
На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19), 

Школски одбор Основне школе „Душко Радовић“ у Београду, на седници 

одржаној 09.05. 2019. године, донео је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОШ „ Душко Радовић“ 

деловодни број 216/2 од 23.03.2018. године 

 

Члан 1. 

 

  Члан 67. мења се и гласи: 

 

„Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања, описном и бројчаном оценом, у складу са законом. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем. 

У првом разреду основног образовања и васпитања ученик се из обавезног 

предмета, изборних програма и активности оцењује описном оценом. 

Од другог до осмог разреда ученик се из обавезног предмета, изборних 

програма и активности оцењује описно и бројчано. 

Бројчана оцена из обавезног предмета је: одличан (5), врло добар (4), 

добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Успех ученика из изборних програма и активности оцењује се описно и 

то: истиче се, добар и задовољава, осим из изборног програма други страни 

језик који се оцењује бројчано и то бројчаном оценом из става 5. овог члана. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни 

фонд часова обавезног предмета, изборног програма и активности један час 

најмање два пута у полугодишту. 

Закључна оцена из обавезног предмета утврђује се на крају првог и другог 

полугодишта. 

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика првог разреда је описна 

и исказује се као напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и 

препорука. 

У првом разреду закључне оцене из обавезних предмета и из изборних 

програма и активности уносе се у ђачку књижицу и ученик прелази у 

наредни разред. 



Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог до осмог 

разреда је бројчана. 

Закључна оцена из изборних програма и активности је описна и то: истиче 

се, добар и задовољава и не утиче на општи успех ученика, осим из изборног 

програма други страни језик који се оцењује бројчано и закључна оцена 

утиче на општи успех ученика. 

На основу праћења и вредновања током наставне године закључну оцену 

из обавезног предмета, изборног програма и активности утврђује одељењско 

веће које чине наставници који предају ученику на предлог наставника, а 

оцену из владања на предлог одељењског старешине. 

У поступку предлагања закључне оцене наставник разредне наставе, 

односно предметни наставник узима у обзир целокупно залагање и 

постигнућа ученика у току образовно-васпитног рада и то: успех ученика 

постигнут на такмичењима, награде, похвале и дипломе, наступе на 

културним и спортским манифестацијама у школи и ван школе, радове 

ученика објављене у школском листу и другим листовима и часописима, 

радове на изложбама, конкурсима и сл. 

Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и 

изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање 

два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, 

изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна 

оцена. 

Ученика који редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, а нема 

прописани број оцена у полугодишту, наставник је дужан да оцени на 

посебно организованом часу у току трајања полугодишта уз присуство 

одељењског старешине, педагога или психолога. 

Ако наставник из било којих разлога није у могућности да организује час 

из става 16. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну 

замену. 

Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика 

и указује наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у 

полугодишту ради утврђивања закључне оцене. 

Када обавезни предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на 

основу позитивних оцена свих модула у оквиру предмета.“ 

 

 

 



Члан 2. 

 

  Члан 68. мења се и гласи: 

„Општи успех ученика од другог до осмог разреда утврђује се на крају 

првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине закључних 

прелазних бројчаних оцена из обавезних предмета и из изборног програма 

други страни језик, као и оцене из владања почев од шестог разреда. 

 

Општи успех ученика је: одличан, врло добар, добар, довољан и 

недовољан. 

 

Ученик је постигао општи успех: 

1) одличан – ако има средњу оцену најмање 4,50; 

2) врло добар – ако има средњу оцену од 3,50 закључно са 4,49; 

3) добар – ако има средњу оцену од 2,50 закључно са 3,49; 

4) довољан успех – ако има средњу оцену до 2,49. 

 

Ученик није са успехом завршио разред, односно има недовољан успех 

уколико има више од две недовољне оцене, осим оцене из владања или није 

положио поправни испит, осим ученика другог и трећег разреда основне 

школе који се преводи у наредни разред, у складу са Законом о основном 

образовању и васпитању.“ 

 

Члан 3. 

 

Члан 69. мења се и гласи: 

 

„Владање ученика од првог до петог разреда оцењује се описно у току 

и на крају полугодишта. 

Закључна оцена из владања ученика из става 1. овог члана јесте: 

примерно; врло добро; добро; задовољавајуће и незадовољавајуће и не утиче 

на општи успех ученика. 

Владање ученика од шестог до осмог разреда оцењује се описно у току 

полугодишта.  

Оцена из владања из става 3. овог члана на крају првог и другог 

полугодишта јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), 

задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1), и утиче на општи успех ученика. 

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у 

целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у активностима изван 

наставе у складу са школским програмом (слободне активности, ученичка 

задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и 



занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, 

културна активност школе). 

На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета, изборних 

програма и активности. 

Закључну оцену из владања на предлог одељењског старешине 

утврђује одељењско веће. 

 

Члан 4. 

 

   Члан 73. Статута мења се и гласи:  

 

„Ученик који се истиче својим радом и понашањем, као и ученик који 

постиже изузетне успехе у савлађивању појединих облика образовно-

васпитног рада, може бити награђен или похваљен.  

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и 

владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и 

за успешно учешће у ваннаставним активностима.  

Награде и похвале додељује Наставничко веће, Одељенско веће или 

директор Школе. Награде ученику могу бити дате у виду посебних диплома, 

уверења, књига и других одговарајућих поклона.  

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се 

исказују кроз бесплатне излете, екскурзије, куповину спортске или 

информатичке опрема или других поклона у складу са ваннаставном 

активношћу којом се ученик бави и слично и са могућностима школе.  

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на 

основу критеријума које пропишу својим актима. 

 

Наставничко веће и директор похваљују ученике појединце за: 

 

1. одличан успех и примерно владање; 

2. постигнут изузетан успех из наставних области, односно за 

изузетан  успех у појединим ваннаставним активностима које се 

реализују у школи; 

3. освојено прво, друго или треће место на општинским,    

градским/окружним, републичким и међународним 

такмичењима; 

4. Ученика генерације; 

5. Спортисту генерације. 

 

 

 

 



Члан 5. 

 

Члан  74. Статута мења се и гласи: 

„У име Наставничког већа, директор Школе може јавно похвалити или 

наградити групу ученика или цела одељења који су учествовали у 

друштвеним акцијама или јавним манифестацијама, у којима су постигли 

запажене резултате, а тиме допринели афирмацији Школе као целини, 

учешћу у разним хуманитарним и осталим активностима, за постигнуте 

резултате на такмичењима (општинском, 

регионалном, републичком или међународном), који су се истицали у учењу, 

или који су узори другим ученицима својим учењем и владањем, редовно 

похађали наставу, показали се као добри и сарадљиви 

другови и слично. 

Образложење предлога за награде и похвале могу да дају одељењски 

старешина, одељење ученика, Ученички парламент, Стручна и Одељењска 

већа. 

Похвале се додељују у писаном облику и садрже: назив Школе и надлежног 

органа који похвалу додељује, врсту похвале, презиме и име ученика,  разред 

и одељење, датум издавања, оверен потпис директора Школе. 

Поједином ученику може се истовремено доделити и похвала и награда. 

Награде се могу додељивати појединим ученицима а могу се додељивати и 

групи ученика или одељенској заједници. 

Награде се додељују на крају школске године.“ 

 

Критеријуми за избор учененика генерације 

 

Члан 6. 

 

Члан  75. Статута мења се и гласи: „Похвала „Ученик генерације“ 

додељује се ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише 

истакао у учењу и владању и са највише бодова према критеријумима и то:  

 

Општи услови 

 

• да је у току школовања имао одличан успех од првог до осмог разреда 

основне школе; 

• да је у току целокупног школовања имао примерно владање; 

• Право у избору за „Ученика генерације“ имају сви ученици без обзира 

у ком су разреду дошли у школу. 

 

Критеријуми и систем бодовања за избор Ученика генерације: 



 

1. Општи школски успех ученика од 1-8. разреда, 

2. Постигнуће на индивидуалним такмичењима, 

3. Постигнућа на групним такмичењима, 

4. Ваннаставне активности предвиђене Годишњим планом рада школе и 

друге активности 

5. Диплома „Вук Караџић“, 

 

Члан 7. 

 

Члан  76. Статута мења се и гласи:“ 

 

1. Општи школски успех ученика од V до VIII разреда: 

 

• Одличан (5,00).......................................... 5 бодова, 

• Одличан (4,50-4,99)................................. 4 бода. 

 

2. Постигнуће на индивидуалним такмичењима у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 

 

1. Општи школски успех ученика од V до VIII разреда: 

 

• Одличан (5,00).......................................... 5 бодова, 

• Одличан (4,50-4,99)................................. 4 бода. 

 

2. Постигнуће на индивидуалним такмичењима у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 

2.1. 

• Општинско такмичење: прво место 3 бода 

• Општинско такмичење: друго место 2 бода 

• Општинско такмичење: треће место 1 бод 

2.2. 

• Градско/окружно/ међуокружно такмичење: прво место 6 бодова, 

• Градско/окружно/ међуокружно: друго место 5 бодова, 

• Градско/окружно/ међуокружно: треће место 4 бода. 

• Градско/окружно/ међуокружно:  похвала 2 бода. 

 

2.3. 

• Републичко такмичење: прво место 10 бодова 

• Републичко такмичење: друго место 8 бодова 

• Републичко такмичење: треће место 6 бода 



• Републичко такмичење: похвала 4 бода 

2.4. 

• Међународно такмичење: прво место 12 бодова 

• Међународно такмичење: друго место 11 бодова 

• Међународно такмичење: треће место 10 бодова 

• Међународно такмичење: похвала 6 бода 

 

 

3.  Постигнућа на групним такмичењима у организацији 

Министарства просвете,науке и технолошког развоја (музичка, 

спортска, веронаука и друга): Уколико је ученик учестоваво као члан 

екипе школе (спортске, музичке и друге) на одређеном нивоу такмичења, 

освојени бодови му се множе са коефицијентом 0,5 на нивоу такмичења 

на којем је екипа освојила награду према члану 76. тачка 2. овог  Статута. 

 

 

4.  Ваннаставне активности предвиђене Годишњим планом рада школе 

и друге активности из образовног процеса 

 

За сваку ваннаставну активност предвиђену Годишњим планом рада 

школе ученик од шестог разреда добија одређени број бодова. 

 

• учешће на школским манифестацијама – 0,5 бодова по манифестацији 

(Свети Сава, Дан школе, Дан науке и слично) 

• учешће на манифестацијама и фестивалима које организују општина, 

град или република (попут Фестивала науке и других) 2 бода; 

• учешће у пројектним тимовима – 1 бод за сваки пројекат републичког 

значаја, 2 бода за сваки пројекат међународног значаја; 

• награде на конкурсима (литерарни, ликовни, стваралачки...) и 

Регионалном центру за таленте бодују се прва награда 3 бода, друга 

награда 2 бода, трећа награда 1 бод; 

• похађање Летње научне школе у Петници, похађање музичке или 

балетеске школе - 2 бода (свако похађање се појединачно бодује) 

 

5. Диплома 

 

• Носиоцу дипломе „Вук Караџић“ - 10 бодова; 

 

 

 

 



Члан 8. 

 

Члан 77. мења се и гласи:“ Све активности ученика бодују се, а укупан 

број бодова добија се сабирањем бодова са свих нивоа такмичења из свих 

разреда који се бодују. 

Такмичења из члана 76. тачка 2. овог  Статута подразумева такмичења и 

смотре које се налазе у календару Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.“ 

Члан 9. 

 

Члан 78. Статута мења се и гласи: „За Ученика генерације могу да 

конкуришу сви ученици који задовољавају опште услове и може бити 

предложено више кандидата по одељењу. 

 

Комисију за избор Ученика генерације чине:  

 

• руководилац разредног већа седмих разреда, 

• руководилац разредног већа трећих разреда, 

• педагог 

• директор школе 

 

Предлог за кандидата Ученика генерације дају: 

 

• Одељењске старешине ученика одељења осмог разреда, 

• Одељењска заједница одељења осмог разреда, 

• Стручне службе школе, 

• Ученички парламент, 

 

Бодовање кандидата за ученика генерације врши се на основу 

докумената и педагошке документације и евиденције школе (потврде, писане 

и образложене изјаве наставника, записника и друго), диплома и званичних 

извештаја организатора такмичења. 

 

Члан 10. 

 

Члан 79. Статута мења се и гласи: “Ученик који по критеријумима има 

највише бодова Наставничко веће га проглашава ''Учеником генерације'', а 

уколико два или више ученика имају исти број бодова Наставничко веће 

доноси одлуку већином гласова присутних чланова.  



У случају да исти број бодова добију два или више ученика и након гласања 

Наставничког већа, Наставничко веће предлаже да се похвала “Ученик 

генерације” додели  ученику који је узео учешће на вишем рангу такмичења.“ 

 

Члан 11. 

 

Члан. 80. Статута мења се и гласи: „Школа ученику генерације 

додељује посебну диплому и  књигу, а другопласираном и трећепласираном 

кандидату додељује диплому „Понос генерације“. 

 

 

Члан 12. 

 

Члан 81. Статута мења се и гласи: “Похвала „Спортиста генерације“ 

додељује се ученику који је у току школовања постигао изузетне резултате у 

спортским активностима у школи и ван школе.  

Предлог за избор „Спортиста генерације“ подносе ученици осмог 

разреда и Стручно веће за физичко васпитање, Одељенском већу.  

Након разматрања предлога Одељенско веће доставља коначан предлог 

Наставничком већу на усвајање.  

Наставничко веће доноси одлуку већином гласова присутних чланова.  

У случају да исти број гласова добију два или више ученика након 

гласања Наставничког већа, Наставничко веће предлаже да се похвала 

“Спортиста генерације” додели свим тим ученицима.  

Школа ,,Спортисти генерације'' додељује посебну диплому и  књигу. 

 
 

Члан 13.  

 

Члан 83. мења се и гласи:  

 

„Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више 

предмета, изборног програма или активности. 

Ученик може бити неоцењен из обавезног предмета, изборног програма 

и активности уколико није похађао наставу више од трећине укупног 

годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног програма и 

активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне 

стандарде на основном нивоу. 

Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне 

оцене, као и ученик који није приступио полагању разредног испита из једног 

или два обавезна предмета, изборног програма и активности полаже 

поправни испит. 



Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од 

два обавезна предмета, укључујући и изборни програм други страни језик, 

или који не приступи полагању разредног испита из више од два обавезна 

предмета, изборног програма и активности, понавља разред, у складу са 

законом.“ 

Члан 14. 

 

Члан 84. мења се и гласи: 

„Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на 

крају другог полугодишта има до две недовољне закључне бројчане оцене из 

обавезних предмета или из једног обавезног предмета и изборног програма 

други страни језик.  

Ученик који полаже поправни испит обавезан је да похађа припремну 

наставу, коју је школа дужна да организује непосредно пре полагања 

поправног испита.  

Ученик који положи поправни испит завршава разред.  

Ученик осмог, односно завршног разреда који има више од две 

недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не 

понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој 

школи полагањем испита из обавезног предмета, односно изборног програма 

други страни језик из којег има недовољну оцену, у складу са законом.  

Ученик осмог разреда основног образовања и васпитања који положи 

поправни испит, стиче право да полаже завршни испит у основном 

образовању и васпитању у прописаним роковима.“ 

 

Члан 15. 

 

Члан 97. мења се и гласи: 

 

„Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно 

други законски заступник има право да поднесе:  

1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања у току школске године;  

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног 

програма и активности и из владања на крају првог и другог полугодишта;  

3) приговор на испит.  

Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања у току школске године подноси се директору школе 

у року од три дана од саопштења оцене.  

Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног 

програма и активности и из владања на крају првог и другог полугодишта 

подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке 



књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 

24 сата.  

Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од 

саопштавања оцене на испиту.  

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским 

старешином, решењем одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у 

року од три дана, односно у року од 24 сата о приговору из става 1. тач. 2) и 

3) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника. 

 Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен 

приговор, у року од три дана од дана доношења решења из става 5. овог 

члана достави решење. 

 Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног 

програма и активности основан и да оцена није јавно саопштена, 

образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима, директор 

поништава оцену, појачава педагошко инструктивни рад са наставником у 

установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и 

поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.  

Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно 

област предмета.  

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са 

прописима, директор поништава и враћа оцену одељењском већу на 

разматрање и закључивање.  

Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране 

одељењског већа прописаног ставом 8. овог члана, утврди да закључна оцена 

из обавезног предмета, изборног програма и активности није изведена у 

складу са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем 

поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. 

 Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно 

усавршавање за област оцењивања и комуникацијских вештина.  

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно 

усавршавање наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да 

захтева стручно педагошки надзор над радом наставника од стране 

просветног саветника.  

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским 

старешином оцени да је приговор на оцену из владања основан и да 

оцењивање није у складу са прописима упућује одељенском већу на 

разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.  

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, 

поништава испит и упућује ученика на поновно полагање испита.  

Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора.  

Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно 

лице из друге школе.  



Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена 

закључна оцена, не може да буде члан комисије.  

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем 

саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен. 

 Оцена комисије је коначна.“ 

 

 

Члан 16. 

Члан 103. Статута мења се и гласи: 

„За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110–112. Закона 

о основама система образовања и васпитања школа води васпитно-

дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог 

законског заступника ученика.  

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће 

васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана 

сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110–112. Закона о основама 

система образовања и васпитања закључком покреће поступак одмах, а 

најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније 

наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског 

заступника.  

Директор води поступак и окончава га решењем.  

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, 

односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци 

морају бити саслушани и дати писану изјаву.  

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је 

уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском 

поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног 

дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа 

интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.  

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног 

васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана 

покретања. 



 Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја 

за одлучивање.  

 

 

Члан 17. 

 

Члан 131. став 1. тачка 11.  Статута мења се и гласи: „предлаже 

представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 

 

 

Члан 18. 

 

Члан 134. став 1. Статута мења се и гласи:  

 

„Локални савет родитеља чине представници савета родитеља, свих 

установа са подручја општине, града, односно градске општине (у даљем 

тексту: општина). 

 Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.  

Локални савет родитеља:  

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање 

права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, 

односно ученика у општини;  

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од 

значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;  

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 

доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; 

спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и 

осетљивих група на територији општине;  

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији 

општине у вези са питањима из њихове надлежности;  

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од 

значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и 

добробити на територији општине;  

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и 

васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и 

унапређења права детета и људских права;  

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на 

територији општине.  

Ближе услове у вези начина рада локалног савета родитеља заједнички 

прописују министар и министар надлежан за послове локалне самоуправе.“ 

 



Члан 19. 

 

У члану 121. Статута иза става 8. додаје се став 9. који гласи: „Гласачки 

листић за давање мишљења о кандидатима за директора може да има следећи 

текст:“ 

 

„Гласачки листић за давање мишљења наставничког већа  

о кандидатима за избор директора школе, по конкурсу  

расписаном у _____________, од ________ 20__. године 

 

Наставничко веће Основне школе „________________“ 

Број: _________ 

Датум: ___________ 

Место: _____________ 

 

Позитивно мишљење запослени даје за кандидата чији је редни број 

заокружен: 

1. ___________________________, 

2. ___________________________, 

3. ____________________________. 

 

          (Може се заокружити само један  редни број.) 

 

 

Председник конкурсне комисије“ 

_____________________________ 

 

А ставови 9, 10,11,12,13, 14, 15, 16,17 постају ставови 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18. 

 

Члан 20. 

 

Члан 123.  Статута мења се и гласи: 

 

„Орган управљања 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 његовом премештају на радно место директора 

које по сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду.  

Уколико је директор именован из реда запослених код другог 

послодавца, остварује право на мировање радног односа на основу решења о 

именовању.  



Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка 

дужности директора након првог, односно другог мандата врати на послове 

које је обављало пре именовања за директора установе.  

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане 

дужност због истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког 

наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти 

његовог образовања.  

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује 

права као запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са 

законом.“ 

Члан 21. 

 

У члану 163. став 1. алинеја 3. тачка 9. мења се и гласи: „ координацији 

сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и 

локалних савета родитеља.„ 

 Члан 22. 

 

У члану 199. Статута додаје се став 4. који гласи: 

 

„  Висина отпремнине из става 3. овог члана утврђује се општим актом 

установе, с тим што не може бити нижа од збира трећине плате запосленог за 

сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога 

остварује право на отпремнину.“ 

Члан 23. 

 

У члану 201. Статута став 3 . мења се и гласи:  

„Евиденција о ученицима и о родитељима, односно другим законским 

заступницима представља скуп личних података којима се одређује њихов 

идентитет, образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна 

образовна, социјална и здравствена подршка, у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања  и посебним законом.“ 

 

Члан 24. 

 

Члан 201. Статута мења се и гласи:  

 

„Установа води евиденцију о ученицима, родитељима, односно другим 

законским заступницима и о запосленима, у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања и посебним законом.  



Евиденција о ученицима, родитељима, односно другим законским 

заступницима представља скуп личних података којима се одређује њихов 

идентитет, образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна 

образовна, социјална и здравствена подршка, у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања и посебним законом.  

Евиденција о запосленима представља скуп личних података којима се 

одређује њихов идентитет, степен и врста образовања, радно-правни статус, 

плата и подаци за њен обрачун и исплату, стручно усавршавање, положени 

испити за рад у образовању и васпитању, каријерно напредовање и кретање у 

служби, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 

посебним законом.  

Установа може сваку од евиденција из ст. 1–3. овог члана да води 

електронски у оквиру јединственог информационог система просвете (у 

даљем тексту: ЈИСП). Евиденције из ст. 1–3. овог члана установа води на 

српском језику ћириличким писмом на прописаном обрасцу или електронски. 

 Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 

мањине, установа води евиденцију на српском језику ћириличким писмом и 

на језику и писму националне мањине, осим евиденције о образовно-

васпитном раду која се води на језику на коме се изводи образовно-васпитни 

рад.  

Установа је руковалац података из ст. 1–3. овог члана и одговорна је за 

њено прикупљање, употребу, ажурирање и чување, у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања, посебним законом и законом о 

заштити података о личности.  

Уколико установа води евиденцију у електронском облику, 

Министарство је обрађивач података и одговорно је за чување и заштиту 

података.  

Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и 

начин њиховог вођења, попуњавања и издавања, прописује министар, у 

складу са овим и посебним законом.“ 

 

 

Члан 25. 

 

Члан 202. Статута мења се и гласи:  

 

„Министарство успоставља ЈИСП и њиме управља уз техничку 

подршку службе Владе надлежне за пројектовање, усклађивање, развој, 

функционисање система електронске управе и друге послове прописане 

законом.  

Служба Владе из става 1. овог члана обавља послове који се односе на 

чување, спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности 



података у државном центру за чување и управљање података, у складу са 

прописима којима се уређује електронска управа и информациона 

безбедност.  

Министарство у оквиру ЈИСП-а води регистар:  

1) установа;  

2) деце, ученика и одраслих;  

3) запослених у установама.  

У регистар из става 3. овог члана уносе се подаци из евиденција из 

члана 174. Закона о основама система образовања и васпитања.  

Установе су дужне да у регистар из става 3. овог члана уносе и 

ажурирају податке из евиденција из члана 174. Законом о основама система 

образовања и васпитања, уколико евиденције не воде у оквиру ЈИСП-а.  

Ближе услове и начин успостављања ЈИСП-а, регистара, вођења, 

прикупљања, уноса, ажурирања, доступности података који се уносе у 

регистре, као и врсти статистичких извештаја на основу података из 

регистара, прописује министар.“ 

 

 

Члан 26. 

 

У члану 203. ставу 5.  Статута после речи „ одраслом“ додаје се: „као и 

у друге сврхе прописане законом“ 

У члану 203. после става 6. додају се став 7. и 8. који гласе: “Родитељ, 

односно други законски заступник и одрасли из става 6. овог члана може да 

захтева да му се ЈОБ и подаци за лични приступ регистру доставе на адресу 

електронске поште.  

Министарство успоставља и води евиденцију у електронском облику о 

свим захтевима и додељеним ЈОБ и привременим ЈОБ.  

У члану 203. став 7. постаје члан 9.  мења се и гласи: „Подаци о ЈОБ-у 

из става 6. овог члана и привременом ЈОБ-у чувају се трајно. 

У члану 203. Ставови 8. и 9. постају 10 и 11. 

 

Члан 27. 

 

Члан 204. став 1.  Статута мења се и гласи: „Подаци из члана 174. став 

2. Закона о основама система образовања и васпитања уносе се у регистар 

деце, ученика и одраслих, преко ЈОБ-а, у складу са законом, и то:.“ 

 

 

 

 

 



Члан 28. 

 

Члану 207. став 1.  Статута мења се и гласи: „Подаци из члана 174. став 

3.  Закона о основама система образовања и васпитања уносе се у регистар 

запослених, и то:.“ 

 

Члан 29. 

У члану 208. став 2. иза речи „матуре“ додаје се: „праћење и мерење 

утицаја квалификација на запошљавање, односно могућности запошљавања 

према стеченим квалификацијама.“  

 

Члан 30. 

 

У члану 209. Статута додаје се став 6. који гласи:“ Корисник података 

из регистара из члана 175. став 3. овог закона је и агенција надлежна за 

квалификације која је основана и обавља делатност у складу са законом 

којим је уређен национални оквир квалификација, уз обезбеђивање заштите 

података о личности.“ 

 

Члан 31. 

 

У члан 210. ставови 2. и 3. мењају се и гласе:“  

 

„Подаци из става 1. овог члана уносе се у регистре из члана 175. став 3. 

овог закона на дан настанка промене, а најкасније 30 дана од дана промене.  

Подаци из евиденције из члана 174. овог закона чувају се на начин и у 

роковима прописаним посебним законом.“ 

 

Члан 32. 

 

Члан 211. став 5. мења се и гласи: „Послове администрирања ЈИСП-а и 

регистара из члана 175. става 3. овог закона обавља посебно овлашћено лице 

у Министарству.“ 

  

Ове Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Школе. 

 

 

 

 

 

 



Члан 24. 

 

Ступањем на снагу одлуке о изменама и допунама Статута остају на снази 

сви опши акти донета на основу Статута ОШ „ Душко Радовић “дел. број 

216/2 од 23.03.2018. године. 

 

 

     Председник Школског одбора 

 

__________________________ 

                                                           Марина Ињац 

 

 

Одлука о изменама и допунама Статута је заведена под деловодним бројем 

346/2, од 09.05.2019.2019.године, a објављена на огласној табли Школе дана 

10. 05.2019. године. 

 

 


