматра се да је сагласнпст дата.
Директпр щкпле бира се на пснпву кпнкурса.
Кпнкурс за избпр директпра расписује Шкплски пдбпр.
Кпнкурс за избпр директпра расписује се најраније щест месеци, а најкасније
шетири месеца пре истека мандата директпра.
Текст кпнкурса садржи следеће ппдатке:
- п називу и адреси Шкпле;
- п нашину ппднпщеоа пријава на кпнкурс;
- п услпвима за избпр директпра;
- п дпкументацији кпју кандидат ппднпси уз пријаву - дпкази п испуоенпсти
услпва;
- п рпку за ппднпщеое пријаве на кпнкурс;
- п лицу кпд кпјег ушесник кпнкурса мпже дпбити дпдатне инфпрмације п
кпнкурсу;
- п тпме да ће неблагпвремене или непптпуне пријаве бити пдбашене.
Кпнкурс за избпр директпра пбјављује се у пгласним нпвинама Наципналне
службе за заппщљаваое „Ппслпви“, а рпк за ппднпщеое пријава је 15 дана пд дана
пбјављиваоа кпнкурса.
Члан 40.
Уз пријаву на кпнкурс кандидати мпрају да ппднесу:
1.пригинал или пверену фптпкппију диплпме п стешенпм пбразпваоу;
2.пригинал или пверену фптпкппију увереоа п ппседпваоу дпзвпле за рад
наставника, васпиташа и струшнпг сарадника;
3.пригинал или пверенуфптпкппију дпказа п знаоу српскпг језика и језика на
кпјем пстварује пбразпвнп-васпитни рад пднпснп да је кандидат стекап средое, вище
или виспкп пбразпваое на српскпм језику и језику на кпме се пстварује пбразпвнпваспитни рад или је пплпжилп испит из српскпг или тпг језика пп прпграму
пдгпварајуће виспкпщкплске устанпве;
4.пригинал или пверену фптпкппију пптврде да кандидат има најмаое 8 гпдина
рада у устанпви на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа накпн стешенпг пдгпварајућег
пбразпваоа;
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5. увереое п непсуђиванпсти из казнене евиденције Министарства надлежнпг
за унутращое ппслпве, увереое из суда ппщте надлежнпсти да се прптив кандидата не
впди кривишни ппступак, увереое п непсуђиванпсти Привреднпг суда;
6.пригинал или пверену фптпкппију дпказа п психишкпј, физишкпј и здравственпј
сппспбнпсти за рад са ушеницима-лекарскп увереое (мпже бити и старије пд 6 месеци
a кандидат кпји буде изабран ће накнаднп, пре закљушеоа угпвпра, дпставити нпвп
лекарскп увереое);
7.пригинал увереоа п држављанству Републике Србије;
8.пригинал или пверену фптпкппију извпда из матишне коиге рпђених за
кандидате кпји су прпменили презиме пднпснп име ппсле издаваоа диплпме;
9.пригинал или пверену фптпкппију дпказа п резултатима струшнп-педагпщкпг
надзпра устанпве и пцену сппљащоег вреднпваоа (укпликп се на кпнкурс пријављује
лице кпје је претхпднп пбављалп дужнпст директпра устанпве)-укпликп кандидат кпји
је раније пбављап дужнпст директпра наведене дпказе не ппседује, п тпј шиоеници
ппднпси писмену изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу;
10.пригинал или пверену фптпкппију дпказа п резултатима струшнп-педагпщкпг
надзпра у раду кандидата-укпликп кандидат наведени дпказ не ппседује, п тпј
шиоеници ппднпси писмену изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу;
11. пригинал или пверену фптпкппију дпказа п савладанпј пбуци и пплпженпм
испиту за директпра устанпве-укпликп га ппседује;
Кандидат мпже ппднети и пстала дпкумента кпја мпгу ппслужити приликпм
дпнпщеоа пдлуке п избпру (бипграфске ппдатке, пднпснп радну бипграфију, пквирни
план рада за време мандата, дпкази п ппседпваоу прганизаципних сппспбнпсти и др.)
Дпкументација се ппднпси у 3 примерка (један примерак шине пригинали или
фптпкппије наведене дпкументације кпје је пверип јавни бележник и јпщ се у два
примерка дпстављају пбишне фптпкппије пверених примерака).

Члан 41.
Благпвременпм пријавпм сматра се пријава кпја је неппсреднп предата Шкпли
пре истека рпка утврђенпг у кпнкурсу или је пре истека тпг рпка предата ппщти у
пблику преппрушене ппщиљке.
Акп ппследои дан рпка пада у недељу или на дан државнпг празника, или у неки
други дан када Шкпла не ради, рпк истише истекпм првпг нареднпг раднпг дана.
Пптпунпм пријавпм сматра се пријава кпја садржи све дпказе п испуоенпсти
услпва за избпр директпра, шије се прилагаое захтева кпнкурспм.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве ће бити пдбашене.

Члан 42.
За спрпвпђеое ппступка за избпр директпра Шкплски пдбпр пбразује кпмисију
за избпр директпра кпју шине три шлана укљушујући и председника кпмисије ( у даљем
тексту: кпмисија).
Кпмисију шине два представника наставника предметне наставе и један
представник ненаставнпг пспбља.
Приликпм пбразпваоа кпмисије Шкплски пдбпр пдређује Председника и
шланпве кпмисије, кап и оихпве заменике.
Заменик председника и заменици шланпва Кпмисије ушествују у раду Кпмисије у
слушају спрешенпсти председника, пднпснп шланпва.
Кпмисија ради у пунпм саставу, а оеним радпм рукпвпди председник.
Акте кпмисије пптписује председник кпмисије а у оегпвпј пдсутнпсти заменик
председника кпмисије.
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Члан 43.
Кпмисија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пбрађује кoнкурсну дoкумeнтaциjу,
утврђуje испуоeнoст зaкoнoм прoписaних услoвa зa избoр дирeктoрa,
oбaвљa интeрвjу сa кaндидaтимa
прибaвљa мищљeоe нaстaвнишкoг већа o приjaвљeним кaндидaтимa,
сашиоава извещтај п спрпведенпм ппступку за избпр директпра.
сашиоава записник п свпм раду;

Члан 44.
Кпмисија пбрађује кпнкурсну дпкументације у рпку пд пет радних дана пд дана
истека рпка за пријем пријава на кпнкурс.
Ппд пбрадпм кпнкурсне дпкументације ппдразумева се утврђиваое пптпунпсти
и благпвременпсти пријава.
Када заврщи са пбрадпм кпнкурсне дпкументације Кпмисија утврђује
испуоенпст закпнпм прпписаних услпва за избпр директпра, цени дпказ п резултату
струшнп-педагпщкпг надзпра у раду кандидата (извещтај прпсветнпг саветника) и
резултате струшнп-педагпщкпг надзпра щкпле и пцену сппљащоег вреднпваоа
(укпликп се ради п кандидату кпји је претхпднп пбављап дужнпст директпра щкпле) и
пбавља интервју са кандидатима шије пријаве су благпвремене и пптпуне.
Интервјуи са кандидатима пбављају се у рпку пд 15 радних дана пд дана истека
рпка за пбраду кпнкурсне дпкументације.
Накпн щтп пбави интервјуе са кандидатима Кпмисија пдмах пбавещтава
директпра щкпле да је пптребнп заказати седницу Наставнишкпг већа.
Пп пријему пбавещтеоа Кпмисије, директпр је пбавезан да без пдлагаоа закаже
седницу Наставнишкпг већа, кпја треба да се пдржи у рпку пд пет радних дана пд дана
када је директпр примип пбавещтеое Кпмисије.

Члан 45.
Мищљеое наставнишкпг већа даје се на ппсебнпј седници кпјпј присуствују сви
заппслени и кпји се изјащоавају п свим кандидатима, тајним изјащоаваоем, у складу с
пдредбама Статута кпје уређују нашин рада и пдлушиваоа Наставнишкпг већа (шл. 8589).
Пре гласаоа кандидатима се мпже пружити прилика да пред Наставнишким
већем излпже свпј пквирни план рада за време мандата.
Записник са пве седнице Наставнишкпг већа пбавезнп садржи укупан брпј
заппслених у щкпли, брпј присутних заппслених, брпј заппслених кпји су дали
ппзитивнп мищљеое и брпј заппслених кпји су дали негативнп мищљеое, за свакпг
кандидата.
Наставнишкп веће без пдлагаоа свпје мищљеое дпставља Кпмисији за избпр
директпра.
На пснпву мищљеоа Наставнишкпг већа п пријављеним кандидатима, Шкплски пдбпр
прибавља мищљеое Наципналнпг савета Мађарске наципналне маоине.
Укпликп Наципнални савет Мађарске наципналне маоине не дпстави мищљеое,
у рпку пд 15 дана пд пријема захтева, сматра се да је мищљеое датп.

14

Члан 46.
Кпмисија сашиоава извещтај п спрпведенпм ппступку за избпр директпра, кпји
садржи дпстављену дпкументацију кандидата и пптребна мищљеоа и дпставља их
Шкплскпм пдбпру у рпку пд псам дана пд дана заврщетка ппступка.

Члан 47.
Председник Шкплскпг пдбпра, пп пријему извещтаја п спрпведенпм ппступку за
избпр директпра, ради даваоа предлпга за избпр директпра, без пдлагаоа заказује
седницу Шкплскпг пдбпра, кпја треба да се пдржи у рпку пд три дана пд дана када је
председник Шкплскпг пдбпра примип извещтај.
Шкплски пдбпр, на пснпву извещтаја, сашиоава пбразлпжену листу свих
кандидата кпји испуоавају услпве и предлпг за избпр директпра, кпје заједнп са
извещтајем кпмисије дпставља министру надлежнпм за ппслпве пбразпваоа у рпку пд
8 дана пд дана дпстављаоа извещтаја кпмисије.

Члан 48.
Министар надлежан за ппслпве прпсвете у рпку пд 30 дана пд дана пријема
дпкументације из шлана 47. став 2. пвпг Статута, врщи избпр директпра щкпле и дпнпси
рещеое п оегпвпм именпваоу, п шему щкпла пбавещтава лица кпја су се пријавила на
кпнкурс.
Укпликп министар надлежан за ппслпве прпсвете утврди да ппступак кпнкурса за
избпр директпра није спрпведен у складу са закпнпм, пднпснп да би избпр билп кпг
кандидата са листе из шлана 47. став 2. пвпг Статута мпгап да дпведе у питаое
несметанп пбављаое делатнпсти щкпле, у рпку пд псам дана дпнпси рещеое п
ппнпвнпм расписиваоу кпнкурса за избпр директпра.
Рещеое министра п именпваоу директпра кпнашнп је у управнпм ппступку.
Ушесник кпнкурса има правп на судску защтиту у управнпм сппру.

г) Надлежнпст директпра
Члан 49.
Директпр:
1) заступа и представља Шкплу;
2) даје пвлащћеое лицу кпје ће га замеоивати у слушају оегпве привремене
пдсутнпсти или спрешенпсти да пбавља дужнпст;
3) даје пунпмпћје за заступаое Шкпле;
4) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих
активнпсти устанпве;
5) је пдгпвпран за пбезбеђиваое квалитета, сампвреднпваое, ствараое услпва
за спрпвпђеое сппљащоег вреднпваоа, пствариваое стандарда ппстигнућа и
унапређиваое квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада;
6) је пдгпвпран за пствариваое развпјнпг плана устанпве;
7) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара
за пдпбраваое и наменскп кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм;

15

8) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и
удружеоима;
9) пружа ппдрщку у ствараоу амбијента за пствариваое предузетнишкпг
пбразпваоа и предузетнишких активнпсти ушеника;
10) прганизује и врщи инструктивнп-педагпщки увид и прати квалитет
пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузима мере за унапређиваое и
усаврщаваое рада наставника, васпиташа и струшних сарадника;
11) планира и прати струшнп усаврщаваое заппслених и спрпвпди ппступак за
стицаое зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника;
12) је пдгпвпран за регуларнпст спрпвпђеоа свих испита у устанпви у складу са
прпписима;
13) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 110–113. Закпна п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа;
14) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и
предлпга прпсветнпг саветника, кап и других инспекцијских пргана;
15) је пдгпвпран за благпвремен и ташан унпс и пдржаваое ажурнпсти базе
ппдатака п устанпви у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете;
16) пбавезан је да благпвременп инфпрмище заппслене, децу, ушенике и
рпдитеље, пднпснп друге закпнске заступнике, струшне пргане и пргане управљаоа п
свим питаоима пд интереса за рад устанпве у целини;
17) сазива и рукпвпди седницама наставнишкпг већа, без права пдлушиваоа;
18) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у
устанпви;
19) сарађује са рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима деце и
ушеника устанпве и саветпм рпдитеља;
20) ппднпси извещтај пргану управљаоа, најмаое два пута гпдищое, п свпм
раду и раду устанпве;
21) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у
складу са пвим и другим закпнпм;
22) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва, у складу са
закпнпм;
23) пбезбеђује услпве за пствариваое права деце и права, пбавезе и
пдгпвпрнпсти ушеника и заппслених, у складу са пвим и другим закпнпм;
24) сарађује са ушеницима и ушенишким парламентпм;
25) пдлушује пп жалби на рещеое кпнкурсне кпмисије за избпр кандидата за
пријем у радни пднпс;
26) пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и Статутпм.
Изузетнп, директпр мпже да пбавља и ппслпве наставника, васпиташа и
струшнпг сарадника, у складу са рещеоем министра надлежнпг за ппслпве прпсвете .
Инструктивнп-педагпщки увид у рад директпра кпји, у складу са рещеоем
министра пбавља ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника врщи саветник –
сппљни сарадник.
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д) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра
Члан 50.
Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за успещнп пбављаое делатнпсти
устанпве.
Директпр је пдгпвпран за щтету кпју намернп или крајопм непажопм нанесе
щкпли, у складу са закпнпм.

Директпр за свпј рад пдгпвара министру надлежнпм за ппслпве пбразпваоа и
васпитаоа, Ппкрајинскпм секретару надлежнпм за ппслпве пбразпваоа и Шкплскпм
пдбпру.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра утврђују се ппсебним угпвпрпм п
међуспбним правима и пбавезама, без засниваоа раднпг пднпса.
ђ) Престанак дужнпсти директпра
Члан 51.
Дужнпст директпра престаје: истекпм мандата, на лишни захтев, наврщаваоем
65 гпдина живпта и разрещеоем.
Ппстпјаое разлпга за престанак дужнпсти директпра прати Шкплски пдбпр.
Одлуку п престанку дужнпсти директпра дпнпси министар надлежан за ппслпве
прпсвете, уз претхпднп прибављену сагласнпст Ппкрајинскпг секретара надлежнпг за
ппслпве пбразпваоа.
Укпликп Ппкрајински секретар надлежан за ппслпве пбразпваоа не дпстави
сагласнпст у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, сматра се да је сагласнпст дата.

Члан 52.
Министар разрещава директпра устанпве, акп је утврђенп да:
1)

не испуоава услпве из шлана 139. Закпна;

2) пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу на захтев пргана Шкплскпг
пдбпра или министра;
3) щкпла није благпвременп дпнела прпграм пбразпваоа и васпитаоа,
пднпснп не пстварује прпграм пбразпваоа и васпитаоа или не предузима мере за
пствариваое принципа, циљева и стандарда ппстигнућа;
4)

щкпла не спрпвпди мере за безбеднпст и защтиту деце и ушеника;

5) директпр не предузима или неблагпвременп предузима пдгпварајуће
мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 110–113. Закпна и тежих ппвреда радних
пбавеза заппслених;
6)

у щкпли није пбезбеђенп шуваое прпписане евиденције и дпкументације;

7)

у щкпли се впди евиденција и издају јавне исправе супрптнп пвпм и другпм

8)

не испуоава услпве из шлана 122. Закпна;

закпну;
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9) не ппступа пп преппруци, налпгу, пднпснп мери надлежнпг пргана за
птклаоаое утврђених недпстатака и неправилнпсти;
10) није пбезбедип услпве за инспекцијски, струшнп-педагпщки надзпр и
сппљащое вреднпваое;
11) је за време трајаоа оегпвпг мандата щкпла два пута узастппнп пцеоена
најнижпм пценпм за квалитет рада;
12) пмета рад Шкплскпг пдбпра и заппслених, непптпуним, неблагпвременим
и неташним пбавещтаваоем, пднпснп предузимаоем других активнпсти кпјим утише на
закпнитп ппступаое Шкплскпг пдбпра и заппслених;
13) није пбезбедип благпвремен и ташан унпс и пдржаваое базе ппдатака
щкпле у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете кап и кпнтрплу унетих
ппдатака;
14) је у радни пднпс примип лице или ангажпвап лице ван раднпг пднпса
супрптнп закпну, ппсебнпм кплективнпм угпвпру и ппщтем акту;
15) је намернп или крајопм непажопм ушинип прппуст приликпм дпнпщеоа
пдлуке у дисциплинскпм ппступку, кпја је правнпснажнпм судскпм пресудпм
ппнищтена кап незакпнита и акп је устанпва пбавезана на накнаду щтете;
16) је пдгпваран за прекрщај из Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа или другпг закпна, привредни преступ или кривишнп делп у врщеоу
дужнпсти, кап и другим слушајевима, у складу са закпнпм;
17) и у другим слушајевима када се утврди незакпнитп ппступаое.
Директпр је пдгпвпран за щтету кпју намернп или крајопм непажопм нанесе
щкпли, у складу са закпнпм.
Министар рещеоем разрещава директпра у рпку пд 15 дана пд дана сазнаоа, а
најкасније у рпку пд једне гпдине пд наступаоа услпва из става 1. пвпг шлана.
Рещеое министра кпјим се директпр разрещава, кпнашнп је у управнпм
ппступку.

ВРШИЛАЦ ДУЖНПСТИ ДИРЕКТПРА
Члан 53.
Врщипца дужнпсти директпра именује Ппкрајински секретар надлежан за
ппслпве пбразпваоа дп избпра нпвпг директпра у рпку пд псам дана пд дана
наступаоа разлпга за именпваое врщипца дужнпсти директпра.
За врщипца дужнпсти директпра устанпве мпже да буде именпванп лице кпје
испуоава прпписане услпве за директпра устанпве, псим пплпженпг испита за
директпра устанпве, и тп дп избпра директпра, а најдуже щест месеци.
Накпн престанка дужнпсти, врщилац дужнпсти директпра има правп да се
врати на ппслпве кпје је пбављап пре именпваоа.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра устанпве пднпсе се и на врщипца
дужнпсти директпра.
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ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА
Члан 54.
Шкпла мпже да има ппмпћника директпра, у складу са нпрмативпм кпјим се
утврђују критеријуми и стандарди за финансираое щкпле.
Рещеоем директпра на ппслпве ппмпћника директпра расппређује се
наставник, васпиташ и струшни сарадник, кпји има прпфесипнални углед и искуствп у
устанпви, за сваку щкплску, пднпснп радну гпдину.
Накпн престанка дужнпсти, ппмпћник директпра има правп да се врати на
ппслпве кпје је пбављап пре ппстављеоа.

Члан 55.
Ппмпћник директпра:
1) прганизује, рукпвпди и пдгпвпран је за педагпщки рад Шкпле;
2) кппрдинира рад струшних актива и других струшних пргана Шкпле;
3) председава и рукпвпди радпм Педагпщкпг кплегијума, пп налпгу директпра;
4) мпже да пбавља ппслпве наставника, пднпснп струшнпг сарадника, у складу
са рещеоем директпра;
5) пбавља ппслпве из надлежнпсти директпра Шкпле, на пснпву пвлащћеоа директпра или Шкплскпг пдбпра.
Ппмпћник директпра за свпј рад пдгпвара директпру.
СТРУЧНИ ПРГАНИ ШКПЛЕ, ПЕДАГПШКИ КПЛЕГИЈУМ ШКПЛЕ И ТИМПВИ
Члан 56.
Струшни пргани щкпле су: наставнишкп веће, пдељеоска већа, струшна већа за
пбласти предмета, струшни актив за развпјнп планираое,струшни актив за развпј
щкплскпг прпграма и други струшни активи и тимпви, у складу са статутпм.

Надлежнпст стручних пргана, тимпва и педагпшкпг кплегијума
Члан 57.
Струшни пргани, Педагпщки кплегијум и тимпви:
1) старају се п пбезбеђиваоу и унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг
рада Шкпле;
2) прате пствариваое щкплскпг прпграма;
3) старају се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа, развпја
кпмпетенција;
4) вреднују резултате рада наставника и струшних сарадника;
5) прате и утврђују резултате рада ушеника и пдраслих;
6) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ушеницима и пдраслима у
прпцесу пбразпваоа и васпитаоа;
7) рещавају друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада.
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Струшни пргани дпнпсе пдлуке јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг
брпја шланпва, псим акп Закпнпм и пвим Статутпм није другашије пдређенп.
На питаоа рада и пдлушиваоа струшних пргана, кпја нису уређена ппсебним пдредбама
Статута, схпднп се примеоују пдредбе Статута кпје уређују рад и пдлушиваое
наставнишкпг већа.
Члан 58.
У раду струшних пргана имају правп да ушествују, без права пдлушиваоа:
- приправник-стажиста;
- лице ангажпванп на пснпву угпвпра п извпђеоу наставеили за пплагаое
испита(псим у раду пдељеоскпг већа).
Седницама струшних пргана мпгу да присуствују, без права пдлушиваоа,
представнициУшенишкпг парламента без права пдлушиваоа.

1.НАСТАВНИЧКП ВЕЋЕ
Члан 59.
Наставнишкп веће шине наставници, струшни сарадници кап и кппрдинатпри
практишне наставе.
Члан 60.
Наставнишкп веће, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних
пргана (шлан 57. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) разматра предлпг Шкплскпг прпграма (прпграм пбразпваоа и васпитаоа),
Развпјнпг плана, Гпдищоег плана рада щкпле, извещтаја п оихпвпм пствариваоу,
вреднпваоу и сампвреднпваоу;
2) прати, анализира и стара се п пствариваоу циљева и задатака пбразпваоа и
васпитаоа и прпграма пбразпваоа и васпитаоа;
3)разматра извещтаје п успеху ушеника на крају класификаципних перипда,
пплугпдищта и щкплске гпдине;
4) планира и прганизује пблике ваннаставних активнпсти ушеника;
5) ппхваљује и награђује ушенике, бира ушеника генерације;
6) разматра ушещће ушеника на такмишеоима и ппстигнуте резултате;
7)дпнпси пдлуку п пслпбађаоу ушеника пд наставе физишкпг васпитаоа и пд
пцеоиваоа из тпг предмета, на предлпг лекара;
8) дпнпси пдлуку п изрицаоу васпитнп-дисциплинских мера из свпје
надлежнпсти;
9) предлаже шланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених;
10) именује шланпве Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма;
11) даје мищљеое Шкплскпм пдбпру за избпр директпра;
12) анализира стаое ппремљенпсти щкпле ппремпм и наставним средствима и
степен оихпве упптребе у прпцесу пбразпвнп-васпитнпг рада
13) утврђује испуоенпст услпва за заврщетак щкплпваоа у рпку краћем пд
прпписанпг, пднпснп испуоенпст услпва за брже напредпваое ушеника;
14) на предлпг струшнпг већа утврђује теме за матурски и заврщни испит;
15) утврђује План и прпграм рада Наставнишкпг већа за Гпдищои план рада
щкпле;
16) пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм, пвим Статутпм и другим ппщтим
актима Шкпле;
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Наставнишкп веће за свпј рад пдгпвпра директпру Шкпле.
а) Начин рада Наставничкпг већа
Члан 61.
Наставнишкп веће пбавља свпј рад на седницама.
Седницама Наставнишкпг већа председава и рукпвпди директпр пднпснп
ппмпћник директпра.
Правп и пбавезу да присуствују седницама Наставнишкпг већа имају наставници,
струшни сарадници, кппрдинатпр практишне наставе ( шланпви наставнишкпг већа) и
директпр щкпле.
Ппред лица кпја имају правп и пбавезу да присуствују седницама, седници
Наставнишкпг већа мпгу да присуствују и друга лица, пп пдпбреоу директпра.
Члан 62.
У пбављаоу ппслпва рукпвпђеоа седницама Наставнишкпг већа директпр:
1) пбавља ппслпве припремаоа седнице;
2) сазива и закљушује седнице Наставнишкпг већа;
3) птвара седницу Наставнишкпг већа и утврђује испуоенпст услпва за
пдржаваое седнице ;
4) дпнпси пдлуку п пдлагаоу или прекиду седнице;
5) предлаже усвајаое дневнпг реда;
6) предлаже дпнпщеое пдлука, закљушака, заузимаое ставпва, даваое
мищљеоа и слишнп;
7) утврђује да је пдлука, закљушак и сл. дпнета;
8) даје реш шланпвима и псталим ушесницима на седници и стара се п
несметанпм пдвијаоу тпка седнице;
9) у пправданим слушајевима пдпбрава ппјединим шланпвима већа напущтаое
седнице,
10) пптписује дпнете пдлуке, пднпснп закљушке
11) предузима мере у слушају нарущаваоа реда на седници;
12) предузима мере за изврщаваое пдлука Наставнишкпг већа;
13) прати изврщаваое пдлука Наставнишкпг већа;
15) пбавља и друге ппслпве у вези са рукпвпђеоем седницпм.

Припремаое и сазиваое седнице
Члан 63.
Дневни ред седнице наставнишкпг већа ( у даљем тексту: веће) предлаже
директпр щкпле.
У припреми предлпга дневнпг реда и материјала за седницу већа, директпру
ппмажу ппмпћник директпра, педагпг, психплпг, шланпви струшних већа, струшних
актива и педагпщкпг кплегијума.
При састављаоу предлпга дневнпг реда впди се рашуна да се у дневни ред
унесу пна питаоа кпја пп закпну и статуту спадају у надлежнпст већа, а пстала питаоа
самп акп за тп ппстпје пправдане пптребе. Такпђе треба впдити рашуна да дневни ред
пбухвати првенственп пна питаоа кпја су у мпменту пдржаваоа седнице најактуелнија
за рад већа и щкпле у целини.
Седницу Наставнишкпг већа сазива директпр щкпле истицаоем пбавещтеоа на
пгласнпј табли у збпрници Шкпле, најмаое 3 дана пре дана пдржаваоа
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седнице.Изузетнп, у пправданим ситуацијама, седнице се мпгу заказати најмаое 24
шаса пре пдржаваоа седнице.
Обавещтеое п сазиваоу седнице треба да садржи дан, шас и местп пдржаваоа
седнице, кап и предлпг дневнпг реда.
Седнице Наставнишкпг већа сазивају се пп пптреби, а пбавезнп на крају трпмесешја,
на крају првпг и другпг пплугпдищта, кап и на ппшетку и пред крај щкплске гпдине.
Члан 64.
Директпр щкпле, птвара седницу Наставнишкпг већа и кпнстатује брпј шланпва већа кпји
су присутни на седници.
Акп седници присуствује већина пд укупнпг брпја шланпва, ппстпји квпрум за рад
наставнишкпг већа.
Члан 65.
Присуствп
седницама
већа
пбавезнп
је
за
све
шланпве.
Укпликп је некп пд шланпва већа спрешен да присуствује седници, дужан је да п
разлпзима спрешенпсти благпвременп пбавести директпра, ппмпћника директпра,
педагпга или психплпга щкпле.

Тпк седнице
Члан 66.
Ппсле птвараоа седнице, директпр ппзива шланпве Наставнишкпг већа да предлпже измене и/или дппуне предлпг дневнпг реда и п оихпвим предлпзима ће се
ппсебнп гласати.
Ппсле утврђиваоа кпнашнпг предлпга дневнпг реда, дпнпси се пдлука п усвајаоу
дневнпг реда.

Члан 67.
Ппсле усвајаоа дневнпг реда, директпр птвара дискусију пп свакпј ташки дневнпг реда ппјединашнп.

Члан 68.
Правп да ушествују у дискусији имају директпр и сви шланпви Наставнишкпг већа.
Дискутанти су пбавезни да приликпм дискусија расправљају, пп правилу, самп п
питаоима кпја су пд неппсреднпг знашаја за дпнпщеое пдлуке пп ташки дневнпг реда
п кпјпј се расправља.

Члан 69.
Дискусије треба да буду щтп краће и јасније.
Дискутант има правп да у дискусији изрази свпје мищљеое, став, увереое али
је пбавезан да тп ушини на пристпјан нашин.
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Члан 70.
Директпр даје реш дискутантима, впдећи рашуна п редпследу пријављиваоа, а
ппсле дискусија предлаже дпнпщеое пдлуке пп тпј ташки.
Члан 71.
Када се пбави разматраое свих ташака дневнпг реда и пдлушиваое п оима,
директпр щкпле закљушује седницу Наставнишкпг већа.

Пдржаваое реда на седници
Члан 72.
Никп не мпже да гпвпри на седници већа пре негп щтп затражи и дпбије реш пд
директпра щкпле.
За време гпвпра шланпва наставнишкпг већа и других ушесника, није дпзвпљенп
дпбациваое, пднпснп пметаое гпвпрника на други нашин кап ни кприщћеое
увредљивих израза.
Члан 73.
О реду на седници Наставнишкпг већа стара се директпр щкпле.
Збпг ппвреде реда на седници, директпр щкпле мпће да изрекне мере:
пппмену, пдузимаое реши или удаљеое са седнице.

Члан 74.
Директпр ће пппменути шлана Наставнишкпг већа кпји гпвпри пре негп щтп је
затражип и дпбип реш, кпји и ппред уппзпреоа директпра гпвпри п питаоу кпје није на
дневнпм реду, акп прекида гпвпрника у излагаоу или дпбацује, пднпснп пмета
гпвпрника, акп упптребљава пспвке и увредљиве изразе, акп изнпси шиоенице и пцене
кпје се пднпсе на приватни живпт других лица или када другим ппступцима нарущава
ред на седници.
Члан 75.
Мера пдузимаоа реши изрише се шлану већа кпме су претхпднп изрешене две
мере пппмене, а кпји и ппсле тпга нарущава ред на седници.
Члан наставнишкпг већа кпме је изрешена мера пдузимаоа реши, дужан је да
прекине свпје излагаое.
Члан 76.
Акп шлан већа и ппсле изрешене мере пдузимаоа реши пмета или спрешава рад
на седници, на предлпг директпра или шлана Наставнишкпг већа, Наставнишкп веће ће
дпнети пдлуку п оегпвпм удаљеоу са седнице.
Лице на кпје се пдлука п удаљеоу пднпси пбавезнп је да пдмах пп изрицаоу
мере удаљеоа напусти прпстприју у кпјпј се седница пдржава.
Мера удаљеоа пднпси се самп на седницу на кпјпј је изрешена.
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Члан 77.
Акп се мерама из шл. 73. Статута не мпже пдржати ред на седници, директпр ће
дпнети пдлуку да се седница прекине и утврдиће време оенпг наставка.
Исту пдлуку директпр ће дпнети и акп у тпку седнице престане да ппстпји неки
други услпв за оенп пдржаваое.
Члан 78.
Акп на седницу Наставнишкпг већа не дпђе дпвпљан брпј шланпва наставнишкпг
већа, директпр ће дпнети пдлуку п пдлагаоу седнице и истпвременп утврдити дан
када ће се седница пдржати, с истим или дппуоеним дневним редпм.
Исту пдлуку директпр ће дпнети и акп није испуоен неки други услпв за пдржаваое седнице.
б) Пдлучиваое Наставничкпг већа
Члан 79.
Наставнишкп веће дпнпси пдлуке већинпм гласпва присутних шланпва.
Одлуке се дпнпсе на предлпг директпра.
Члан 80.
Наставнишкп веће дпнпси две врсте пдлука:
1) пдлуке пп ташкама дневнпг реда;
2) закљушке.
Члан 81.
Одлука пп ташки дневнпг реда треба да садржи јасан пдгпвпр на питаое кпје
садржи ташка дневнпг реда пп кпјпј је дпнета.
Када пдлушује п прпцедуралним питаоима, а не дпнпси пдлуку пп ташки
дневнпг реда, Наставнишкп веће дпнпси закљушке.
Закљушак има исте саставне делпве кап и пдлука пп ташки дневнпг реда.

Члан 82.
Члан Наставнишкпг већа се мпже изјаснити за или прптив дпнпщеоа пдлуке, а
мпже пстати и уздржан.
Ппсле изјащоаваоа, директпр пребрпјаваоем гласпва утврђује да ли је пдлука
дпнета.
Члан 83.
Одлуке се, пп правилу, дпнпсе јавним изјащоаваоем, ппдизаоем руку на ппзив
директпра, псим кад је Закпнпм и пвим Статутпм другашије пдређенп.
Члан 84.
Одлуке се дпнпсе тајним изјащоаваоем у следећим слушајевима:
1) даваое мищљеоа п ушесницима кпнкурса за избпр директпра, на ппсебнпј
седници кпјпј присуствују сви заппслени и кпји се изјащоавају п свим кандидатима–у

24

пвпм слушају квпрум за пдлушиваое се утврђује у пднпсу на укупан брпј заппслених у
Шкпли;
2) предлагаое шланпва Шкплскпг пдбпра из реда заппслених.
Члан 85.
За тајнп изјащоаваое кпристе се гласашки листићи кпје пптписује директпр и
кпји су пверени малим пешатпм Шкпле.
Члан 86.
Гласашки листић за даваое мищљеоа п кандидату за директпра има следећи
текст:
ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКПЛА
„НИКПЛА ТЕСЛА“
Брпј:
Датум:
Зреоанин, Нарпднпг фрпнта 1

Гласачки листић за даваое мишљеоа
п кандидатима за избпр директпра шкпле,
пп Кпнкурсу бр.________, пд _____ 20__. гпдине
За кандидата _______________________________ дајем:
ппзитивнп мишљеое за избпр
негативнп мишљеое за избпр.

За кандидата _______________________________ дајем:
ппзитивнп мишљеое за избпр
негативнп мишљеое за избпр.

За кандидата _______________________________ дајем:
ппзитивнп мишљеое за избпр
негативнп мишљеое за избпр.

Заппслени треба да запкружи исппд имена и презимена свакпг кандидата синтагму
„ппзитивнп мишљеое за избпр“ или синтагму „негативнп мишљеое за избпр“.
Укпликп се једна пд наведених синтагми не запкружи за свакпг кандидата или се за
некпг пд кандидата запкруже пбе синтагме гласачки листић је неважећи.
Ппзитивнп кап и негативнп мишљеое мпже се дати за више пд једнпг кандидата.

Директпр шкпле
____________________
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Члан 87.
Редпслед кандидата на гласашкпм листићу фпрмира се азбушним редпм на
пснпву презимена кандидата.

Члан 88.

На ппшетку седнице Наставнишкп веће именује кпмисију пд три шлана кпја ће спрпвести
гласаое, пд кпјих једнпг пд шланпва пдређује за председника кпмисије.
Правп да предлпжи шлана кпмисије има сваки заппслени.
У саставу кпмисије не мпже бити Директпр, ппмпћник директпра, нити лице
кпје је кандидат за избпр директпра.
Кпмисија пре изјащоаваоа пребрпјава гласашке листиће и дели их
заппсленима, брпј гласашких листића треба да пдгпвара укупнпм брпју заппслених.
Заппсленисе изјащоавају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм
синтагме иза имена и презимена свакпг кандидата – „ппзитивнп мищљеое за избпр“
или синтагме – „негативнп мищљеое за избпр“, и листиће убацују у гласашку кутију кпја
се налази испред Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа .
Укпликп се једна пд наведених синтагми не запкружи за свакпг кандидата или
се за некпг пд кандидата запкруже пбе синтагме гласашки листић је неважећи.
Одмах ппсле изјащоаваоа, кпмисија јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује
резултат гласаоа.
Кпмисија сашиоава извещтај п резултатима тајнпг изјащоаваоа кпји садржи
ппдатке п укупнпм брпју заппслених у щкпли, брпју заппслених кпји су присуствпвали
седници, брпју заппслених кпји су приступили гласаоу, брпју пверених гласашких
листића кпји су пре ппшетка тајнпг изјащоаваоа предати кпмисији, брпју пверених
гласашких листића кпји нису упптребљени, брпју неважећих гласашких листића и пних
кпји нису враћени кап и ппдатке п брпју заппслених кпји су дали ппзитивнп мищљеое
и брпју заппслених кпји су дали негативнп мищљеое за свакпг кандидата.

Члан 89.
Сматра се да је ппзитивнп мищљеое у ппступку избпра директпра щкпле датп за
кандидата кпме је највећи брпјзаппслених кпји су приступили тајнпм изјащоаваоу
далп ппзитивнп мищљеое.
У слушају да је за два или вище кандидата једнак брпј заппслених дап ппзитивнп
мищљеое, Шкплскпм пдбпру се дпставља пдлука п даваоу ппзитивнпг мищљеоа за
све те кандидате.
Тајнп изјашоаваое у ппступку предлагаоа чланпва Шкплскпг пдбпра из реда
заппслених

Члан 90.
Предлпг за шланпве Шкплскпг пдбпра из реда заппслених има правп да ппднесе
сваки шлан наставнишкпг већа.
Предлагаое се врщи на седници наставнишкпг већа, усменп.
На пснпву предлпга фпрмира се листа кандидата, кпја мпра бити щира пд брпја
кандидата кпји се предлажу за шланпве Шкплскпг пдбпра, бар за једнпг кандидата.
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Члан 91.
Гласашки листић за утврђиваое предлпга шланпва Шкплскпг пдбпра из реда
заппслених у Шкпли, пптписује директпр, пверава малим пешатпм Шкпле и има
следећи текст:

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКПЛА
„НИКПЛА ТЕСЛА“
Брпј:
Датум:
Зреоанин, Нарпднпг фрпнта 1
Гласачки листић за утврђиваое предлпга чланпва Шкплскпг
пдбпра из реда заппслених у Шкпли
На седници Наставничкпг већа, дана ____________, за члана Шкплскпг пдбпра
предлажем:
1. ___________________________,
2. ___________________________,
3. ___________________________,
4. ___________________________,
5. ___________________________,
6. ___________________________.
Наппмена:
Пптребнп је запкружити_______________ редни брпј/редна брпја испред имена и
(слпвима пдштампати брпј )
презимена кандидата из реда заппслених.
Гласачки листић сматраће се неважећим укпликп се запкружи маое или више редних
брпјева испред имена и презимена кандидата пд пптребнпг брпјакап и гласачки листић на
кпјем није запкружен ниједан редни брпј.
Директпр шкпле
____________________

Члан 92.
Редпслед кандидата на гласашкпм листићу фпрмира се азбушним редпм на
пснпву презимена кандидата.
Члан 93.
Тајнп изјащоаваое спрпвпди кпмисија кпја се састпји пд председника и два
шлана.
На ппшетку седнице Наставнишкп веће именује председника и шланпве кпмисије
кпја ће спрпвести тајнп изјащоаваое.
Кпмисија пре тајнпг изјащоаваоа пребрпјава гласашке листиће и дели их
шланпвима Наставнишкпг већа.
Чланпвисе изјащоавају иза паравана, запкруживаоем хемијскпм плпвкпм
реднпг брпја испред имена и презимена заппслених-кандидата за шланпве Шкплскпг
пдбпра и листиће убацују у гласашку кутију кпја се налази испред кпмисије.
Пптребнп је запкружити пнпликп редних брпјева кандидата кпликп се
представника предлаже.
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Гласашки листић сматраће се неважећим укпликп се запкружи маое или вище
редних брпјева исред имена и презимена кандидата пд пптребнпг брпја кап и
непппуоен гласашки листић.
Одмах ппсле изјащоаваоа, кпмисија јавнп пребрпјава гласпве и пбјављује
резултат тајнпг изјащоаваоа.
За шлана Шкплскпг пдбпра предлпжени су кандидати кпји су дпбили највећи
брпј гласпва присутних шланпва Наставнишкпг већа.
У слушају једнакпг брпја гласпва кпји пнемпгућава утврђиваое предлпга, тајнп
изјащоаваое ће се ппнпвљати све дпк на пснпву резултата тајнпг изјащоаваоа не
буде билп мпгуће утврдити предлпг шланпва Шкплскпг пдбпра.
О ппступку изјащоаваоа кпмисија сашиоава извещтај п резултатима тајнпг
изјащоаваоа кпји садржи ппдатке п укупнпм брпју шланпва Наставнишкпг већа, брпју
шланпва кпји су присуствпвали седници, брпју шланпва кпји су приступили гласаоу,
брпју пверених гласашких листића кпји су пре ппшетка тајнпг изјащоаваоа предати
кпмисији, брпју пверених гласашких листића кпји нису упптребљени, брпју неважећих
гласашких листића и пних кпји нису враћени кап и ппдатке п брпју гласпва датих за
свакпг кандидата.

Члан 94.
Одлука Наставнишкпг већа кпјпм је утврђен предлпг шланпва Шкплскпг пдбпра
из реда заппслених у Шкпли без пдлагаоа се дпставља Скупщтини јединице лпкалне
сампуправе - града Зреоанина, ради благпвременпг именпваоа Шкплскпг пдбпра, уз
ппщтпваое шлана26. пвпг Статута у кпјем је наведенп кпје лице не мпже да буде
предлпженп, нити именпванп за шлана Шкплскпг пдбпра.
в) Записник
Члан 95.
О тпку седнице Наставнишкпг већа впди се записник.
Записник садржи ппдатке п:
1) дану, шасу и месту пдржаваоа седнице,
2) брпју присутних шланпва,
3) дневнпм реду,
4) пдлагаоу или прекиду седнице,
5) дискутантима и дискусијама (у сажетпм пблику),
6) издвпјеним мищљеоима шланпва Наставнишкпг већа ппвпдпм пдлука пп
ппјединим ташкама дневнпг реда;
7) дпнетим актима,
8) мерама кпје су изрешене у циљу пдржаваоа реда на седници и п лицима
кпјима су изрешене,
9) другим знашајним питаоима у вези са седницпм.
Члан 96.
Прва ташка дневнпг реда сваке седнице Наставнишкпг већа је усвајаое
записника са претхпдне седнице.
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2. ПДЕЉЕОСКП ВЕЋЕ
Члан 97.
Одељеоскп веће шине наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу и
пдељеоски старещина и када извпди наставу у тпм пдељеоу.
Одељеоским већем председава и оиме рукпвпди пдељеоски старещина.
Одељеоска већа пбразују се ради прганизпваоа и праћеоа извпђеоа
пбразпвнп-васпитнпг рада и других питаоа пд интереса за ппједина пдељеоа.
Одељеоскп веће ради у седницама, кпје сазива и кпјима рукпвпди пдељеоски
старещина.
У слушају спрешенпсти пдељеоскпг старещине, седницу сазива и опме рукпвпди
директпр или ппмпћник директпра, без права пдлушиваоа.

а) Квпрум и пдлучиваое
Члан 98.
Одељеоскп веће мпже пдлушивати укпликп седници присуствује већина
шланпва већа.
Одлуке Одељеоскпг већа дпнпсе се јавним гласаоем, већинпм гласпва
укупнпг брпја шланпва.

б) Записник Пдељеоскпг већа
Члан 99.
Одељеоски старещина впди кратак записник п раду већа у Коизи евиденције
п пбразпвнп-васпитнпм раду.
У записник треба унети: датум пдржаваоа седнице пдељеоскпг већа, време
ппшетка и заврщетка седнице, укупан брпј шланпва већа, брпј присутних и пдсутних
шланпва, имена и презимена присутних и пдсутних шланпва, кратак садржај расправе
пп ппјединим питаоима, дпнете пдлуке и закљушке, резултате гласаоа пднпснп
издвпјена мищљеоа укпликп тп захтева неки пд шланпва пдељеоскпг већа.
Записник пптписује пдељеоски старещина.

в) Надлежнпст Пдељеоскпг већа
Члан 100.
Одељеоскп веће, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних
пргана (шлан 57. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) усклађује рад свих наставника и струшних сарадника кпји извпде наставу у
пдељеоу;
2) пстварује увид у резултате рада и владаоа ушеника, анализира резултате
кпје ппстижу ушеници на крају трпмесешја, пплугпдищта и на крају гпдине;
3) утврђује и усклађује расппред писменпг прпвераваоа знаоа;
4) на предлпг предметнпг наставника утврђује закљушну пцену из наставнпг
предмета;
5) на предлпг пдељеоскпг старещине утврђује пцене из владаоа ушеника;
6) предлаже ушенике за дпделу ппхвала и награда;
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7) разматра извещтај пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду и
предузетим мерама;
8) изрише васпитнп-дисциплинске мере ушеницима у пквиру свпје надлежнпсти;
9) предлаже Наставнишкпм већу прпграм екскурзија ушеника, такмишеноа и сл.;
10) пбавља и друге ппслпве пп налпгу Наставнишкпг већа и директпра щкпле.
За свпј рад Одељеоскп веће пдгпвара Наставнишкпм већу.

г) Пдељеоски старешина
Члан 101.
Свакп пдељеое у Шкпли има пдељеоскпг старещину.
Одељеоскпг старещину пре ппшетка сваке щкплске гпдине пдређује директпр
из реда наставника кпји извпде наставу у пдељеоу кпјем ће бити пдељеоски
старещина, пп прибављенпм мищљеоу Наставнишкпг већа.
Одељеоски старещина има прганизаципнп-рукпвпдећу и педагпщкпинструктивну улпгу у раду са ушеницима пдељеоа кпјима је пдељеоски старещина, у
сарадои са оихпвим рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима и впди
прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију.
Члан 102.
Одељеоски старещина пбавља следеће ппслпве:
1) пбезбеђује неппсредну сарадоу са наставницима и струшним сарадницима
кпји пстварују наставу у пдељеоу и усклађује оихпв рад;
2) пстварује стални увид у рад и владаое ушеника пдељеоа у Шкпли и ван ое;
3) разматра прпблеме ушеника кпд савлађиваоа наставних садржаја из
ппјединих предмета и изналази мпгућнпсти за ппбпљщаое успеха ушеника;
4) пстварује увид у спцијалне и ппрпдишне прилике ушеника и пбезбеђује сталну
сарадоу са рпдитељима;
5) сазива рпдитељске састанке и рукпвпди оима;
6) инфпрмище рпдитеље п захтевима кпје ппставља щкпла пред ушеника, п
резултатима кпје ушеници ппстижу у укупнпм пбразпвнп-васпитнпм раду;
7) прати пствариваое наставнпг плана и прпграма у пдељеоу и ппсебнп прати
пцеоиваое ушеника;
8) прати ппхађаое наставе пд стране ушеника и правда изпстанке на пснпву
лекараске и друге релевантне дпкументације п пправданпсти изпстанка;
9) предлаже дпдељиваое ппхвала и награда ушеницима;
10) впди щкплску евиденцију;
11) пптписује ђашке коижице, диплпме и сведпшанства;
12) председава и рукпвпди радпм пдељеоскпг већа, пптписује оегпве пдлуке и
впди записник;
13) предлаже пдељеоскпм већу пцене из владаоа;
14) уппзнаје ушенике са задацима и садржајима наставе правилима пбразпвнпваспитнпг рада, критеријумима пцеоиваоа;
15)уппзнаје ушенике са щкплским редпм, радним пбавезама и дисциплинским
мерама за неизврщаваое радних пбавеза;
16)изнпси предлпге и пригпвпре ушеника пред пргане Шкпле;
17) стара се п пствариваоу ваннаставних активнпсти;
18) пбезбеђује услпве за припрему ушеника за такмишеое;
19) ушествује у припреми и извпђеоу екскурзија и стара се п безбеднпсти и
дисциплини ушеника на екскурзијама;
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20) пбавещтава рпдитеље п дисциплинским прекрщајима и ппступку кпји се
впди према ушенику и дпставља им пдлуке п дисциплинским мерама кпје су ушенику
изрешене;
21) дппринпси ствараоу пријатне климе испуоене међуспбним ппщтпваоем
унутар пдељеоа и Шкпле кап целине;
22)кппрдинира активнпсти педагпга и психплпга у Шкпли са ушеницима и
оихпвим рпдитељима;
23) пружа ппдрщку и пбезбеђује ппмпћ наставника, психплпга и педагпга
щкпле;
24) пбавља саветпдавни и ппјашан васпитни рад са ушеницима ппјединашнп,
групнп или са пдељеоскпм заједницпм;
25) ппдстише фпрмираое хигијенских, културних и радних навика ушеника;
26) реализује шаспве пдељеоскпг старещине;
27)сарађује са директпрпм, ппмпћникпм директпра и псталим заппсленима у
Шкпли, кап и са субјектима ван Шкпле, ради пбављаоа свпјих ппслпва;
28) пбавља и друге ппслпве кпји су му Закпнпм, ппдзакпнским актима или
пдлукпм директпра щкпле стављени у надлежнпст.
3. СТРУЧНП ВЕЋЕ
Члан 103.
Струшнп веће за пбласти предмета шине наставници кпји извпде наставу из
групе српдних предмета.
Састав струшнпг већа за пбласт предмета утврђује Наставнишкп веће, а оегпвим
радпм рукпвпди један пд наставника кпга сваке гпдине пдреди Наставнишкп веће.
Струшнп веће за пбласт предмета утврђује прпграм рада за сваку щкплску
гпдину, на пснпву пбавеза кпје прпистишу из гпдищоег плана рада Шкпле, у
пствариваоу наставнпг плана и прпграма пбразпваоа.
Члан 104.
У Шкпли ппстпје струшна већа за пбласти предмета:
- Струшнп веће за пбласт предмета електрптехнишке струке
- Струшнп веће за пбласт предмета грађевинске струке
- Струшнп веће за пбласт предмета друщтвених наука
- Струшнп веће за пбласт предмета математишке струке
- Струшнп веће за пбласт предмета физишкпг васпитаоа
- Струшнп веће за пбласт предмета инфпрматишке струке
- Струшнп веће за пбласт предмета српскпг језика
- Струшнп веће за пбласт предмета страних језика
- Струшнп веће за пбласт предмета прирпдних наука
- Струшнп веће за пбласт предмета практишне наставе

Члан 105.
Струшнп веће за пбласти предмета, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан 57. пвпг Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) утврђује план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу;
2) припрема предлпг директпру за ппделу предмета на наставнике за наредну
щкплску гпдину;
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3) припрема пснпве за гпдищои план рада Шкпле, утврђује расппред
пствариваоа наставних тема и наставних јединица и врщи усаглащаваое пствариваоа
наставних садржаја предмета;
4) утврђује пблике, метпде и средства кприщћеоа пдгпварајуће щкплске
ппреме и наставних средстава;
5) разматра струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада и предлаже примену
нпвих метпда и нашина извпђеоа наставе;
6) прати пствариваое прпграма пбразпвнп-васпитнпг рада;
7) утврђује предлпге струшнпг усаврщаваоа наставника и сарадника;
8) предлаже шланпве испитних кпмисија;
9) дају мищљеое директпру п пдређиваоу ментпра за наставникеприправнике;
10) пружа ппмпћ у раду наставницима и приправницима;
11) пстварују увид у реализацију пбразпвнп-васпитних задатака (нивп знаоа,
умеоа, навика и успеха ушеника, тещкпће у савладаваоу наставних прпграма и др.) и
предузимају мере за дпследније и успещније савладаваое наставнпг плана и
прпграма;
12) пперативнп разрађује критеријуме пцеоиваоа и ради на уједнашаваоу
критеријума пцеоиваоа и развијаоу разлишитих мпдела и техника пцеоиваоа;
13) утврђује тематске садржаје дппунскпг дпдатнпг, индивидуалнпг рада и
слпбпдних активнпсти и анализирају резултате тпг рада
14) баве се и другим питаоима у складу са Закпнпм.

Члан 106.
Струшнп веће ради у седницама кпје се пдржавају схпднп плану рада струшнпг
већа и према пптреби.
Седнице струшнпг већа припрема и сазива председник струшнпг већа.
О раду струшнпг већа впди се записник.
У записник треба унети: датум пдржаваоа, време ппшетка и заврщетка седнице,
укупан брпј шланпва већа, брпј присутних и пдсутних шланпва, дневни ред, кратак
садржај расправе п ппјединим питаоима, дпнете пдлуке и закљушке, резултате
гласаоа и издвпјена мищљеоа укпликп тп захтева неки пд шланпва струшнпг већа.
Записник впди и пптписује председник струшнпг већа и дпставља га ппмпћнику
директпра.
За свпј рад струшнп веће за пбласти предмета пдгпвара Наставнишкпм већу.
4. СТРУЧНИ АКТИВИ
а) Стручни актив за развпјнп планираое
Члан 107.
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних
сарадника, јединице лпкалне сампуправе,Ушенишкпг парламента и Савета рпдитеља.
Чланпве струшнпг актива за развпјнп планираое именује Шкплски пдбпр.
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника и струшних
сарадника, и пп један представник града Зреоанина, Ушенишкпг парламента и Савета
рпдитеља.
Представник Ушенишкпг парламента и представник Савета рпдитеља предлажу
се из редпва шланпва тпг пргана.
Седнице струшнпг актива за развпјнп планираое сазива и оима рукпвпди председник, кпјег између себе, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја
шланпва, бирају шланпви тпг пргана.
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На исти нашин бира се и заменик председника, кпји сазива седнице и оима рукпвпди у слушају спрешенпсти председника.

Члан 108.
Струшни актив за развпјнп планираое, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте
надлежнпсти струшних пргана (шлан 57. пвпг Статута), пбавља ппсебнп следеће
ппслпве:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији;
2) израђује предлпг развпјнпг плана Шкпле за перипд пд три дп пет гпдина и
дпставља га Шкплскпм пдбпру на усвајаое, и прати оегпвп пствариваое;
3) израђује прпјекте кпји су у вези са развпјним планпм Шкпле;
4) прати реализацију развпјнпг плана Шкпле;
5) дппринпси ппвезиваоу свих интересних група и ствараоу услпва за оихпвп
ушещћу у развпјнпм планираоу;
6) дппринпси усппстављаоу партнерских пднпса између Шкпле и саветника за
развпј щкпле, дпгпварају се п даљпј сарадои щтп ппдразумева утвђиваое кпнкретних
пбавеза и пдгпвпрнпсти пбе стране;
7) анализира пптенцијале и слабпсти Шкпле, предлаже пптребе и припритете
развпја Шкпле;
8) припрема нацрт акципнпг плана за реализацију припритета развпјних
циљева и задатака планираних за сваку гпдину на ппшетку щкплске гпдине;
9) прати реализацију развпјнпг плана и ппднпси извещтај Шкплскпм пдбпру
једанпут гпдищое са предлпгпм мера;
10) сарађује на изради гпдищоег плана рада Шкпле ради усклађиваоа
гпдищоег плана са развпјним планпм Шкпле;
11) дппринпси пдлушиваоу п циљевима и припритетима развпја Шкпле;
12) предлаже нпве бпље и реалније критеријуме за вреднпваое и пствариваое
ппстављених циљева; дппринпси пдређиваоу нпсипца планираних активнпсти,
критеријума успеха, нашину и вреднпваоу прпцеса и задатака;
13) ушествује у сампвреднпваоу квалитета рада Шкпле;
14) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, прпсветнпг саветника и
Шкплскпг пдбпра.
Струшни актив за развпјнп планираое за свпј рад пдгпвара Шкплскпм пдбпру.
б) Стручни актив за развпј шкплскпг прпграма
Члан 109.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и
струшних сарадника, кпје именује Наставнишкп веће.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и
струшних сарадника.
Седнице Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма сазива и оима рукпвпди
председник, кпјег између себе, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја
шланпва, бирају шланпви тпг пргана.
На исти нашин бира се и заменик председника, кпји сазива седнице и оима
рукпвпди у слушају спрешенпсти председника.
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Члан 110.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте
надлежнпсти струшних пргана (шлан 57. пвпг Статута), пбавља ппсебнп следеће
ппслпве:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији;
2) припреманацртШкплскпг прпграма на пснпву наставнпг плана и прпграма;
3) израђује прпјекте кпји су у вези са Шкплским прпгрампм;
4) прати реализацију Шкплскпг прпграма;
5) прпцеоује и вреднује ппстигнуте резултате у пднпсу на дефинисане циљеве и
задатке и ппщтих и ппсебних стандарда знаоа;
6) ушествује у унапређиваоу Шкплскпг прпграма рукпвпдећи се резултатима
прпцеса евалуације и властите прпцене свпје пбразпвне праксе;
7) пбезбеђује сампсталнпст и флексибилнпст наставника у приступу наставнпм
прпцесу и дпнпщеоу прпфесипналних пдлука;
8) утврђује ппсебне прпграме, садржаје и активнпсти (прпјекте щкпле) кпјима
Шкпла пружа мпгућнпсти да ушеници дпдатнп унапреде свпја знаоа, задпвпље
интересе, интереспваоа и пптребе;
9) прати пптребе и мпгућнпсти лпкалне заједнице кап и кпнкретне услпве рада
Шкпле;
10) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, Наставнишкпг већа и Шкплскпг
пдбпра.
За свпј рад Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма пдгпвара Наставнишкпм
већу.
5.ПЕДАГПШКИ КПЛЕГИЈУМ
Члан 111.
Педагпщки кплегијум шине председници струшних већа и струшних актива,
кппрдинатпри струшних тимпва и струшни сарадници.
Седнице Педагпщкпг кплегијума сазива и оима председава и рукпвпди
директпр, пднпснп ппмпћник директпра.
Педагпщки кплегијум ради на седницама п шему се впди записник.
Записнишара и заменика записнишара пдређује директпр из реда шланпва
Педагпщкпг кплегијума.
Члан 112.
Педагпщки кплегијум:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу;
2) стара се п псигураоу и унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада
Шкпле;
3) прати пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа;
4) стара се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа;
5) вреднује резултате рада наставника и струшних сарадника;
6) прати и утврђује резултате рада ушеника;
7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ушеницима у прпцесу
пбразпваоа и васпитаоа;
8) рещава друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада;
9) разматра питаоа и даје мищљеое у вези са ппслпвима из надлежнпсти
директпра кпји се пднпсе на:
- планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и
свих активнпсти Шкпле,
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- пбезбеђиваое квалитета, сампвреднпваое, ствараое услпва за спрпвпђеое
сппљащоег
вреднпваоа,
пствариваое
стандарда
ппстигнућа
и
унапређиваоеквалитета пбразпвнп-васпитнпг рада,
- пствариваое развпјнпг плана Шкпле,
- сарадоу с прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима,
- пружаое ппдрщке у ствараоу амбијента за пствариваое предузетнишкпг
пбразпваоа и предузетнишких активнпсти ушеника,
- прганизпваое и врщеое инструктивнп-педагпщкпг увида и праћеое квалитета
пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузимаое мера за унапређиваое
и усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника;
10) утврђује расппред пдсуствпваоа са рада наставника и струшних сарадника за
време струшнпг усаврщаваоа;
11) прати рад наставника и струшних сарадника кпји су на прпбнпм раду и даје
мищљеое п оихпвпм раду.
За свпј рад Педагпщки кплегијум пдгпвара Наставнишкпм већу и директпру.

6. ТИМПВИ
Члан 113.

У щкпли директпр пбразује следеће тимпве:
1)

тим за инклузивнп пбразпваое;

2)

тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;

3)

тим за сампвреднпваое;

4)

тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве;

5)

тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва;

6)

тим за прпфесипнални развпј;

7)

тим за каријернп впђеое и саветпваое

Директпр щкпле мпже да пбразује и друге тимпве за пствариваое пдређенпг
задатка, прпграма или прпјекта шије надлежнпсти се утвруђују пдлукпм п пбразпваоу
тима.
Члан 114.
Тим шине најмаое три шлана пд кпјих је један кппрдинатпр тима.
Тим мпгу да шине представници заппслених, рпдитеља пднпснп других закпнских
заступника, ушенишкпг парламента, јединице лпкалне сампуправе пднпснп струшоака
за ппједина питаоа.
Брпј шланпва и састав тима пдређује директпр пдлукпм п пбразпваоу тима у складу са
закпнпм.
Седнице Тима сазива и оима рукпвпди председник, кпјег између себе, јавним
гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају шланпви тпг пргана.
На исти нашин бира се и заменик председника, кпји сазива седнице и оима рукпвпди у
слушају спрешенпсти председника.
Тим извещтава директпра щкпле п свпм раду.
Директпр прати ефекте рада тима и оегпвих шланпва.
Укпликп шлан тима не врщи активнпсти уреднп или укпликп директпр щкпле није
задпвпљан оегпвим радпм, директпр ће га сменити свпјпм пдлукпм.
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Тим за инклузивнп пбразпваое
Члан 115.
Тим за инклузивнп пбразпваое задужен је за реализацију активнпсти у раду са
ушеницима кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка,
за утврђиваое права на
индивидуални пбразпвни план, оегпву примену и вреднпваое у складу са Закпнпм п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и ппдзакпнским актима кпјима се уређује
пствариваое индивидуалнпг пбразпвнпг плана.
Индивидуални пбразпвни планпви свих ушеника кпји се пбразују пп
индивидуалнпм пбразпвнпм плану шине прилпг щкплскпг прпграма.
Тим за инклузивнп пбразпваое у пквиру и ппред ппслпва из ппщте
надлежнпсти струшних пргана (шлан 57. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1. прикупља и евидентира стаое везанп за ушенике кпјима је пптребна
дпдатна ппдрщка;
2. у зависнпсти пд кпнкретнпг прпблема идентификује пптенцијалне
ппмагаше ван устанпве;
3. према указанпј пптреби ппкреће струшну сарадоу са интерреспрнпм
кпмисијпм за тражеое дпдатне неппсредне и ппсредне пбразпвне,
здравствене и спцијалне ппдрщке ушеницима;
4. прати развпјне карактеристике ушеника, израђује педагпщки прпфил
ушеникаи даје инструкције у вези израде индивидуалних пбразпвних
планпва;
5. предлаже струшне семинаре;
6. пбавља и друге ппслпве везане за пствариваое индивидуалних
пбразпвних планпва.

Тим за заштиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа
Члан 116.
На пснпву Ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце и ушеника пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама у Шкпли се пдлукпм
директпра фпрмира Тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа.
Шкпла је у пбавези да у Гпдищоем плану рада дефинище Прпграм защтите
ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа.
Члан 117.
Тим за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан
57. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1)израђује нацрт прпграма защтите ушеника пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа кпји је деп Развпјнпг плана и Гпдищоег плана рада
Шкпле;
2) ппдстише и развија климу прихватаоа, тплеранције и међуспбнпг уважаваоа;
3) ушествује у пбуци за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа;
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4) инфпрмище и пружа пснпвну пбуку за све заппслене у Шкпли са циљем
стицаоа минимума знаоа и вещтина неппхпдних за превенцију, преппзнаваое,
прпцену и реагпваое на ппјаву пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоаушеника;
5) прганизује кпнсултације у Шкпли и прпцеоују нивпе ризика за безбеднпст
ушеника;
6) сарађује са рпдитељима путем Савета рпдитеља, рпдитељских састанака,
индивидуалних и групних разгпвпра;
7) прати и прпцеоује ефекте предузетих мера у защтити ушеника;
8) сарађује са релевантним устанпвама кпје ппсреднп и неппсреднп мпгу
ппмпћи на превазилажеоу прпблема насиља у Шкпли;
9)прати и евидентира врсте и ушесталпсти насиља и прпцеоује ефикаснпст
спрпвпђеоа защтите и прганизује евидентираое ппјава насиља;
10) прикупља дпкументацију;
11) пбавља саветпдавни рад са ушеницима кпји трпе насиље, врще насиље или су
ппсматраши насиља;
12) извещтава струшна тела и Шкплски пдбпр.

Тим за сампвреднпваое
Члан 118.
Тим за сампвреднпваое има задатак
пбезбеђиваоа услпва за спрпвпђеое
сампвреднпваоа у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима кпји регулищу пву
пбласт.
Тим за сампвреднпваое шине представници струшних пргана, савета рпдитеља,
ушенишкпг парламента и щкплскпг пдбпра а у оегпвпм раду ушествује и директпр
щкпле.
Тим за сампвреднпваое, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти
струшних пргана (шлан 57. Статута), пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1. развија систем сампвреднпваоа щкпле;
2. утврђује смернице за сампвреднпваое щкпле кпји се пднпсе на: ппказатеље
квалитета, прпцедуре, инструменте;
3. припрема дпкумената и прпцедуре за сампвреднпваое;
4. развија културу сампвреднпваоа щкпле;
5. прганизује пбуке свих актера у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу за праћеое и
вреднпваое рада и живпта щкпле у целини, врщи припрему за сппљащое
вреднпваое;
6. пбрађује и анализара резултате сппљащоег вреднпваоа;
7. врщи избпр пбласти или ппдрушја кпја ће се сампвреднпвати на пснпву:
прпцене и иницијативе саме щкпле-директпра, наставнишкпг или струшнпг већа,
Шкплскпг пдбпра, рпдитеља, ушеника, сппљащое прпцене и ппдстицаја
(резултата сппљащоег вреднпваоа, резултата наципналних тестираоа...);
8. перипдишнп спрпвпди вреднпваое за стицаое прегледа тренутнпг стаоа у
свим кљушним пбластима живпта и рада щкпле, щтп пружа неппсредну
ппвратну инфпрмацију п ппсебнп јаким странама, кап и п пбластима кпје треба
унапредити;
9. пбавља и друге ппслпве везане за сампвредпваое щкпле.
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Tим за пбезбеђиваое квалитета и развпј шкпле
Члан 119.
Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј Шкпле, у пквиру и ппред ппслпва из
ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан 57. Статута), пбавља ппсебнп следеће
ппслпве:
1) прати прпписе и кретаоа у пбласти екпнпмије Републике и лпкалне
заједнице, а ппсебнп у јавнпм сектпру,
2 ) утврђује пплпжај щкпле у пкружеоу, мпгућнпст за оен рад и развпј, ппсебнп
са станпвищта пбезбеђеоа пптребних средстава за финансираое;
3) дефинище ппказатеље кпје треба пстваривати ради ппвпљне пцене у
сампвреднпваоу и сппљнпм вреднпваоу, и према тпме дпнпси смернице за рад
щкпле;
4) ушествује у креираоу развпјнпг плана щкпле и гпдищоег плана щкпле;
5) анализира резултате сампвреднпваоа и сппљоег вреднпваоа, презентира
их директпру, щкплскпм пдбпру, Наставнишкпм већу и другим струшним прганима;
6) пбавља друге ппслпве за кпје прпцени да ће дппринети пбезбеђивао и
унапређиваоу услпва за развпј делатнпсти щкпле и саме щкпле.
Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетништва
Члан 120.
Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва, у пквиру и
ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан 74. Статута), пбавља
ппсебнп следеће ппслпве:
1) ушествује у изради аката кпји се пднпсе на развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва;
2) израђује прпјекте кпји су у вези са међупредметним кпмпетенцијама и предузетнищтвпм;
3) прати примену пдредаба прпписа, Статута и других ппщтих аката Шкпле шија је
примена важна за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва;
4) ушествује у пбезбеђиваоу услпва за развпј међупредметних кпмпетенција и
предузетнищтва;
5) сарађује с прганима Шкпле и другим субјектима у Шкпли и ван Шкпле на
испуоаваоу задатака из свпје надлежнпсти;

Тим за прпфесипнални развпј
Члан 121.
Тим за прпфесипнални развпј, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти
струшних пргана (шлан 57. Статута) пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1. је задужен за реализацију активнпсти дефинисаних Правилникпм п сталнпм
струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника;
2. прати нпва дпстигнућа у струци кприщћеоем струшне литературе;
3. бави се увпђеоем савремених пблика и метпда пбразпвнп-васпитнпг рада,
узрпцима изпстајаоа ушеника са наставе;
4. прати планираое и реализацију пгледних/угледних шаспва, ппсета шаспвима
тепријске и практишне наставе;
5. пружа ппмпћ наставницима –приправницима при увпђеоу у ппсап
наставника;

38

6. прати планираое и прганизацију активнпсти струшнпг усаврщаваоа у
устанпви, у сарадои са другим тимпвима и струшним већима планира и прганизује
семинаре;
7. впди електрпнску евиденцију струшнпг усаврщаваоа заппслених;
8. прати закпнску регулативу;
9. вреднује активнпсти струшнпг усаврщаваоа у устанпви;
10. пбавља и друге ппслпве везане за прпфесипнални развпј заппслених у
щкпли.
Тим за каријернп впђеое и саветпваое
Члан 122.
Тим за каријернп впђеое и саветпваое шине струшни сарадници и наставници, у
пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана (шлан 57. Статута),
пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) у сарадои са наставницима реализује праћеое индивидуалних склпнпсти
ушеника;
2) пбавља саветпдавни рад тпкпм щкплпваоа;
3) пп пптреби сарађује са надлежним устанпвама кпје се баве каријерним
впђеоем и саветпваоем;
4) ппмаже ушеницима и рпдитељима у истраживаоу мпгућнпсти за даље ушеое
и заппщљаваое, пднпснп идентификпваое, избпр и кприщћеое брпјних
инфпрмација п прпфесијама, каријери, даљем ушеоу и пбразпваоу и
фпрмираое сппственпг става п тпме.

Члан 123.
Директпр щкпле мпже свпјпм пдлукпм да пбразује и друге тимпве за
пствариваое пдређенпг задатка, прпграма или прпјекта.
Надлежнпст пвих тимпва директпр пдређује пдлукпм п пбразпваоу тима.

САВЕТПДАВНИ ПРГАН
САВЕТ РПДИТЕЉА
Члан 124.
Ради пствариваоа щтп бпље сарадое и ушещћа рпдитеља у пствариваоу
пбразпвнп-васпитних задатака Шкпле, у Шкпли се кап саветпдавнп телп фпрмира Савет
рпдитеља.
Савет рпдитеља шине пп један представник рпдитеља пднпснп другпг закпнскпг
заступника ушеника свакпг пдељеоа.
Представнике у Савет рпдитеља сваке гпдине бирају рпдитељи ушеника на
првпм рпдитељскпм састанку кпји сазива пдељеоски старещина на ппшетку щкплске
гпдине, најкасније дп 15. Септембра.
Предлпг за шлана Савета рпдитеља мпже да ппднесе сваки рпдитељ ушеника
пдређенпг пдељеоа.
Свакп пдељеое бира пп једнпг представника јавним гласаоем, већинпм
гласпва пд укупнпг брпја рпдитеља у пдељеоу.
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Члан 125.
Савет рпдитеља:
1) предлаже представнике рпдитеља, пднпснп других закпнских заступника
деце, пднпснп ушеника у прган управљаоа;
2) предлаже свпг представника у све пбавезне тимпве щкпле кап и Струшни
актив за развпјнп планираое;
3)

ушествује у предлагаоу избпрних садржаја и у ппступку избпра учбеника;

4)

разматра предлпг щкплскпг прпграма, развпјнпг плана, гпдищоег плана

рада;
5) разматра извещтаје п пствариваоу прпграма пбразпваоа и васпитаоа,
развпјнпг плана и гпдищоег плана щкпле, сппљащоем вреднпваоу, сампвреднпваоу,
заврщнпм испиту, резултатима наципналнпг и међунарпднпг тестираоа и спрпвпђеое
мера за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада;
6) разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене
делатнпсти устанпве;
7) предлаже щкплскпм пдбпру намену кприщћеоа средстава пстварених
радпм ушенишке задруге и прикупљених пд рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг
заступника;
8) разматра и прати услпве за рад щкпле, услпве за пдрастаое и ушеое,
безбеднпст и защтиту деце и ушеника;
9) ушествује у ппступку прпписиваоа мера защтите и безбеднпсти ушеника за
време бправка у щкпли и свих активнпсти кпје прганизује щкпла;
10) даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије, пднпснп прпграме
наставе у прирпди и разматра извещтај п оихпвпм пствариваоу;
11) предлаже представника и оегпвпг заменика за ппщтински савет рпдитеља;
12) разматра и друга питаоа утврђена Статутпм.
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује Шкплскпм пдбпру,
директпру и струшним прганима Шкпле.

СЕКРЕТАР ШКПЛЕ
Члан 126.
Правне ппслпве у щкпли пбавља секретар.
Секретар мпра да има пбразпваое из пбласти правних наука стешенп на
студијама другпг степена (мастер академске студије, мастер струкпвне студије,
специјалистишке академске студије) или на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое
шетири гпдине, пп прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10. септембра
2005. гпдинеи дпзвплу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).
Секретар се увпди у ппсап и псппспбљава за сампсталан рад савладаваоем
прпграма за увпђеое у ппсап и пплагаоем испита за лиценцу за секретара. Секретару –
приправнику директпр пдређује ментпра са листе секретара устанпва кпју утврди
щкплска управа.
Секретар је дужан да у рпку пд две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса
пплпжи испит за лиценцу за секретара.
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Трпщкпве пплагаое испита за лиценцу, снпси щкпла.
Министарствп издаје лиценцу за секретара.
Секретару кпји не пплпжи испит за лиценцу за секретара у рпку пд две гпдине
пд дана засниваоа раднпг пднпса престаје радни пднпс.
Секретар кпји има пплпжен струшни испит за секретара, правпсудни или
струшни испит за заппслене у прганима државне управе или државни струшни испит,
сматра се да има лиценцу за секретара.
Ппслпви секретара
Члан 127.
Секретар щкпле пбавља следеће ппслпве:
1) стара се п закпнитпм раду щкпле, указује директпру и щкплскпм пдбпруна
неправилнпсти у раду щкпле;
2)

пбавља управне ппслпве у щкпли;

3)

израђује ппщте и ппјединашне правне акте щкпле;

4)

пбавља правне и друге ппслпве за пптребе щкпле;

5)

израђује угпвпре кпје закљушује щкпла;

6)

правне ппслпве у вези са статусним прпменама у щкпли;

7)

правне ппслпве у вези са уписпм деце, ушеника и пдраслих;

8) правне ппслпве у вези са јавним набавкама у сарадои са финансијскпм
службпм щкпле;
9)

пружа струшну ппмпћ у вези са избпрпм щкплскпг пдбпра;

10) пружа струшну ппдрщку и кппрдинира рад кпмисије за избпр директпра
щкпле;
11) прати прпписе и п тпме инфпрмище заппслене;
12) друге правне ппслпве пп налпгу директпра.
Шкпла је дужна да пбезбеди секретару приступ јединственпј инфпрмаципнпј
бази правних прпписа.

VI Забране
Забрана дискриминације
Члан 128.
У щкпли су забраоене дискриминација и дискриминатпрскп ппступаое, кпјим
се на неппсредан или ппсредан, птвпрен или прикривен нашин, непправданп прави
разлика или неједнакп ппступа, пднпснп врщи прппущтаое (искљушиваое,
пгранишаваое или даваое првенства), у пднпсу на лице или групе лица, кап и на
шланпве оихпвих ппрпдица или оима блиска лица на птвпрен или прикривен нашин, а
кпји се заснива на раси, бпји кпже, прецима, држављанству, статусу мигранта, пднпснп
расељенпг лица, наципналнпј припаднпсти или етнишкпм ппреклу, језику, верским или
пплитишким убеђеоима, пплу, рпднпм идентитету, сексуалнпј пријентацији, импвнпм
стаоу, спцијалнпм и културнпм ппреклу, рпђеоу, генетским пспбенпстима,
здравственпм стаоу, сметои у развпју и инвалидитету, брашнпм и ппрпдишнпм статусу,
псуђиванпсти, старпснпм дпбу, изгледу, шланству у пплитишким, синдикалним и другим
прганизацијама и другим стварним, пднпснп претппстављеним лишним свпјствима, кап
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и пп другим пснпвима
дискриминације.

утврђеним

закпнпм

кпјим

се

прпписује

забрана

Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере уведене ради ппстизаоа пуне
равнпправнпсти, защтите и напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у
неједнакпм пплпжају.
Шкпла је дужна да предузме све мере прпписане Закпнпм п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа када се ппсумоа или утврди дискриминатпрнп ппнащаое у
щкпли.
Забрана насиља, злпстављаоа и занемариваоа
Члан 129.
У щкпли је забраоенп физишкп, психишкп, спцијалнп, сексуалнп, дигиталнп и
свакп другп насиље, злпстављаое и занемариваое заппсленпг, детета, ушеника,
пдраслпг, рпдитеља пднпснп другпг закпнскпг заступника или трећег лица у щкпли.
Ппвреде забране, из става 1. пвпг шлана, кпје заппслени ушини према другпм
заппсленпм у щкпли, уређују се закпнпм.
Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг,
пднпснп ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу
стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти
детета, ушеника и пдраслпг.
Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое щкпле или
заппсленпг да пбезбеди услпве за правилан развпј детета, ушеника и пдраслпг.
Шкпла је дужна да пдмах ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд детета,
ушеника или пдраслпг примете знаци насиља, злпстављаоа или занемариваоа.
Ппд физишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра се: физишкп
кажоаваое детета, ушеника или пдраслпг пд стране заппсленпг, рпдитеља пднпснп
другпг закпнскпг заступника или трећег лица у щкпли; свакп ппнащаое кпје мпже да
дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа детета, ушеника,
пдраслпг или заппсленпг; насилнп ппнащаое заппсленпг према детету, ушенику или
пдраслпм, кап и ушеника и пдраслпг према другпм ушенику, пдраслпм или заппсленпм.
Ппд психишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра се ппнащаое кпје
дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг и емпципналнпг здравља и
дпстпјанства.
Ппд спцијалним насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра се искљушиваое
детета, ушеника и пдраслпг из групе врщоака и разлишитих пблика активнпсти
устанпве.
Ппд сексуалним насиљем и злпстављаоем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра
се ппнащаое кпјим се дете и ушеник сексуалнп узнемирава, навпди или примправа на
ушещће у сексуалним активнпстима кпје не жели, не схвата или за кпје није развпјнп
дпрастап или се кпристи за прпституцију, ппрнпграфију и друге пблике сексуалне
експлпатације.
Ппд дигиталним насиљем и злпстављаоем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра
се злпупптреба инфпрмаципнп кпмуникаципних технплпгија кпја мпже да има за
ппследицу ппвреду друге лишнпсти и угрпжаваое дпстпјанства и пстварује се слаоем
ппрука електрпнскпм ппщтпм, смс-пм, ммс-пм, путем веб-сајта (web site), шетпваоем,
укљушиваоем у фпруме, спцијалне мреже и другим пблицима дигиталне
кпмуникације.
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Шкпла је дужна да надлежнпм пргану пријави сваки пблик насиља,
злпстављаоа и занемариваоа у щкпли ппшиоен пд стране рпдитеља, пднпснп другпг
закпнскпг заступника или трећег лица у щкпли.
Прптпкпл ппступаоа у Шкпли у пдгпвпру на насиље и злпстављаое, садржај и
нашине спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и нашине за
прпцену ризика, нашине защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, прпписује
министар.
Ближе услпве п нашинима преппзнаваоа невербалних пблика злпстављаоа
деце и ушеника пд стране заппсленпг за време неге, пдмпра, рекреације и других
пблика васпитнп-пбразпвнпг рада, прпписује министар.
Забрана ппнашаоа кпје вређа углед, част или дпстпјанствп
Члан 130.
Забраоенп је свакп ппнащаое заппсленпг према детету, ушенику и пдраслпм;
детета, ушеника и пдраслпг према заппсленпм; рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг
заступника или трећег лица према заппсленпм; заппсленпг према рпдитељу, пднпснп
другпм закпнскпм заступнику; детета, ушеника и пдраслпг према другпм детету,
ушенику или пдраслпм, кпјим се вређа углед, шаст или дпстпјанствп.
Директпр щкпле дужан је да у рпку пд три дана пд дана сазнаоа за ппвреду
забране из става 1. пвпг шлана предузме пдгпварајуће активнпсти и мере у пквиру
надлежнпсти щкпле.
Ближе услпве п нашинима преппзнаваоа ппнащаоа кпјима се вређа углед, шаст
или дпстпјанствп у щкпли, заједнишки прпписују министар надлежан за прпсвету и
министар надлежан за људска и маоинска права.
Ппступаое щкпле када се ппсумоа или утврди вређаое угледа, шасти или
дпстпјанства, нашине спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и
нашине за прпцену ризика, нашине защтите и друга питаоа пд знашаја за защтиту,
прпписује министар.
Забрана страначкпг прганизпваоа и делпваоа
Члан 131.
У щкпли је забраоенп странашкп прганизпваое и делпваое и кприщћеое
прпстпра щкпле у те сврхе.
VII Ппсебне пдредбе п пбезбеђиваоу пствариваоа права ученика, заштити и
безбеднпсти ученика и заппслених и мерама за спречаваое ппвреда забрана

Члан 132.
Органи Шкпле дужни су да предузимају мере ради:
1) пбезбеђиваоа пствариваоа права ушеника;
2) пбезбеђиваоа защтите и безбеднпсти ушеника и заппслених;
3) спрешаваоа ппвреда забрана дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа, странашкпг прганизпваоа и делпваоа и ппнащаоа кпје вређа углед, шаст
или дпстпјанствп (у даљем тексту: ппвреде забрана).
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Члан 133.
Мере из претхпднпг шлана пбухватају:
1) примену прпписа и дпнпщеое и примену ппщтих аката у материји пствариваоа и защтите права ушеника;
2) примену прпписа и дпнпщеое и примену ппщтих аката у пбласти безбеднпсти и здравља на раду и защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у Шкпли и за
време свих активнпсти кпје прганизује Шкпла;
3) фпрмираое тимпва за спрпвпђеое и праћеое мера из претхпднпг шлана;
4) сарадоу с пдбпрпм за безбеднпст и здравље на раду;
5) сарадоу са синдикатпм у Шкпли, ушенишким прганизацијама и субјектима
ван Шкпле;
6) ппступаое у ппјединашним слушајевима крщеоа права ушеника, непбезбеђиваоа защтите и безбеднпсти ушеника и заппслених или ппвреда забрана;
7) приказ и анализа стаоа пствариваоа права ушеника, пбезбеђиваоа защтите
и безбеднпсти ушеника и заппслених и спрешаваоа ппвреда забрана, у извещтајима п
раду Шкпле и пргана Шкпле;
Члан 134.
Саставни деп Шкплскпг прпграма јесу и прпграм защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа и прпграми превенције других пблика ризишнпг ппнащаоа, кап
щтп су, нарпшитп, малплетнишка делинквенција, упптреба дувана, алкпхпла и других
психпактивних супстанци.
Прпграми из става 1. пвпг шлана пстварују се крпз разлишите наставне и слпбпдне активнпсти са ушеницима, заппсленима, рпдитељима, пднпснп старатељима у
сарадои са ппщтинпм у складу са утврђеним пптребама.
У пствариваое прпграма из става 1. пвпг шлана укљушују се и физишка и правна
лица са теритприје ппщтин, устанпве у пбласти културе и сппрта, врщоашки
ппсредници, кап и лица пбушена за превенцију и интервенцију у слушају насиља,
злпстављаоа и занемариваоа и других пблика ризишнпг ппнащаоа.

VIII Пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада
Члан 135.
Наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли пстварује наставник.
Струшне ппслпве у щкпли пбавља струшни сарадник: психплпг и/или педагпг и
библиптекар.
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Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада
Члан 136.
Образпвнп-васпитни рад пбухвата наставне и ваннаставне активнпсти щкпле кпјима се
пстварује щкплски прпграм и ппстижу прпписани циљеви, исхпди, стандарди
ппстигнућа и кпмпетенције, у складу са Закпнпм .

Члан 137.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa рeдoвнoг ушeникa су: нaстaвa тeoриjскa, прaктишнa и вeжбe, дoдaтнa, дoпунскa нaстaвa и прaксa кaдa су oдрeђeни
плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и ушeоa, припрeмнa нaстaвa и друщтвeнo-кoрисни рaд
aкo сe у тoку щкoлскe гoдинe укaжe пoтрeбa зa оим.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa вaнрeднoг ушeникa мoгу бити:
нaстaвa, припрeмни и кoнсултaтивнo-инструктивни рaд.
Избoрни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa су вeрскa нaстaвa и грaђaнскo
вaспитaоe и други прeдмeти oдрeђeни плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и ушeоa.
Ушeник oбaвeзнo бирa сa листe избoрних прoгрaмa вeрску нaстaву или грaђaнскo
вaспитaоe.
Ушеник кпји се ппределип за верску наставу или грађанскп васпитаое, избпрни
прпграм мпже једанпут да меоа у тпку циклуса пснпвнпг, пднпснп дп краја стицаоа
средоег пбразпваоа и васпитаоа.
Фaкултaтивни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa су: нaстaвa jeзикa нaциoнaлнe
мaоинe сa eлeмeнтимa нaциoнaлнe културe, другoг, oднoснo трeћeг стрaнoг jeзикa и
прeдмeтa пoтрeбних зa дaљe щкoлoвaоe, струшнo oспoсoбљaвaоe или рaзвoj ушeникa
и вaннaстaвни oблици - хoр, oркeстaр, пoзoрищтe, eкскурзиja, културнo-умeтнишкe,
тeхнишкe, прoнaлaзaшкe, хумaнитaрнe, спoртскo-рeкрeaтивнe и другe aктивнoсти.
Фaкултaтивни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa oбaвeзни су зa ушeникe кojи сe
зa оих oпрeдeлe.
Ради јашаоа пбразпвнп-васпитне делатнпсти щкпле, ппдстицаоа индивидуалних
склпнпсти и интереспваоа и правилнпг кприщћеоа слпбпднпг времена, щкпла је
дужна да реализује слпбпдне активнпсти, кпје се спрпвпде крпз рад у секцијама и
ваннаставним активнпстима.
Облике и прпграм слпбпдних активнпсти щкпла утврђује Гпдищоим планпм
рада.
Дуалнп пбразпваое
Члан 138.
Настава у щкпли мпже да се реализује и крпз мпдел дуалнпг пбразпваоа у кпме
се крпз тепријску наставу и вежбе у щкпли и ушеое крпз рад кпд ппслпдавца, стишу,
усаврщавају и изграђују знаоа, вещтине, сппспбнпсти и ставпви у складу са стандардпм
квалификације и планпм и прпгрампм наставе и ушеоа.
Садржај и нашин пствариваоа дуалнпг пбразпваоа, узајамна права и пбавезе
ушеника, рпдитеља, пднпснп других закпнских заступника ушеника, щкпле и
ппслпдавца, материјалнп и финансијскп пбезбеђеое ушеника, кап и друга питаоа пд
знашаја за дуалнп пбразпваое щкпла уређује у складу са Закпнпм п дуалнпм
пбразпваоу кпји се примеоује ппшев пд щкплске 2019/2020. гпдине.
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Шкплска и радна гпдина и време кпје ученик прпвпди у шкпли
Члан 139.

Образпвнп-васпитни рад щкпле пстварује се у тпку щкплске гпдине, кпја ппшиое 1.
септембра, а заврщава се 31. августа наредне гпдине.
Образпвнп-васпитни рад прганизује се у два пплугпдищта.
Настава у щкпли се извпди у две смене, пп утврђенпм расппреду шаспва.
Време ппшетка наставе, време ппшетка и заврщетка шаспва, трајаое пдмпра и
другп утврђује се Гпдищоим планпм рада щкпле.
Врeмe кoje ушeник прoвoди у щкoли изрaжeнo je у сaтимa и oбухвaтa шaсoвe
oбaвeзних прeдмeтa и избoрних прoгрaмa и aктивнoсти.
У средопј струшнпј щкпли ушeник мoжe дa имa дo 28 сaти oбaвeзних прeдмeтa и
избoрних прoгрaмa нaстaвe нeдeљнo пднпснп 30 сати за ушенике припаднике
нaциoнaлнe мaоинe кojи стишe oбрaзoвaоe нa jeзику нaциoнaлнe мaоинe, у кпје се нe
урaшунaвa трajaоe дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и шaсa oдeљeоскoг стaрeщинe.
Ушeник мoжe дa имa дo три шaсa избoрних aктивнoсти нeдeљнo.
Чaс тeoриjскe нaстaвe и вeжби трaje 45 минутa, a прaктишнe нaстaвe 60 минутa.
Нaстaвa мoжe дa будe oргaнизoвaнa у блoкoвимa.
Ушеници имају щкплски распуст.
Време, трајаое и прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада и щкплскпг распуста
утврђује се щкплским календарпм.
Шкплски календар мпже да се меоа:
1)
у изузетним слушајевима пп пдлуци Ппкрајинскпг секретара надлежнпг
за ппслпве пбразпваоа;
2)
на захтев щкпле уз сагласнпст Ппкрајинскпг секретара надлежнпг за
ппслпве пбразпваоа;
3)
на захтев јединице лпкалне сампуправе уз сагласнпст Ппкрајинскпг
секретара надлежнпг за ппслпве пбразпваоа.
Члан 140.
Шкпла планира извпђеое екскурзија, на нашин и ппд услпвима утврђеним планпм и
прпгрампм наставе и ушеоа.
Прпграм екскурзија саставни је деп щкплскпг прпграма и гпдищоег плана рада щкпле.
Приликпм извпђеоа екскурзије нарпшитп се мпра впдити рашуна п свим видпвима
защтите и безбеднпсти ушеника.
Члан 141.
Прпграм културних активнпсти щкпле пбухвата: прпславе дана щкпле, ппшетка и
заврщетка щкплске гпдине, прпславе щкплских и државних празника, приредбе,
представе, излпжбе, кпнцерте, сппртска такмишеоа, наушнп-истраживашке активнпсти,
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и друге активнпсти кпје дппринпсе прпщиреоу утицаја щкпле на васпитаое ушеника и
културни развпј щкплскпг пкружеоа, кап и заједнишке културне активнпсти са
релевантним ппјединцима, устанпвама и прганизацијама ради пбпгаћиваоа културнпг
живпта.

IX Ученици
Упис ученика
Члан 142.
У щкплу мпже да се упище лице кпје је заврщилп пснпвнп пбразпваое и васпитаое.
Лице кпје је заврщилп у инпстранству пснпвнп пбразпваое и васпитаое или један пд
ппследоа два разреда пснпвнпг пбразпваоа, пднпснп кпје је заврщилп у Републици
Србији страну щкплу или један пд ппследоа два разреда пснпвнпг пбразпваоа, мпже
да се упище у щкплу акп му се призна страна щкплска исправа.
Накпн заврщенпг средоег пбразпваоа и васпитаоа у щкплу мпже да се упище лице
ради преквалификације, дпквалификације, специјалистишкпг или мајстпрскпг
пбразпваоа.
Члан 143.
Редпван ушеник првпг разреда щкпле је лице кпје је уписанп у први разред ради
стицаоа средоег пбразпваоа и васпитаоа или пбразпваоа за рад и млађе је пд 17
гпдина, а ванредан ушеник првпг разреда щкпле је лице уписанп у први разред средоег
пбразпваоа и васпитаоа или пбразпваоа за рад и старије је пд 17 гпдина.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, лице из псетљивих друщтвених група и са изузетним
сппспбнпстима млађе пд 17 гпдина мпже да стише средое пбразпваое и васпитаое
или пбразпваое за рад у свпјству ванреднпг ушеника, акп пправда немпгућнпст
редпвнпг ппхађаоа наставе, уз сагласнпст министра.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, лице старије пд 17 гпдина кпје је претхпдне щкплске
гпдине заврщилп пснпвну щкплу у трајаоу пд псам гпдина, мпже у нареднпј щкплскпј
гпдини уписати средоу щкплу у свпјству редпвнпг ушеника.

Члан 144.
Редпван ушеник мпже уппредп да савладава щкплски прпграм, пднпснп деп щкплскпг
прпграма за други пбразпвни прпфил, кап ванредан ушеник, уз пбавезу плаћаоа
накнаде стварних трпщкпва.

Члан 145.
Свпјствп редпвнпг, пднпснп ванреднпг ушеника стише се уписпм у щкплу сваке щкплске
гпдине, ппд услпвима утврђеним Закпнпм и Закпнпм п средоем пбразпваоу и
васпитаоу.
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Редпван ушеник из става 1. пвпг шлана има правп да се упище у пдгпварајући разред
најкасније дп 31. августа, псим акп је заппшет ппступак пп пријави за защтиту права
детета и ушеника или васпитнп-дисциплински ппступак, када се врщи упис пп пкпншаоу
ппступка.
Ванредни ушеник из става 1. пвпг шлана има правп да се упище у пдгпварајући разред у
тпку щкплске гпдине.
Ванредни ушеник из става 1. пвпг шлана не мпже заврщити заппшети разред у рпку
краћем пд гпдину дана.
Изузетнп, редпван ушеник средоег пбразпваоа и васпитаоа кпји није пплпжип
ппправни испит, мпже да заврщи заппшети разред у истпј щкпли наредне щкплске
гпдине, у свпјству ванреднпг ушеника, ппнпвним пплагаоем непплпженпг испита, уз
пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпщкпва кпје утврди щкпла. Када заврщи разред,
ванредан ушеник има правп да се у истпј щкплскпј гпдини упище у наредни разред, у
истпм свпјству.
Ушеник кпји се исписап из щкпле у тпку щкплске гпдине мпже да се упище у другу
щкплу у рпку пд седам дана пд дана урушеоа исписнице, а акп се не упище у щкплу у
прпписанпм рпку, има правп да наредне щкплске гпдине изврщи ппнпвни упис у исту
щкплу и у исти разред.
Члан 146.
Ушеник кпји прелази из друге щкпле пднпснп кпме је пдпбрен прелазак на други
пбразпвни прпфил, ради заврщаваоа заппшетпг щкплпваоа у истпм трајаоу, пплаже
дппунске испите из предмета кпји нису били утврђени щкплским прпгрампм, пднпснп
наставним планпм и прпгрампм кпји је ушеник заппшеп да савлађује, у рпкпвима
утврђеним рещеоем директпра щкпле.
Члан 147.
Лице уписанп у щкплу ради преквалификације, пплаже испите из струшних предмета
кпје пдреди кпмисија кпју шине шланпви наставнишкпг већа щкпле именпвани рещеоем
директпра.
Лице уписанп у щкплу ради дпквалификације пплаже дппунске испите из предмета
шији садржаји нису претежнп исти, из предмета кпји нису били утврђени щкплским
прпгрампм, пднпснп наставним планпм и прпгрампм и испите заврщнпг разреда, п
шему пдлуку дпнпси кпмисија кпју шине шланпви наставнишкпг већа щкпле именпвани
рещеоем директпра.

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ученика
1) Права ученика
Члан 148.
Права ушеника пстварују се у складу са пптврђеним међунарпдним угпвприма и
закпнима.
Шкпла, пднпснп заппслени у щкпли дужни су да пбезбеде пствариваое права
детета и ушеника, а нарпшитп правп на:
1) квалитетан пбразпвнп-васпитни рад кпји пбезбеђује пствариваое ппщтих
принципа и циљева пбразпваоа и васпитаоа у складу са закпнпм;
2)

уважаваое лишнпсти;
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3) ппдрщку за свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане
таленте и оихпву афирмацију;
4)

защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;

5) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за
пбразпваое и васпитаое;
6)

инфпрмације п правима и пбавезама;

7)

ушествпваое у раду пргана щкпле, у складу са закпнпм;

8) слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое
ушенишкпг парламента;
9)

јавнпст и пбразлпжеое пцене и ппднпщеое пригпвпра на пцену и испит;

10) ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у
пбразпвнп-васпитнпм прпцесу укпликп права из става 2. таш. 1)–9) пвпг шлана нису
пстварена;
11) защтиту и правишнп ппступаое щкпле према ушенику;
12) стипендију, кредит, смещтај и исхрану у дпму ушеника, у складу са закпнпм;
13) друга права у пбласти пбразпваоа и васпитаоа, у складу са закпнпм.

Члан 149.

Ушеник, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник ушеника мпже да ппднесе
писмену пријаву директпру устанпве у слушају ппвреде права из става 2. шлана 149.
пвпг Статута или непримеренпг ппнащаоа заппслених према ушенику, у рпку пд псам
дана пд дана сазнаоа п ппвреди права.
Заппслени у устанпви дужан је да пдмах пп сазнаоу, а најкасније нареднпг
раднпг дана, ппднесе писмену пријаву директпру да је ушиоена ппвреда права
ушеника.
Директпр је дужан да пријаву из ст. 1. и 2. пвпг шлана размптри и да, уз
кпнсултацију са ушеникпм и рпдитељем, пднпснп другим закпнским заступникпм
ушеника, кап и заппсленим пдлуши и предузме пдгпварајуће мере, у рпку пд псам дана
пд дана пријема пријаве.

Члан 150.
Правп на бесплатнп щкплпваое припада редпвнпм ушенику и ванреднпм
ушенику, ппд једнаким услпвима.
Лице кпје је стеклп средое пбразпваое, а жели да се преквалификује или
дпквалификује, стекне специјалистишкп или мајстпрскп пбразпваое, плаћа щкпларину.
Изузетнп, лица кпја се из здравствених разлпга преквалификују или
дпквалификују не плаћају щкпларину.
Пдељеоска заједница
Члан 151.
Одељеоску заједницу шине ушеници и пдељеоски старещина једнпг пдељеоа.
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Одељеоска заједница има рукпвпдствп кпје се састпји пд председника, секретара и благајника.
Рукпвпдствп пдељеоске заједнице бира се за сваку щкплску гпдину, на првпм
састанку пдељеоске заједнице, кпји се пбавезнп пдржава у првпј наставнпј недељи
сваке щкплске гпдине. На истпм састанку бирају се и заменици шланпва рукпвпдства.
Избпр се врщи јавним гласаоем п предлпзима за шланпве рукпвпдства кпје
мпже да ппднесе сваки ушеник.
Члан 152.
Председник пдељеоске заједнице рукпвпди радпм на састанку пдељеоске
заједнице.
Председник пдељеоске заједнице је пбавезан представник свпг пдељеоа у
Ушенишкпм парламенту.
Секретар пдељеоске заједнице впди записник са састанка пдељеоске
заједнице.
Благајник пдељеоске заједнице пд шланпва пдељеоске заједнице прикупља
нпвац, у складу с пдлукпм пргана Шкпле или пдељеоске заједнице, кап и у складу с
пдлукпм или дпгпвпрпм с пдељеоским старещинпм или с другим наставникпм.
Чланпвима рукпвпдства пдељеоске заједнице у раду ппмаже пдељеоски
старещина.
Чланпви рукпвпдства пдељеоске заједнице за свпј рад су пдгпвпрни пдељеоскпј
заједници .
Члан 153.
Одељеоска заједница има следеће задатке:
1) разматраое и рещаваое прпблема у пднпсима између ушеника или између
ушеника и наставника;
2) разматраое и рещаваое прпблема у ушеоу и владаоу ушеника;
3) навикаваое ушеника на ппщтпваое правила безбеднпг ппнащаоа;
4) навикаваое ушеника на ппщтпваое правила леппг ппнащаоа;
5) ствараое и развијаое ппзитивне атмпсфере у пдељеоу, у кпјпј владају другарствп и међуспбнп разумеваое и уважаваое ушеника;
6) избпр шланпва Ушенишкпг парламента;
7) избпр рукпвпдства пдељеоске заједнице.

Ученички парламент
Члан 154.
У Шкпли се прганизује Ушенишки парламент.
Ушенишки парламент мпже да се удружи с ушенишким парламентима других
щкпла у заједницу ушенишких парламената.

Члан 155.
Ушенишки парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа у Шкпли, кпје
бирају ушеници пдељенске заједнице сваке щкплске гпдине.
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Чланпви Ушенишкпг парламента бирају председника.
Члан 156.
Ушенишки парламент:
1) дпнпси прпграм рада;
2) даје мищљеоа и предлпге струшним прганима, щкплскпм пдбпру, савету
рпдитеља и директпру п: правилима ппнащаоа у щкпли, мерама
безбеднпсти ушеника, гпдищоем плану рада, щкплскпм развпјнпм плану,
щкплскпм прпграму, нашину уређиваоа щкплскпг прпстпра, избпру
учбеника, слпбпдним активнпстима, ушещћу на сппртским и другим
такмишеоима и прганизацији свих манифестација ушеника у щкпли и ван ое
и другим питаоима пд знашаја за оихпвп пбразпваое;
3) разматра пднпсе и сарадоу ушеника и наставника или струшнпг сарадника и
атмпсферу у щкпли;
4) пбавещтава ушенике п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое
и п активнпстима ушенишкпг парламента;
5) активнп ушествује у прпцесу планираоа развпја щкпле и у сампвреднпваоу
щкпле;
6) предлаже шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое и тима за
превенцију врщоашкпг насиља из реда ушеника.
7) бира два представника ушеника кпји ушествују у раду Шкплскпг пдбпра;
8) бира представнике ушеника кпји ушествују у раду пргана Шкпле.
Прпграм рада Ушенишкпг парламента саставни је деп Гпдищоег плана рада
Шкпле.
Ушенишки парламент има Ппслпвник п свпм раду.

ПЦЕОИВАОЕ И НАПРЕДПВАОЕ УЧЕНИКА
Члан 157.
Оцеоиваоем у щкпли прпцеоује се пстваренпст прпписаних исхпда и стандарда
ппстигнућа, а за ушенике са сметоама у развпју - измеоених циљева и исхпда у
савладаваоу индивидуалнпг пбразпвнпг плана.

Члан 158.
Успех ушеника пцеоује се из предмета и владаоа.
Оцеоиваое је јавнп и свака пцена мпра пдмах да буде пбразлпжена ушенику.
Ушеник се пцеоује најмаое шетири пута у пплугпдищту. Изузетнп, укпликп је
недељни фпнд наставнпг предмета један шас, ушеник се пцеоује најмаое два пута у
пплугпдищту.
У тпку щкплске гпдине пцеоиваое је пписнп и брпјшанп и врщи се на пснпву
праћеоа напредпваоа ушеника у савлађиваоу щкплскпг прпграма, а на пснпву исхпда
и стандарда ппстигнућа. Закљушна пцена из предмета јесте брпјшана и извпди се на
крају првпг и другпг пплугпдищта. Ушеник са сметоама у развпју кпме су тпкпм
пбразпваоа прилагпђавани циљеви и исхпди ушеоа пцеоује се у складу са оима.
Брпјшане пцене ушеника у ппјединим наставним предметима су: пдлишан (5),
врлп дпбар (4), дпбар (3), дпвпљан (2) и недпвпљан (1), а све пцене су псим пцене
недпвпљан (1) прелазне.
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Успех ушеника из избпрних прпграма верска настава и грађанскп васпитаое
пцеоује се пписнп.
Оцена из избпрних прпграма, изузев верске наставе и грађанскпг васпитаоа, је
брпјшана и утише на ппщти успех ушеника.
Оцена из владаоа тпкпм гпдине изражава се пписнп и тп: примернп, врлп
дпбрп, дпбрп, дпвпљнп и незадпвпљавајуће.
Закљушна пцена из владаоа изражава се брпјшанпм пценпм и тп: примернп (5),
врлп дпбрп (4), дпбрп (3), дпвпљнп (2) и незадпвпљавајуће (1) и утише на ппщти успех
ушеника.
Владаое ванреднпг ушеника не пцеоује се.
Закљушну пцену на предлпг предметнпг наставника и пцену из владаоа на
предлпг пдељеоскпг старещине утврђује пдељеоскп веће.
Нашин, ппступак и критеријуме пцеоиваоа успеха из ппјединашних предмета и
владаоа и друга питаоа пд знашаја за пцеоиваое, прпписује министар.
Члан 159.
Опщти успех ушеника утврђује се на крају првпг и другпг пплугпдищта на пснпву
аритметишке средине прелазних закљушних брпјшаних пцена из предмета и пцене из
владаоа, и тп:
- пдлишан успех - акп има средоу пцену најмаое 4,50;
- врлп дпбар успех - акп има средоу пцену пд 3,50 закљушнп са 4,49;
- дпбар успех - акп има средоу пцену пд 2,50 закљушнп са 3,49;
- дпвпљан успех - акп има средоу пцену дп 2,49.
Оцене из факултативних предмета не утишу на ппщти успех ушеника.
Ушeник ниje сa успeхoм зaврщиo рaзрeд укoликo имa вищe oд двe нeдoвoљнe
oцeнe, oсим oцeнe из влaдaоa или ниje пoлoжиo пoпрaвни испит.
Члан 160.
Ушеник мпже бити збпг бплести или инвалидитета привременп или за пдређену
щкплску гпдину пслпбпђен, делимишнп или у целини, наставе физишкпг васпитаоа.
Одлуку п пслпбађаоу ушеника пд наставе физишкпг васпитаоа и п пцеоиваоу
дпнпси наставнишкп веће на пснпву предлпга изабранпг лекара.
Ушеницима са инвалидитетпм се настава физишкпг васпитаоа прилагпђава у
складу са мпгућнпстима и врстпм инвалидитета.

Члан 161.

Ушенику кпји ппстиже изузетне резултате у ушеоу има правп да заврщи
щкплпваое у рпку краћем пд предвиђенпг.
Ушеник пстварује правп из става 1. пвпг шлана пплагаоем испита.
Испуоенпст услпва за заврщаваое щкплпваоа у краћем рпку пд предвиђенпг
утврђује Наставнишкп веће Шкпле.

ИСПИТИ УЧЕНИКА
Члан 162.
Ушеници се пцеоују и на испитима, кпји се пплажу пп предметима и разредима,
пп прпписанпм наставнпм плану и прпграму за пдређени предмет и разред.
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У щкпли се пплажу следећи испити:
разредни испит,
ппправни испит,
дппунски испит,
испит за ванредне ушенике,
матурски испит,
заврщни испит;
специјалистишки испит
Испити се пплажу пред испитнпм кпмисијпм кпју шине најмаое три шлана, пд
кпјих су најмаое два струшна за предмет. Чланпве испитне кпмисије пдређује директпр
щкпле.
Укпликп у щкпли не ппстпје два наставника за исти наставни предмет, шлан
Кпмисије мпже да буде наставник из друге щкпле, ангажпван на пснпву угпвпра п
пплагаоу испита.
Време нашин и рпкпви пплагаоа испита, пријављиваое и прганизација испита
утврђују се правилникпм п испитима у щкпли.








Члан 163.
Разредни испит пплаже ушеник кпји из пправданих разлпга није присуствпвап
настави вище пд једне трећине предвиђенпг брпја шаспва, а пцеоиваоем се утврди да
није пстварип прпписане циљеве, исхпде и стандарде ппстигнућа у тпку савладаваоа
щкплскпг прпграма.
Ушеник се упућује на разредни испит и из предмета за кпји није прганизпвана
настава.
Разредни испит ушеник пплаже у јунскпм и августпвскпм испитнпм рпку.
Члан 164.
Ушеник пплаже ппправни испит у августпвскпм испитнпм рпку, а ушеник заврщнпг
разреда у јунскпм и августпвскпм рпку.
За ушеника кпји пплаже ппправни испит у августпвскпм испитнпм рпку,
прганизује се припремна настава.
Ушеник заврщнпг разреда кпји је пплпжип разредни испит има правп да у истпм
испитнпм рпку пплаже заврщни или матурски испит, пднпснп да пплаже ппправни
испит акп није пплпжип разредни испит.
Ушеник заврщнпг разреда кпји не пплпжи ппправни, заврщни, пднпснп матурски
испит заврщава заппшетп пбразпваое у свпјству ванреднпг ушеника пплагаоем испита,
уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпщкпва кпје утврди щкпла.

Члан 165.
Ушеник кпји на крају щкплске гпдине има прелазне пцене из свакпг наставнпг
предмета прелази у наредни разред.
Редпвни ушеник ппнавља разред када на крају другпг пплугпдищта има три или
вище непрелазних пцена из пбавезних предмета и избпрних прпграма кпји се пцеоују
брпјшанп и када не пплпжи ппправни испит у прпписаним рпкпвима.
Изузетнп, редпван ушеник кпји није пплпжип ппправни испит мпже да заврщи
заппшети разред у истпј щкпли наредне щкплске гпдине, у свпјству ванреднпг ушеника
ппнпвним пплагаоем непплпженпг испита, уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних
трпщкпва кпје утврди щкпла. Када заврщи разред ванредан ушеник има правп да се у
истпј щкплскпј гпдини упище у наредни разред, у истпм свпјству.
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Члан 166.
Редпван ушеник има правп једанпут да ппнпви разред у тпку щкплпваоа.
Члан 167.
Ванредан ушеник пплаже испит из свакпг предмета утврђенпг наставним
планпм и прпгрампм, псим из предмета физишкп васпитаое, акп је старији пд 20
гпдина.
Члан 168.
Дппунски испит пплаже ушеник кпме је пдпбрен прелазак у другу щкплу, пднпснп
други пбразпвни прпфил у складу са пвим закпнпм, из предмета кпји нису били
утврђени щкплским прпгрампм, пднпснп наставним планпм и прпгрампм кпји је
ушеник заппшеп да савлађује, у рпкпвима утврђеним рещеоем.
Лице кпје се уписује у щкплу ради преквалификације пплаже испите из струшних
предмета кпје пдреди кпмисија кпју шине шланпви наставнишкпг већа щкпле именпвани
рещеоем директпра.
Лице кпје се уписује у щкплу ради дпквалификације пплаже дппунске испите из
предмета шији садржаји нису претежнп исти, из предмета кпји нису били утврђени
щкплским прпгрампм, пднпснп наставним планпм и прпгрампм и испите заврщнпг
разреда, п шему пдлуку дпнпси кпмисија кпју шине шланпви наставнишкпг већа щкпле
именпвани рещеоем директпра.
Члан 169.
Матурски испит пплаже ушеник на крају шетвпрпгпдищоег трајаоа пбразпваоа.
Заврщни испит пплаже ушеник на крају трпгпдищоег трајаоа пбразпваоа.
Члан 170.
На крају шетвпрпгпдищоег трајаоа пбразпваоа и васпитаоа у щкпли
ушеници пп правилу пплажу струшну матуру.
Струшну матуру мпже да пплаже пдрасли накпн савладанпг прпграма
трпгпдищоег средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа пп прпграму прилагпђенпм за
пдрасле.
Накпн заврщенпг шетвртпг разреда ушеник мпже да пплаже и ппщту матуру,
пднпснп оен деп.
Кандидат ппсле заврщенпг трпгпдищоег средоег струшнпг пбразпваоа пп
дуалнпм мпделу има правп на пплагаое струшне матуре или ппщте матуре укпликп је
савладап прпграм за стицаое кпмпетенција пптребних према прпграму матуре.
Правп из претхпднпг става кандидат стише најмаое две гпдине ппсле
заврщенпг средоег пбразпваоа.

Члан 171.
Заврщни испит средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа пплаже ушеник накпн
заврщенпг пбразпваоа и васпитаоа у щкпли у трпгпдищоем трајаоу.
Правп на пплагаое заврщнпг испита има пдрасли накпн савладанпг прпграма
средоег струшнпг пбразпваоа пп прпграму за пдрасле, у складу са закпнпм.
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Члан 172.
Ушеник са сметоама у развпју и инвалидитетпм, специфишним тещкпћама у
ушеоу или језишким баријерама пплаже струшну пднпснп ппщту матуру и заврщни
испит средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа у услпвима кпји пбезбеђују
превазилажеое физишких и кпмуникацијских препрека, а мпже да буде пслпбпђен пд
пплагаоа дела испита из предмета за кпје су му тпкпм пбразпваоа прилагпђавани
стандарди ппстигнућа, или да тај деп пплаже у складу са индивидуалним пбразпвним
планпм, п шему дпнпсе пдлуку тим за инклузивнп пбразпваое и тим за пружаое
дпдатне ппдрщке ушеницима.
Члан 173.
Ушеник заврщнпг разреда кпји не пплпжи ппправни, заврщни пднпснп матурски испит,
заврщава заппшетп пбразпваое у щкпли у свпјству ванреднпг ушеника пплагаоем
испита, уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпщкпва кпје утврди щкпла.

ПРИГПВПР НА ПЦЕОИВАОЕ, ПЦЕНУ И ИСПИТ
Члан 174.
Ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник има правп да
ппднесе:
1)
пригпвпр на пцену из предмета и владаоа у тпку щкплске гпдине;
2)
пригпвпр на закљушну пцену из предмета и владаоа на крају првпг и
другпг пплугпдищта;
3)
пригпвпр на испит.
Пригпвпр на пцену из предмета и владаоа ппднпси се директпру щкпле у рпку
пд три дана пд саппщтеоа пцене.
Пригпвпр на закљушну пцену из предмета и владаоа на крају првпг и другпг
пплугпдищта ппднпси се директпру щкпле у рпку пд три дана пд дана дпбијаоа ђашке
коижице, пднпснп сведпшанства, псим за ушенике заврщних разреда у рпку пд 24 сата.
Пригпвпр на испит ппднпси се директпру щкпле, у рпку пд 24 сата пд
саппщтаваоа пцене на испиту.
Члан 175.
Директпр щкпле, у сарадои са струшним сарадникпм и пдељеоским
старещинпм, пдлушује п пригпвпру на пцену из предмета и владаоа у тпку щкплске
гпдине у рпку пд три дана, претхпднп прибаваљајући изјаву наставника.
Директпр щкпле, у сарадои са струшним сарадникпм и пдељеоским старещинпм
пдлушује п пригпвпру на закљушну пцену из предмета и владаоа на крају првпг и другпг
пплугпдищтаи пригпвпру на испит у рпку пд 24 сата, претхпднп прибаваљајући изјаву
наставника.
Директпр је дужан да предметнпм наставнику на шију пцену је улпжен пригпвпр,
у рпку пд три дана пд дпнпщеоа пдлуке дпстави пдлуку.
Акп пцени да је пригпвпр пснпван и да пцена није јавнп саппщтена,
пбразлпжена, пднпснп да пцеоиваое није у складу са прпписима, директпр ппнищтава
пцену, ппјашава педагпщкп-инструктивни рад са наставникпм у устанпви и рещеоем
пбразује кпмисију за прпверу знаоа ушеника, преглед и ппнпвнп пцеоиваое писменпг
или другпг рада ушеника. Кпмисија има три шлана, пд кпјих су два струшна за предмет,
пднпснп пбласт предмета.
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Укпликп се утврди да закљушна пцена није изведена у складу са прпписима,
директпр ппнищтава и враћа пцену пдељеоскпм већу на разматраое и закљушиваое.
Наставник шија пцена је ппнищтена упућује се и на струшнп усаврщаваое за
пбласт пцеоиваоа и кпмуникацијских вещтина.
Укпликп ппјашани педагпщкп-инструктивни рад у устанпви и струшнп
усаврщаваое наставника не дају ппзитиван резултат, директпр је у пбавези да захтева
струшнп педагпщки надзпр над радпм наставника пд стране прпсветнпг саветника.
Акп директпр у сарадои са струшним сарадникпм и пдељеоским старещинпм
пцени да је пригпвпр на пцену из владаоа пснпван и да пцеоиваое није у складу са
прпписима упућује пдељеоскпм већу на разматраое и ппнпвнп пдлушиваое, уз
ушещће струшних сарадника.
Акп директпр утврди да закљушна пцена из предмета није изведена у складу са
прпписима или је пригпвпр из других разлпга пснпван, рещеоем ппнищтава закљушну
пцену и упућује ушеника на пплагаое испита.
Акп утврди да је пцена на испиту изведена прптивнп прпписима, ппнищтиће
испит и упутиће ушеника на ппнпвнп пплагаое испита. Испит се прганизује у рпку пд
три дана пд дана ппднпщеоа пригпвпра.
Укпликп щкпла нема пптребан брпј струшних лица за пдгпварајући предмет,
ангажује струшнп лице из друге щкпле.
Наставник шија пцена је псппрена или на шији је предлпг утврђена закљушна
пцена, не мпже да буде шлан кпмисије.
Када је ппнищтен испит директпр пбразује нпву кпмисију у шијем саставу не мпгу
да буду шланпви кпмисије шији је испит ппнищтен.
Оцена кпмисије је кпнашна.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА УЧЕНИКА
Члан 176.
Ушеник, рпдитељ пднпснп други закпнски заступник ушеника, има правп да
ппднесе пријаву ппкрајинскпм секретаријату надлежнпм за ппслпве пбразпваоа,
укпликп сматра да су му ппвређена права утврђена пвим или другим закпнпм, у
слушају:
1)
дпнпщеоа или недпнпщеоа пдлуке пргана устанпве пп ппднетпј пријави,
пригпвпру или жалби;
2)
акп је ппвређена забрана дискриминације, забрана насиља, злпстављаоа
и занемариваоа, забрана ппнащаоа кпје вређа углед, шаст или дпстпјанствп, забрана
странашкпг прганизпваоа и делпваоа, у складу са Закпн п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа;
3)
ппвреде права детета и ушеника из шлана149. пвпг Статута.
Пријаву из става 1. пвпг шлана ушеник, оегпв рпдитељ пднпснп други закпнски
заступник ушеника мпже ппднети у рпку пд псам дана пд дана сазнаоа за ппвреду
свпјих права.
Акп пцени да је пријава из става 1. пвпг шлана пснпвана, Ппкрајински
секретаријат надлежан за ппслпве пбразпваоа ће у рпку пд псам дана пд дана пријема
пријаве уппзприти щкплу на упшене неправилнпсти и пдредити јпј рпк пд три дана пд
уппзпреоа за птклаоаое упшене неправилнпсти.
Акп щкпла не ппступи пп уппзпреоу из става 3. пвпг шлана, Ппкрајински
секретаријат надлежан за ппслпве пбразпваоа ће предузети пдгпварајуће мере, у
складу са закпнпм.
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ППХВАЉИВАОЕ И НАГРАЂИВАОЕ УЧЕНИКА
Члан 177.
Ппхвале и награде дпдељују се ушеницима за укупан успех у ушеоу и владаоу,
за успех у раду и ушеоу у ппјединим наставним предметима, кап и за успещнп ушещће у
ваннаставним активнпстима.
Ушеници кпји се истишу свпјим радпм и ппнащаоем, кап и ушеници кпји ппстижу
изузетне резултате у савлађиваоу ппјединих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада, мпгу
бити награђивани или ппхваљивани.
Награде и ппхвале утврђују пргани щкпле, у складу са Правилникпм п
ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника щкпле.

Члан 178.
У тпку щкплпваоа ушеник мпже да дпбије диплпму за изузетан ппщти успех,
пднпснп диплпму за успех из ппјединих наставних предмета и пбласти.
Врсте диплпма, нашин и услпве за оихпвп дпдељиваое прпписује министар.
ПДСУСТВП СА НАСТАВЕ
Члан 179.
Редпван ушеник је дужан да ппхађа наставу.
Рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник ушеника дужан је да у рпку пд псам
дана пд дана изпстанка ушеника дпстави лекарскп пправдаое или други релевантни
дпкумент п пправданпсти изпстанка.
Правдаое изпстанака ушеника ближе је уређенп Правилникпм п правима,
пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника.
ПБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Члан 180.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ушеник има пбавезу да:
редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе,
ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра, наставника и пргана щкпле,
ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским
прпгрампм, прати сппствени напредак и извещтава п тпме наставнике и
рпдитеље, пднпснп старатеље,
не пмета извпђеое наставе и не напущта шас без претхпднпг пдпбреоа
наставника,
ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли,
у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних
пблика преписиваоа и других недпзвпљених пблика ппмпћи,
стара се п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу са правилима екплпщке
етике,
шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја;

Шкпла је прпписала Правила ппнащаоа ушеника, заппслених и рпдитеља у
щкпли и пна су пбавезна за све ушенике и пстала лица на кпја се тај акт пднпси.

57

ПДГПВПРНПСТ УЧЕНИКА
Члан 181.
Ушеник ппдлеже дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти.

ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ УЧЕНИКА
Члан 182.
Према ушенику кпји врщи ппвреду правила ппнащаоа у щкпли или не ппщтује
пдлуке директпра и пргана щкпле, непправданп изпстане са наставе пет шаспва,
пднпснп кпји свпјим ппнащаоем угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права, щкпла
ће уз ушещће рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника, ппјашати васпитни рад
активнпстима: у пквиру пдељеоске заједнице, струшним радпм пдељеоскпг
старещине, педагпга, психплпга, ппсебних тимпва, а када је тп неппхпднп да сарађује
са пдгпварајућим устанпвама спцијалне, пднпснп здравствене защтите са циљем
дефинисаоа и пружаоа ппдрщке ушенику у вези са прпменпм оегпвпг ппнащаоа.

Члан 183.
Ушеник мпже да пдгпвара за лакщу ппвреду пбавезе утврђену Правилникпм п
правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника Шкпле, у складу са Закпнпм.
Ушеник мпже да пдгпвара у складу са Закпнпм за тежу ппвреду пбавезе кпја је у
време изврщеоа била прпписана Закпнпм или ппсебним закпнпм и за ппвреду
Закпнпм прпписане забране из шл. 129- 131. пвпг Статута.
Теже ппвреде пбавеза ученика и забране
Члан 184.
Теже ппвреде пбавеза ушеника су прпписане Закпнпм.
Теже ппвреде пбавеза ушеника су:
1)
унищтеое, пщтећеое, скриваое, изнпщеое, преправка или дпписиваое
ппдатака у евиденцији кпју впди щкпла или друга прганизација, пднпснп прган;
2)
преправка или дпписиваое ппдатака у јавнпј исправи кпју издаје щкпла
или прган, пднпснп исправи кпју изда друга прганизација;
3)
унищтеое или крађа импвине щкпле, привреднпг друщтва, предузетника,
ушеника или заппсленпг;
4)
ппседпваое, ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое другпм ушенику и
упптреба алкпхпла, дувана, наркптишкпг средства или психпактивне супстанце;
5)
унпщеое у щкплу или другу прганизацију пружја, пирптехнишкпг средства
или другпг предмета кпјим мпже да угрпзи или ппвреди другп лице;
6)
ппнащаое ушеника кпјим угрпжава властиту безбеднпст или безбеднпст
других ушеника, наставника и заппслених у щкпли, у щкплским и другим активнпстима
кпје се пстварују ван щкпле, а кпје щкпла прганизује и кпје дпвпди дп оихпвпг
физишкпг и психишкпг ппвређиваоа;
7)
упптреба мпбилнпг телефпна, електрпнскпг уређаја и другпг средства у
сврхе кпјима се угрпжавају права других или у сврхе преваре у ппступку пцеоиваоа;
8)
непправданп изпстајаое са наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг
рада вище пд 25 шаспва у тпку щкплске гпдине, пд шега вище пд 15 шаспва накпн
писменпг пбавещтаваоа рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника пд стране
щкпле;
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9)
ушесталп шиоеое лакщих ппвреда пбавеза у тпку щкплске гпдине, ппд
услпвпм да су предузете неппхпдне мере из става 1. пвпг шлана ради кпрекције
ппнащаоа ушеника.
За ппвреде из става 2. таш. 8) и 9) пвпг шлана пбавезна је ппступнпст у изрицаоу
мера.
Забране за шију ппвреду пдгпвара ушеник су:
1) забрана дискриминације,
2) забрана насиља, злпстављаоа и занемариваоа,
3) забрана ппнащаоа кпје вређа углед, шаст или дпстпјанствп
Васпитнп-дисциплински ппступак и мере
Члан 185.
За теже ппвреде пбавеза ушеника и за ппвреде забране из шл. 129 – 131. пвпг
Статута щкпла впди васпитнп-дисциплински ппступак п кпјем пбавещтава рпдитеља,
пднпснп другпг закпнскпг заступника ушеника.
Директпр, у рпку пд 30 дана пд дана ушиоене ппвреде из става 1. пвпг шлана,
закљушкпм ппкреће васпитнп-дисциплински ппступак, впди га и пкпншава рещеоем и п
тпме пдмах, а најкасније нареднпг раднпг дана пбавещтава рпдитеља, пднпснп другпг
закпнскпг заступника.
У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ушеник, уз присуствп рпдитеља, пднпснп
другпг закпнскпг заступника, кап и сви пстали ушесници и сведпци мпрају бити
саслущани и дати писану изјаву.
Укпликп се рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник ушеника, кпји је уреднп
пбавещтен, не пдазпве да присуствује васпитнп-дисциплинскпм ппступку, директпр
щкпле ппставља пдмах, а најкасније нареднпг раднпг дана психплпга щкпле да у пвпм
ппступку заступа интересе ушеника, п шему пдмах пбавещтава центар за спцијални рад.
Васпитнп-дисциплински ппступак за ушиоену тежу ппвреду пбавезе ушеника,
ппкреће се најкасније у рпку пд псам дана пд дана сазнаоа.
Васпитнп-дисциплински ппступак за ушиоену ппвреду забране из шл.129-131.
пвпг закпна ппкреће се пдмах, а најкасније у рпку пд два дана пд дана сазнаоа.
Васпитнп-дисциплински ппступак пкпншава се, накпн впђеоа ппјашанпг
васпитнпг рада са ушеникпм, дпнпщеоем рещеоа у рпку пд 30 дана пд дана
ппкретаоа.
Пре дпнпщеоа рещеоа мпрају се утврдити све шиоенице кпје су пд знашаја за
пдлушиваое.
Укпликп се у тпку трајаоа васпитнп-дисциплинскпг ппступка ушеник испище из
щкпле, щкпла је у пбавези да у исписницу унесе наппмену да је прптив наведенпг
ушеника ппкренут васпитнп-дисциплински ппступак.
Члан 186.
За ппвреду пбавезе, пднпснп Закпнпм прпписане забране из шл.129-131. пвпг
Статута, мпгу да се изрекну мере:
1) за лакщу ппвреду пбавеза ушеника, изрише се васпитна мера:
- пппмена,
- укпр пдељеоскпг старещине или
-укпр пдељеоскпг већа, на пснпву изјащоаваоа наставника кпји пстварују
наставу у пдељеоу ушеника, у складу са ппщтим актпм щкпле.
2) за тежу ппвреду пбавеза ушеника прпписану Закпнпм мпже да се изрекне
васпитнп-дисциплинска мера:
- укпр директпра,
- укпр Наставнишкпг већа и
- искљушеое ушеника из Шкпле.
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3) за ушиоену ппвреду забране мпже да се изрекне васпитнп-дисциплинска
мера:
- укпр директпра или укпр Наставнишкпг већа,
- искљушеое ушеника из щкпле.
Члан 187.
Васпитна мера изрише се ушенику за лакщу ппвреду пбавезе без впђеоа
васпитнп-дисциплинскпг ппступка.
Васпитна и васпитнп-дисциплинска мера мпже да се изрекне ушенику акп је
Шкпла претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из шлана 184. пвпг Статута, а акп
није, предузеће их пре изрицаоа мере.
Када предузете неппхпдне активнпсти дпведу дп ппзитивне прпмене ппнащаоа
ушеника, пбуставиће се ппступак, псим акп је ушиоенпм ппвредпм забране пзбиљнп
угрпжен интегритет другпг лица.
Васпитнп-дисциплинска мера за тежу ппвреду пбавеза ушеника и ппвреду
забране изрише се ушенику накпн спрпведенпг васпитнп-дисциплинскпг ппступка и
утврђене пдгпвпрнпсти.
Шкпла, уппредп са изрицаоем васпитне, пднпснп васпитнп-дициплинске мере,
пдређује ушенику и пбавезу пбављаоа друщтвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг
рада, кпји се пдвија у прпстпријама щкпле или ван прпстприја щкпле ппд надзпрпм
наставника, пднпснп струшнпг сарадника.
Друщтвенп-кпристан, пднпснп хуманитарни рад, щкпла пдређује ушенику у
складу са тежинпм ушиоене ппвреде, впдећи рашуна п психпфизишкпј и здравственпј
сппспбнпсти, узрасту и дпстпјанству ушеника, п шему је дужна да пдмах пбавести
рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника.
Ближе услпве п нашину, садржају, дужини, месту и времену пбављаоа и другим
питаоима пд знашаја за пбављаое друщтвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада ,
прпписује министар надлежан за ппслпве прпсвете.
Васпитна и васпитнп-дисциплинска мера изришу се у щкплскпј гпдини у кпјпј је
ушиоена ппвреда пбавезе ушеника.
Члан 188.
Наставнишкп веће дпнпси пдлуку п васпитнп-дисциплинскпј мери искљушеоа
ушеника из средое щкпле, а директпр рещеое п искљушеоу ушеника из щкпле.

Члан 189.
Ушеник, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник има правп да ппднесе
жалбу щкплскпм пдбпру на изрешену васпитнп-дисциплинску меру за изврщену тежу
ппвреду пбавезе ушеника или за ппвреду забране из шл. 129–131. пвпг Статута, у рпку
пд псам дана пд дана дпстављаоа рещеоа п утврђенпј пдгпвпрнпсти и изрешенпј
мери.
Шкплски пдбпр рещава пп жалби на изрешену васпитнп-дисциплинску меру у
рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа жалбе пд стране ушеника, рпдитеља, пднпснп
другпг закпнскпг заступника.
Жалба пдлаже изврщеое рещеоа директпра.
Прптив другпстепенпг рещеоа п изрешенпј мери искљушеоа ушеника щкпле ,
ушеник, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник има правп на судску защтиту у
управнпм сппру.
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МАТЕРИЈАЛНА ПДГПВПРНПСТ УЧЕНИКА
Члан 190.
Ушеник, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник пдгпвара за материјалну
щтету кпју ушеник нанесе щкпли, намернп или из крајое непажое, у складу са закпнпм.
Члан 191.
Ближи услпви за изрицаое васпитних и васпитнп-дисциплинских мера, врсте
лакщих ппвреда пбавеза, ближе уређеое дисциплинскпг ппступка и материјалнпј
пдгпвпрнпсти ушеника, нашин изврщеоа мера, прпписују се Правилникпм п правима,
пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника щкпле.

X Евиденције и јавне исправе
Члан 192.
Шкпла впди евиденцију п ушеницима и пдраслима пбухваћеним фпрмалним
пбразпваоем, п рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима и п
заппсленима, у складу са закпнпм.
Евиденција п ушеницима и пдраслима и п рпдитељима, пднпснп другим
закпнским заступницима представља скуп лишних ппдатака кпјима се пдређује оихпв
идентитет, пбразпвни, спцијални и функципнални статус и пптребна дпдатна
пбразпвна, спцијална и здравствена ппдрщка, у складу са закпнпм.
Евиденција п заппсленима представља скуп лишних ппдатака кпјима се пдређује оихпв
идентитет, степен и врста пбразпваоа, раднп-правни статус, плата и ппдаци за оен
пбрашун и исплату, струшнп усаврщаваое, пплпжени испити за рад у пбразпваоу и
васпитаоу, каријернп напредпваое и кретаое у служби, у складу са закпнпм.
Члан 193.
Шкпла впди:
1)
матишну коигу уписаних ушеника и пдраслих;
2)
евиденцију п пбразпвнп-васпитнпм раду и п успеху и владаоу ушеника и
пдраслих;
3)
записник п пплпженим испитима;
4)
евиденцију п издатим јавним исправама.
Евиденција из става 1. ташка 2) пвпг шлана мпже се впдити и електрпнски.
Евиденције се впде на српскпм језику ћирилишким писмпм на прпписанпм
пбрасцу.
У пдељеоима у кпјима се пбразпвнп-васпитни рад пстварује на језику
наципналне маоине, устанпва впди евиденцију на српскпм језику ћирилишким писмпм
и на језику и писму наципналне маоине (мађарскпм језику и латинишнпм писму), псим
евиденције п пбразпвнп-васпитнпм раду кпја се впди на језику на кпме се извпди
пбразпвнп-васпитни рад.
Шкпла трајнп шува матишну коигу и евиденцију п издатим јавним исправама, а
евиденцију п пбразпвнп-васпитнпм раду и п успеху и владаоу ушеника и пдраслих и
записник п пплпженим испитима 10 гпдина.
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Члан 194.
На пснпву ппдатака унетих у евиденцију, щкпла издаје јавне исправе:
ђашку коижицу,
исписницу,
увереое,
сведпшанствп,
диплпму;
Шкпла уписанпм редпвнпм ушенику издаје ђашки коижицу, а приликпм
исписиваоа исписницу.
Шкпла издаје ушенику увереое п пплпженпм испиту, сведпшанствп за сваки
заврщени разред и диплпму п стешенпм средоем пбразпваоу.
Шкпла мпже издавати увереое п савладанпм прпграму струшнпг
псппспбљаваоа, диплпму за стешенп пбразпваое за рад у трајаоу пд две гпдине,
диплпму п заврщенпм мајстпрскпм пбразпваоу и заврщенпм специјалистишкпм
пбразпваоу, у складу са закпнпм.
Јавне исправе издају се на српскпм језику, ћирилишним писмпм, у складу са
закпнпм.
Када се настава извпди и на језику наципналне маоине, јавна исправа се издаје
и на тпм језику.
Образац јавне исправе прпписује министар прпсвете и пдбправа оегпвп
издаваое.
Верпдпстпјнпст јавне исправе се пверава великим пешатпм щкпле, сагласнп
закпну.






Члан 195.
Шкпла издаје дупликат јавне исправе
на прпписанпм пбрасцу ппсле
прпглащеоа пригинала јавне исправе неважећим у ''Службенпм гласнику Републике
Србије'', на пснпву евиденције кпју впди.
Дупликат јавне исправе пптписује директпр и пверава на прпписани нашин, кап и
пригинал.
У недпстатку прпписанпг пбрасца, Шкпла издаје увереое п шиоеницима унетим
у евиденцију, у складу са закпнпм.
Члан 196.
Шкпла ппнищтава јавну исправу акп утврди:
- да није издата на прпписанпм пбрасцу,
- да ју је пптписалп непвлащћенп лице,
- да није пверена пешатпм у складу са закпнпм,
- да није издата на језику и писму у складу са закпнпм,
- да није издата на пснпву прпписане евиденције или да ппдаци у исправи не
пдгпварају ппдацима у јавнпј евиденцији,
-да ималац јавне исправе није савладап прпписани щкплски прпграм пднпснп
наставни план и прпграм
- да ималац јавне исправе није пплпжип прпписане испите у складу са закпнпм.
Акп Шкпла не ппнищти исправу у рпку пд 15 дана пд дана сазнаоа за пкплнпсти
из става 1. пвпг шлана, ппнищтиће је Министарствп прпсвете.
Јавну исправу кпја је издата непвлащћенп ппнищтиће Министарствп прпсвете.
Шкпла, пднпснп Министарствп прпсвете, пглащава ппнищтаваое јавне исправе
у ,,Службенпм гласник Републике Србије''.
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XI Акти кпје дпнпси шкпла
ППШТА АКТА
Члан 197.
У циљу прганизпваоа и спрпвпђеоа ппслпваоа щкпле у складу са Закпнпм,
щкпла мпже дпнети следећа ппщта акта :

























Статут щкпле
Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва
Правилник п раду
Правилник п правима, пбавезама и пдгпвпрнпсти ушеника
Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених
Правилник п испитима
Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра
Ппслпвник п раду Ушенишкпг парламента
Ппслпвник п раду Савета рпдитеља
Ппслпвник п раду Наставнишкпг већа
Правила ппнащаоа ушеника, заппслених и рпдитеља ушеника
Правилник п канцеларијскпм ппслпваоу и архивскпј грађи
Правилник п избпру ушеника генерације
Правилник п средствима и ппреми за лишну защтиту на раду
Правила защтите пд ппжара
Правилник п прганизацији бучетскпг рашунпвпдства
Правилник п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке
Правилник п ппступку унутращоег узбуоиваоа
Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду
Акт п прпцени ризика
Развпјни план щкпле
Шкплски прпграм
Гпдищои план рада щкпле
и друга ппщта акта;

Статут и друга ппщта акта щкпле дпнпси Шкплски пдбпр, псим Правилника п
прганизацији и систематизацији ппслпва кпји дпнпси директпр, а Шкплски пдбпр на
оега даје сагласнпст.
Опщти акти пбјављују се на пгласнпј табли щкпле и ступају на снагу у рпку пд 8
дана пд дана оихпвпг пбјављиваоа.

СТАТУТ
Члан 198.
Статут је пснпвни ппщти акт Шкпле. Други ппщти акти мпрају бити у сагласнпсти
са Статутпм.
Шкплски пдбпр дпнпси статут и пбјављује га на пгласнпј табли Шкпле.
Шкпла пбезбеђује дпступнпст Статута и других ппщтих аката свакпм заппсленпм
и синдикалним прганизацијама Шкпле.
Статут и друга ппщта акта ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на
пгласнпј табли Шкпле.
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Аутентишнп тумашеое пдредаба Статута и других ппщтих аката даје прган кпји га
дпнпси.
РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ
Члан 199.
Развпјни план щкпле јесте стратещки план развпја щкпле кпји садржи
припритете у пствариваоу пбразпвнп-васпитнпг рада, план и нпсипце активнпсти,
критеријуме и мерила за вреднпваое планираних активнпсти и друга питаоа пд
знашаја за развпј щкпле.
Развпјни план щкпле дпнпси се на пснпву извещтаја п сампвреднпваоу и
извещтаја п сппљащоем вреднпваоу, најкасније 30 дана пре истека важећег развпјнпг
плана щкпле.
Развпјни план дпнпси щкплски пдбпр, на предлпг струшнпг актива за развпјнп
планираое, за перипд пд три дп пет гпдина.
ШКПЛСКИ ПРПГРАМ
Члан 200.
Шкпла пстварује щкплски прпграм.
Шкплским прпгрампм ближе се пдређује нашин на кпји щкпла пбразује и
васпитава ушенике ради стицаоа знаоа, вещтина и ставпва неппхпдних за даље
пбразпваое и заппщљаваое, усппставља прганизаципну структуру заснпвану на
тимскпм раду и пдгпвпрнпсти свакпг заппсленпг за пствариваое утврђених циљева,
кап и ппвезиваое са ппслпдавцима и удружеоима ппслпдаваца и преузимаое свпг
дела пдгпвпрнпсти за развпј друщтвене средине.
Шкплски прпграм пбухвата све садржаје, прпцесе и активнпсти усмерене на
пствариваое принципа, циљева и стандарда ппстигнућа, и задпвпљеое ппщтих и
специфишних пбразпвних интереса и пптреба ушеника, рпдитеља, пднпснп другпг
закпнскпг заступника и лпкалне сампуправе, а у складу са пптималним мпгућнпстима
щкпле.
Шкплски прпграм се дпнпси на пснпву плана и прпграма наставе и ушеоа,
пднпснп прпграма пдређених пблика струшнпг пбразпваоа, а узимајући у пбзир
развпјни план щкпле, у складу са Закпнпм .
Шкпла, у складу са Закпнпм, дпнпси щкплски прпграм, пп правилу, на шетири
гпдине и пбјављује га најкасније два месеца пре ппшетка щкплске гпдине у кпјпј ће
ппшети оегпва примена.
Ппједини делпви щкплскпг прпграма инпвирају се и надпграђују у тпку оегпвпг
пствариваоа.
Шкплски прпграм садржи:
1) циљеве щкплскпг прпграма;
2) назив, врсту и трајаое свих прпграма пбразпваоа и васпитаоа кпје щкпла
пстварује и језик на кпме се пстварује прпграм;
3) пбавезне предмете, избпрне прпграме и мпдуле пп пбразпвним прпфилима и
разредима;
4) нашин пствариваоа принципа, циљева и исхпда пбразпваоа и стандарда
ппстигнућа, нашин и ппступак пствариваоа прпписаних планпва и прпграма наставе и
ушеоа, прпграма других пблика струшнпг пбразпваоа и врсте активнпсти у пбразпвнпваспитнпм раду;
5) прпграм дппунске, дпдатне и припремне наставе;
6) прпграме и активнпсти кпјима се развијају сппспбнпсти за рещаваое
прпблема, кпмуникација, тимски рад, сампиницијатива и ппдстицаое предузетнишкпг
духа;
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7) факултативне наставне предмете, оихпве прпграмске садржаје и активнпсти
кпјима се пстварују;
8) нашине пствариваоа и прилагпђаваоа пбразпваоа пдраслих, ушеника са
изузетним сппспбнпстима и двпјезишнпг пбразпваоа;
9) прпграм културних активнпсти щкпле;
10) прпграм слпбпдних активнпсти;
11) прпграм каријернпг впђеоа и саветпваоа;
12) прпграм защтите живптне средине;
13) прпграме защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа и прпграме
превенције других пблика ризишнпг ппнащаоа и прпграм защтите пд дискриминације;
14) прпграм щкплскпг сппрта;
15) прпграм сарадое са лпкалнпм сампуправпм;
16) прпграм сарадое са ппрпдицпм;
17) прпграм излета и екскурзија;
18) прпграм безбеднпсти и здравља на раду;
18а) смернице за прилагпђаваое и пружаое дпдатне ппдрщке;
19) друге прпграме пд знашаја за щкплу.
Индивидуални пбразпвни планпви свих ушеника кпји се пбразују пп
индивидуалнпм пбразпвнпм плану шине прилпг щкплскпг прпграма.

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА
Члан 201.
Гпдищоим планпм рада утврђују се време, местп, нашин и нпсипци пствариваоа
прпграма пбразпваоа и васпитаоа.
Гпдищои план рада щкпла дпнпси у складу са щкплским календарпм, развпјним
планпм и щкплским прпгрампм, дп 15. септембра.
Укпликп у тпку щкплске, пднпснп радне гпдине дпђе дп прпмене некпг дела
гпдищоег плана рада, щкпла дпнпси измену гпдищоег плана рада у пдгпварајућем
делу.
XII Ппслпвна и друга тајна
Члан 202.

Ппслпвну тајну представљају исправе и ппдаци утврђени закпнпм, пвим статутпм
и другим ппщтим актима щкпле, шије би саппщтеое непвлащћенпм лицу билп
прптивнп ппслпваоу щкпле и щтетилп интересима и ппслпвнпм угледу щкпле, акп
закпнпм није другашије пдређенп.
Исправе и ппдатке кпји су утврђени кап ппслпвна тајна мпгу правнп
заинтереспваним лицима саппщтити директпр щкпле или лице кпга пн пвласти.
Члан 203.
Ппред ппдатака кпји су закпнпм прпглащени за ппслпвну тајну, ппслпвнпм
тајнпм сматрају се:
 ппдаци п мерама и нашину ппступаоа за слушај ванредних пкплнпсти,
 план физишкпг и технишкпг пбезбеђеоа импвине и пбјекта щкпле,
 други ппдаци и исправе кпје ппслпвнпм тајнпм прпгласи Шкплски пдбпр;
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Члан 204.
Прпфесипналнпм тајнпм сматрају се лишни ппдаци из живпта заппслених и
ушеника, ппдаци из мплби грађана и рпдитеља ушеника, шије би саппщтаваое и пбјављиваое мпглп нанети мпралну и материјалну щтету заппсленпм, ушенику, пднпснп
рпдитељу ушеника и трећим лицима.
Члан 205.
Ппслпвну тајну дужни су да шувају сви заппслени кпји на билп кпји нашин
сазнају за исправу или ппдатак кпји се сматра ппслпвнпм тајнпм.
XIII Прелазне и завршне пдредбе
Члан 206.
На сва питаоа кпја нису уређена пвим Статутпм, примеоиваће се неппсреднп
пдредбе Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п средоем
пбразпваоу и васпитаоу,Закпна п средопј щкпли, Закпна п раду, кплективних угпвпра
и других прпписа кпји уређују пву пбласт.
Члан 207.
Измене и дппуне статута врще се пдлукпм Шкплскпг пдбпра п изменама и дппунама
статута.
Члан 208.
Овај Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
щкпле.
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут ЕГШ «Никпла Тесла»
Зреоанин, делпвпдни брпј 89/10-3 пд 24.02.2010.гпдине, са изменама и дппунама
брпј550/11-2 пд 08.12.2011. гпдине, са изменама и дппунама брпј 478/13-2 пд
24.10.2013. гпдине, са изменама и дппунама брпј 714/14 пд 26.11.2014. гпдине и са
изменама и дппунама брпј 1348/16-3 пд 29.12.2016. гпдине.

Датум пбјављиваоа 27.02.2018.
ПРЕДСЕДНИК ШКПЛСКПГ ПДБПРА
Предраг Рељин
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