
 

Нa oснoву члaнa 100. и члaнa 119. стaв 1. тaчкa 1) Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и 

вaспитaњa ("Сл. глaсникРС", бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021  - дaљe: Зaкoн), 

Шкoлски oдбoр Музичке шкoлe  „Јосиф Маринковић“ из Вршца нa сeдници oдржaнoj дaнa 

09.06..2022.гoдинe, дoнeo je 

 

 

С  Т   А  Т  У  Т  

О  И З М Е Н А М А   И  Д О П У Н А М А   

С T A T У T А  

МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“  ВРШАЦ 

I  Oснoвнe oдрeдбe 

Члaн 1. 

Oвим изменама и допунама  Стaтута  врши се усклађивање са Законом о изменама и 
допунама Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa ("Сл. глaсникРС", бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021  - дaљe: Зaкoн). 

Члан 2. 

У одељку „правни положај школе“  у члану 4  у ставу 3 врши се допуна, после тачке испред броја 

5 , додаје се зарез и : у ОШ «Доситеј Обрадовић»  у Пландишту у ул. Војводе Путника 60   и ОШ  

«Ђура Јакшић « у Павлишу, ул. Жарка Зрењанина 79.    

 

Члан 3. 

У одељку „оснивање школе“ у члану 5 , после става 6 додају се нови ставови 7 и 8 који гласе: 

Верификација испуњености услова обављања делатности основног  музичког образовања и 

васпитања у издвојеном  одељењу у Основној школи «Доситеј Обрадовић у Пландишту   за одсек 

хармоника , гитара и тамбура  извршена је решењем Покрајинског секретаријата за образовање , 

управу  и националне мањине-националне заједнице  Нови Сад бр. 128-022-414/2020-01 од 

24.09.2020.г. 

 Верификација испуњености услова обављања делатности основног  музичког образовања и 

васпитања у издвојеном  одељењу у Основној школи «Ђура Јакшић  у Павлишу    за одсек 

флаута, кларинет, тамбура и соло певање извршена је решењем Покрајинског секретаријата за 

образовање , управу  и националне мањине-националне заједнице  Нови Сад бр. 128-022-

230/2022-01 од 13.05.2022 .г. 



 

Члан 4. 

У члану 16 после става 7 додаје се нови став 8 који гласи:  

Податак да је образовање стечено у складу са чланом 16  ставом 5 овог Статута  уноси се у 

одговарајући део (напомена) обрасца јавне исправе. 

 

Члан 5. 

Мења се члан 31 став 3 који гласи: 

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита,  

опште и уметничке матуре у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из 

предмета из којих се полаже матурски испит, завршни испит  односно општа и уметничка матура                               

Члан 6. 

Мења се члан 38 став 1 који гласи:  

Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, 

извођењем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године и  има два  

полугодишта. 

Члан 7. 

Члан 54   тачка 12 мења  се и гласи:  

-закључује са директором школе  уговор о раду на одређено време, одн. доноси решење о 

премештају  на радно место директора;  

Тачка 13 мења се и гласи.  

-одлучује о правима , обавезама и одговорностима  директора Школе 

Додаје се тачка 13а , која гласи:  

-Образује Комисију за вођење дисциплинског поступка против директора  и доноси одлуку о 

одговорности  директора за тежу повреду радне обавезе  или повреду забране из члана 110-113 

Закона.  

 

 



 

Члан 8. 

После члана 54, додаје се нови члан 54а, који гласи:  

Комисија за утврђивање одговорности директора  има 3 члана.  

Комисију чине по један члан из реда наставног особља/стручног сарадника,    из реда ненаставног 

особља и из организације синдиката школе ( из реда наставног особља). 

На првом састанку Комисија бира председника.  

Поступак вођења дисциплинског поступка  спроводи се по поступку за утврђивање одговорности 

запослених у складу са Правилником о дисциплинској и матерјалној одговорности  запослених 

школе.  

По окончању поступка, комисија обавештава школски одбор о донетој одлуци, а школски одбор 

исту прослеђује Министру на даље поступање.   

 

 

Члан 9. 

 

Члан 60 став 3  допуњује  се тако што  се после алинеје  14, додаје нова алинеја 15, а алинеје 

15 и 16 постају 16 и 17.  

 

-Потврду школе  да није вршено спољашње вредновање и да није вршен стручно-педагошки 

надзор над радом кандидата;  

Члан 10 . 

Поступак за избор директора 

Мења се члан 61 који гласи: 

На седници школског одбора на којој се доноси одлука о расписивању конкурса за избор 

директора, доноси се и одлука о образовању комисије за избор директора( у даљем 

тексту:Комисија). 
Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор директора коју образује Школски одбор (у 

даљем тексту: Комисија), која има  три  члана . 

Комисија на првој седници између својих чланова бира председника Комисије, већином гласова од 

укупног броја чланова Комисије. 

Комисија ради у пуном саставу, а њеним радом руководи председник. 

Секретар школе пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;  

Комисија обавља следеће послове:  

- обрађује конкурсну документацију;  

- утврђује благовременост пријаве; 

- утврђује потпуност документације; 

- испуњеност законом прописаних услова за избор директора,  



- цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 

просветног саветника) – уколико је достављен; 

- цени резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 

вредновања, за лице које је претходно обављало дужност директора установе-

уколико је вршено;  

- обавља интервју са кандидатима;  

- прибавља мишљење Наставничког већа о пријављеним кандидатима који 

испуњавају услове конкурса; 

- сачињава извештај 

За свој  рад  конкурса  комисија  је  одговорна  једино  Школском  одбору..  

Комисија  утврђује  испуњеност  услова  са  стањем  на  последњи  дан  конкурсног  рока. 

Статус директора 

Члан 11. 

Мења се члан 66   који гласи:  

Школски одбор  закључује са директором уговор о раду на одређено време.  

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи , доноси  се решење о 

премештају  на радно место директора , које  по сили закона замењује одредбе уговора о раду .  

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених код другог послодавца  , остварује 

право на мировање радног односа  на основу решења о именовању.  

Након престанка  дужности директора  након два мандата лице   има право да се врати на 

послове које је обављао пре именовања за директора установе.  

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност  због истека мандата 

или на лилни захтев  током трећег и сваког наредног мандата , распоређује се на послове који 

одговарају степену и врсти његовог образовања. Ако нема одговарајућих послова , остварује 

право као запослени за чијим је радом престала потреба у складу са законом.    

Надлежност и одговорност директора 

Члан 12. 

Члан 68  тачка 3  се допуњује:  

После речи остваривање стандарда  додаје се реч „образовних“  и наставак постигнућа . 

 

 

 



  

Члан 13. 

                                                             Стручни органи школе 

Мења се члан 73 у делу: 

старају се о остваривању циљева и стандарда образовних постигнућа, а брише се део « и исхода 

образовања и васпитања» 

Надлежност наставнићког већа 

Члан 14. 

Наставничко веће: 

Мења се члан 76  тачка 7 тако што се после тачка зарез, додаје:  

и покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора  именованог на његов предлог.  

 

Одељенско веће 

Члан 15. 

Мења се члан 78 став 2  тако што се брише тачке и додаје.  

и одељењски старешина и када  не изводи наставу у том одељењу. 

Члaн 16. 

Мења се члан 99  тачка  1 и  3 и додаје се тачка 3а  

Савет родитеља 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика ,  у 

Школски одбор и покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора именованог на 

његов предлог;  

3)  учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе; 

3а)  учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници; 

 

 

 

 
 



 

Члан 17. 

 

Мења се члан 109, став 2  који гласи, док се став 3 брише  

 

Ученик другог и трећег разреда основног образовања и васпитања који на крају првог 

полугодишта има недовољне оцене  организује се појачан  образовно-васпитни рад у току другог 

полугодишта, о чему наставник води посебну евиденцију. 

 

Успех ученика  и оцена 

Члан 18. 

Мења се члан 110 став 3 , 4 и 8  и додају се ставови 9 и 10. 

. 

Став 3 «и  три пута“ у СМШ  у току полугодишта. 

Став 4 -брише се тачка  и додаје се „изузев у случају када због угрожености безбедности и 

здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута“ 

После тачке додаје се « и не утичу на општи успех ученика»  

Став 9 и 10 гласе. 

Закључна оцена из изборног предмета верска настава је: истиче се, добар и задовољава. 

Закључна оцена из изборног предмета грађанско васпитање је: веома успешан и успешан. 

 

Приговор на оцењивање 

 

Члан 19. 

Члан 116 мења се  у тачки 1,2,3 , став 2 и став 3 , тако што се реч из предмета брише и 

уместо ње уписује се:  

„из обавезног предмета, изборног програма и активности“  

Члaн 20. 

Члан 131 се допуњује ставовима  3 и 4 који гласе:  

Секретар је дужан да у року од 2 године  од дана заснивања радног односа положи испит за 

лиценцу за секретара. 

Ближе услове за рад секретара  и друга питања у вези са радом секретара установе прописује  

министар.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Члaн 21. 

После чл. 143, додаје се поглавље „Јавне исправе“  и чл. 144 који гласи. 

Школа издаје јавне исправе за основну  и средњу музичку школу предвиђене Законом и 

посебним Правилницима.  

Члaн 22. 

Oвaj стaтут о изменама и допунама Статута ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa њeгoвoг 

oбjaвљивaњa на огласној табли школе.  

                                                                                           

 

                                                                                                            Председник Школског одбора                                                                                                                                                                               

                                                                                                         _______________________________ 

                                                                                                                    Марија Васић Каначки 

 

Овај Статут  о изменама и допунама  

Статута  је објављен на оглсној  табли  школе дана 

 10.06.2022.г.    

Ступио на снагу  18.06.2022.г.  

 

Тврди и оверава  секретар 


