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     На основу члана 1.3. и  21.Закона о јавним службама („Сл.гл.РС“ бр.42/91 и 71/94, 79/05,/др. закон, 
81/05-испр.др..закона, 83/05-исправ.др. закона и 83/14-др.закон),  члана  99, 100. 115  и 119. став 1.  тачка 
1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“бр.88/2017, 27/2018-др.закони, 10/19, 
6/20 и 129/21- у даљем тексту: ЗОС) и чл.139. Статута школе (дел.бр. 70/1-5  од  31.01.2018.г.)  а у вези 
са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гл.РС“бр.129/2021) и Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гл.РС“бр.129/2021), Школски 
одбор Медицинске школе «Др.Миша Пантић» у Ваљеву дана 23.02.2022.г. донео је: 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „Др.Миша Пантић“ у Ваљеву 
 

Члан 1. 
У Статуту Медицинске школе „Др.Миша Пантић“ у Ваљеву бр. 70/1-5  од  31.01.2018.г. члан 23.мења се 
и гласи: 
     У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, 
злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског 
заступника или трећег лица у школи. 
     Повреде забране, из става 1. овог члана, које запослени учини према другом запосленом у школи, 
уређују се законом. 
     Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног 
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 
здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог. 
     Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди 
услове за правилан развој детета, ученика и одраслог. 
     Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета, ученика или одраслог 
примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 
     Под физичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или 
одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у 
установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања 
детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или 
одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом. 
     Под психичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се понашање које доводи до тренутног или 
трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства. 
     Под социјалним насиљем, у смислу овог закона, сматра се искључивање детета, ученика и одраслог 
из групе вршњака и различитих облика активности установе. 
     Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се понашање којим се дете и 
ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не 
жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге 
облике сексуалне експлоатације. 
     Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се злоупотреба 
информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и 
угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем 
веб-сајта (њеб сите), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима 
дигиталне комуникације. 
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     Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у 
установи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у 
установи. 
     Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења 
превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од 
насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар. 
 
 

Члан 2. 
Члан 31.мења се и гласи: 
 
     Мандат органа управљања одн.Школског одбора траје четири године. 
     Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније три месеца пре 
истека мандата претходно именованим члановима органа управљања, а предлог овлашћених 
предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре 
истека мандата претходно именованим члановима. 
     Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и у случају да: 
 
1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута 
дужан да доноси; 
 
2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа 
управљања; 
 
3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности; 
 
4) скупштина јединице локалне самоуправе покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 
именованог на њен предлог; 
 
5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов 
предлог; 
 
6) васпитно-образовно, односно наставничко и педагошко веће покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања именованог на његов предлог; 
 
7) наступи услов из члана 116. став 9.ЗОС-а. 
 
Испуњеност услова из става 3. тач. 1)-3) и 5) овог члана, утврђује просветни инспектор о чему 
обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
 
Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 
 
Када Министарство утврди неправилности у поступку именовања, односно разрешења органа 
управљања, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да одмах, а најкасније у року од 15 дана 
од дана достављања акта којим се налаже мера, отклони утврђене неправилности. 
 
Ако скупштина јединице локалне самоуправе не покрене поступак за преиспитивање акта о именовању, 
односно разрешењу органа управљања и не усагласи га са овим законом, у року из става 6. овог члана, 
министар разрешава постојећи и именује привремени орган управљања установе најкасније у року од 15 
дана. 
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Члан 3. 
     У члану 33.став 1.после тачка 9) мења се и гласи:  
„9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;“ 
 
После тачка 9) додаје се нова тачка 9а) која гласи:  
„9а) 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. ЗОС-а;“ 
 

Члан 4. 
Члан 34.мења  се и гласи: 
 
Школа има Савет родитеља. 
 
     У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског 
заступника ученика сваког одељења. 
     Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, најкасније до 15. септембра, 
тајним или јавним изјашњавањем  на родитељским састанцима сваког одељења. 
      
Савет родитеља: 
1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у 
орган управљања, одн.Школски одбор; 
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 
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; 
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег 
плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и 
међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-
васпитног рада; 
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; 
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и 
ученика; 
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. ЗОС-а; 
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, излета и посета,  и разматра извештај о 
њиховом остваривању; 
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 
12) разматра и друга питања утврђена Законом и овим Статутом. 
     Савет родитеља на првој седници бира председника и заменика председника. 
 
 

Члан 5. 
Члан 38.мења се и гласи. 
           Школски одбор образуjе комисиjу за избор директора (у даљем тексту: Комисиjа) коjа броjи 5 
(пет) чланова и која  спроводи поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне документациjе, 
утврђуjе испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервjу са кандидатима,  
прибавља мишљење Наставничког већа о приjављеним кандидатима, и обавља и друге послове 
прописане Законом.  
          Чланови Комисиjе именују се на следећи начин:  три члана предлаже Наставничко веће Школе, 
једног члана предлаже синдикат Школе а једног члана предлаже Школски одбор из реда својих чланова, 
представника запослених.  
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Члан 6. 
Члан 57. са новим насловом бр.4.мења се и гласи: 
 

4. Секретар школе 
 
     Правне послове у установи обавља секретар. 
 
     Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. овог 
закона, савладан програм обуке и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). 
 
     Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за увођење у 
посао и полагањем испита за лиценцу секретара. Секретару - приправнику директор одређује ментора са 
листе секретара установа коју утврди школска управа. 
 
     Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу 
за секретара. 
  
    Трошкове полагања испита из става 4. овог члана сноси установа. 
 
    Министарство издаје лиценцу за секретара. 
 
    Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. овог члана престаје радни 
однос. 
 
    Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. 
 
    Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном пресудом за повреду забране 
из чл. 110-113. овог закона, за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности. 
 
    Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програме обука, стално стручно 
усавршавање, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу секретара, програм испита за лиценцу 
секретара, начин и програм увођења у посао, начин, поступак и рок за пријаву полагања испита, састав и 
начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се 
полаже испит, садржај и образац лиценце за секретара, начин вођења регистра издатих лиценци за 
секретара, накнаде за рад чланова комисије и остала и друга питања у вези са радом секретара установе, 
прописује министар. 
 
Послови секретара 
 
    Секретар установе обавља следеће послове: 
1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду 
школе; 
2) обавља управне послове у школи; 
3) израђује опште и појединачне правне акте школе; 
4) обавља правне и друге послове за потребе школе; 
5) израђује уговоре које закључује школа; 
6) правне послове у вези са статусним променама у школи; 
7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих; 
8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом школе; 
9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у школи; 
10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора школе; 
11) прати прописе и о томе информише запослене; 
12) друге правне послове по налогу директора. 
 
Школа  је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних прописа. 
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Члан 7. 

 
     У   члану 76.став 1. се мења и гласи: 

„Образовано васпитни рад школе остварује се у току  школске године  која почиње  1. 
септембра интонирањем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године.“ 

 
                                                               Члан 8. 
Члан 82.мења се и гласи: 
 
„У школу може да се упише лице које је завршило основно образовање и васпитање. 
Лице које је завршило у иностранству основно образовање и васпитање или један од последња 

два разреда основног образовања, односно које је завршило у Републици Србији страну школу или један 
од последња два разреда основног образовања у страној школи у Републици Србији, после признавања 
стране школске исправе које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација 
Републике Србије, може да се упише у школу, у складу са поџаконским актом којим се уређује поступак 
уписа у школу. 

После завршеног средњег образовања и васпитања у школу може да се упише лице ради 
преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања. Лице које се 
уписује у школу ради стицања специјалистичког или мајсторског образовања мора да има претходно 
завршено одговарајуће средње образовање и васпитање и најмање две године радног искуства. 

Планом и програмом наставе и учења утврђују се услови за стицање специјалистичког и 
мајсторског образовања.“ 

 
                                                                            Члан 9. 

  После члана 84. додаје се наслов:  
„Настава за ученике на кућном и болничком лечењу, настава код куће и настава на 

даљину“  и нови чланови   84а, 84б, 84в, 84г  који гласе: 
 

Члан 84а 
 
„Школа може да организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем 

кућном и болничком лечењу уз сагласност Министарства. 
За ученике који због већих здравствених проблема или хроничних болести не могу да похађају 

наставу дуже од три недеље, настава се организује у кућним условима, односно у здравственој установи. 
Родитељ, односно други законски заступник дужан је да о потреби организовања наставе за 

ученика на дужем кућном и болничком лечењу обавести школу. 
Родитељ, односно други законски заступник има право да свом детету омогући стицање средњег 

образовања и васпитања код куће, уз обезбеђивање стварних трошкова образовања и васпитања. 
Родитељ, односно други законски заступник дужан је да до краја наставне године писмено 

обавести школу у коју је ученик уписан о намери да за своје дете од следеће школске године организује 
наставу код куће. 

Школа из става 5. овог члана дужна је да организује полагање разредних испита из свих 
предмета у складу са планом и програмом наставе и учења. 

Средње образовање и васпитање код куће мора да обезбеди остваривање прописаних циљева, 
исхода и стандарда образовних постигнућа. 

За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који стиче средње образовање и васпитање 
код куће остваривањем ИОП-а 2, образовање и васпитање код куће обезбеђује остваривање 
прилагођених циљева и исхода. 

Родитељ, односно други законски заступник може да поднесе писмени образложени захтев за 
организовање наставе на даљину, за сваку школску годину 

О настави на даљину школа одлучује на основу свих услова потребних за овај вид образовања и 
васпитања. 

За организовање наставе на даљину школа подноси захтев Министарству за добијање 
сагласности за организовање наставе на даљину. 

Настава на даљину мора да обезбеди остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда 
образовних постигнућа. 
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За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом за кога је организована настава на даљину, а 
стиче средње образовање и васпитање остваривањем ИОП-а 2, настава на даљину обезбеђује 
остваривање прилагођених циљева и исхода. 

Школа води евиденцију о образовању и васпитању ученика на кућном и болничком лечењу, који 
стичу средње образовање и васпитање код куће и који стичу средње образовање и васпитање наставом 
на даљину. 

Евиденција из става 14. овог члана чини саставни део евиденције о ученику из члана 70. овог 
закона. 

Начин организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу прописује 
министар. 

Ближе услове за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће и 
наставе на даљину, прописује министар.“ 
 

 
Време које ученик проводи у школи 

 
Члан 84б 

 
     Време које ученик проводи у школи изражено је у сатима и обухвата часове обавезних предмета и 
изборних програма и активности. 
 
     Ученик може да има до 28 сати обавезних предмета и изборних програма наставе недељно.   
     Ученик може да има до три часа изборних активности недељно. 
     Час теоријске наставе и вежби траје 45 минута, а практичне наставе 60 минута. 
     Настава може да буде организована у блоковима. 
     За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом планом и програмом наставе и учења може се 
прописати краће трајање часа уз сагласност Министарства. 
 
      У недељни број сати из става 2. овог члана не урачунава се трајање допунске и додатне наставе и 
часа одељенског старешине. 
 

Број ученика у одељењу 
 

Члан 84в 
 
     Настава се изводи у одељењу до 30 ученика, у групи, односно појединачно, у складу са школским 
програмом. 
     У једном одељењу могу да буду највише два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
     Број ученика утврђен у ставу 1. овог члана умањује се за два по ученику који средње образовање и 
васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана, односно за три по ученику који 
средње образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним 
и измењеним садржајима и исходима учења. 
 
 

Практична настава и професионална пракса 
 

Члан 84г 
 
     Практична настава и професионална пракса остварују се: у школи, код послодавца или комбиновано 
делом у школи, а делом код послодавца, у складу са планом и програмом наставе и учења. 
 
      Практична настава и професионална пракса која се остварује комбиновано делом у школи а делом 
код послодавца, може се реализовати код послодавца највише у обиму од 25% од укупног обима часова 
практичне наставе и професионалне праксе, о чему школа и послодавац закључују уговор. 
 
     Практична настава и професионална пракса која се остварује код послодавца остварује се као учење 
кроз рад, у складу са законом којим се уређује дуално образовање. 
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     Послодавцем у смислу става 2. овог члана не сматра се здравствена установа и установа социјалне 
заштите чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, 
код које се реализује практична настава и професионална пракса за образовне профиле у подручју рада 
здравство и социјална заштита. 
 
     За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обезбеђује се прилагођавање радног места у 
односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе. 
 
     Уговор из става 2. овог члана послодавац доставља Привредној комори Србије, у року од осам дана 
од дана закључења уговора. 
 
     Начин спровођења практичне наставе и професионалне праксе из става 1. овог члана, садржај и 
елементе уговора из става 2. овог члана и друга питања везана за остваривање практичне наставе и 
професионалне праксе уређује министар. 
 

 
Члан 10. 

Члан 86.мења се и гласи: 
     Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда образовних 
постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и 
исхода у савладавању индивидуалног образовног плана. 
     Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се 
формативним и сумативним оцењивањем. 
     Оцењивање је јавно и оцена мора одмах да буде образложена ученику. 
     Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе. 
     Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања. 
     Ученик се оцењује најмање три пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова обавезног 
предмета, изборног програма и активности један час - најмање два пута у полугодишту. 
     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 току школске године оцењивање је описно и бројчано. 
     Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог полугодишта, према 
утврђеним стандардима образовних постигнућа и прописаним критеријумима за оцењивање. Ученик са 
сметњама у развоју и инвалидитетом оцењује се у складу са прилагођеним циљевима и исходима. 
     Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), 
довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) није прелазна оцена. 
     Ученик који је на крају школске године оцењен и има прелазне оцене из свих обавезних предмета и 
из изборног програма други страни језик и који је оцењен из свих осталих изборних програма и 
активности прелази у наредни разред. 
     Уколико се у школи која остварује међународни, односно страни програм ученик се оцењује у складу 
са програмом који се остварује. 
 

Члан 11. 
 
После члана 88. Додаје се нови наслов и члан 88а који гласе 
 

Додатна, допунска и припремна настава 
 

Члан 88а 
 
      Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или показује 
интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. 
     Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању програма из 
појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној области. 
     Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. 
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     Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног 
испита, и за ванредног ученика. 
     Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у обиму 
од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит. 
     Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита, 
односно опште, стручне и уметничке матуре и завршног испита средњег стручног образовања, у обиму 
од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, односно 
завршни испит, односно општа, стручна и уметничка матура и завршни испит средњег стручног 
образовања. 
     За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем образовања и 
васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом. 
 
 

Члан 12. 
У члану 89. после става 11.додаје се носи став који гласи: 
     „Податак да је образовање стечено у складу са ставом 6. тач. 2) и 3) овог члана уноси се у 
одговарајући део обрасца јавне исправе.“ 
     Досадашњи став 12.постаје став 13. 
 

Члан 13. 
     Члан 90.мења се и гласи: 
     „Завршни испити у средњем образовању и васпитању су испити на државном нивоу којима се 
завршава одређени ниво образовања и васпитања, и то: 
1) у општем средњем образовању и васпитању - општа матура; 
2) у средњем стручном образовању и васпитању - стручна матура, завршни испит средњег стручног 
образовања, специјалистички и мајсторски испит и испити других облика стручног образовања. 
     Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са његовим чулним и 
моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. 
     Ученик се може уписати на следећи ниво образовања и васпитања на основу резултата постигнутог 
на испиту из става 1. овог члана, осим специјалистичког и мајсторског испита. 
     Кандидат који је након завршеног програма обуке стекао јавну исправу о оствареном стандарду 
квалификације у целини и јавну исправу о оствареном стандарду кључних компетенција за 
општеобразовни део средњег стручног образовања одраслих има право изласка на завршни испит, 
односно право на полагање стручне матуре. 
     Програм, начин организације и спровођења испита и друга питања од значаја за испите из става 1. 
овог члана, прописује министар.“ 
 

Члан 14. 
 
После члана 94.додаје се ново поглавље и члан 94-а) који гласе: 
 
Приговор на испите којима се завршава ниво образовања 
 
Члан 94-а) 
     Ученик средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски заступник има 
право да поднесе приговор на привремене резултате  завршног испита у средњем образовању и 
васпитању, опште, уметничке и стручне матуре. 
     Приговор из става 1. овог члана подноси се школи у којој је ученик полагао испит, у року од 24 сата 
од објављивања привремених резултата испита. 
     О приговору на привремени резултат на завршни испит -  општу матуру, као и општеобразовне 
предмете на стручној и уметничкој матури, првостепена комисија одлучује у року од 24 часа од истека 
рока за подношење приговора. 
     Ако није задовољан одлуком комисије из става 3. овог члана, ученик, његов родитељ, односно други 
законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној комисији, у року од 24 часа од 
пријема одлуке комисије. 
     Другостепена комисија одлучује о приговору из става 4. овог члана у року од 24 часа од истека рока 
за подношење приговора. 
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     О приговору на привремене резултате стручног испита на стручној матури, уметничког наставног 
предмета на уметничкој матури и завршног испита у средњем образовању и васпитању, одлучује 
комисија у року од 48 сати од истека рока за подношење приговора. 
    Ако комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана утврди да је приговор основан, може изменити број бодова на 
тесту. 
    Одлука комисије из ст. 5. и 6. овог члана је коначна. 
    Састав, начин образовања и рада комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана уређују се у упутству за 
организацију и спровођење испита које доноси министар, у складу са чланом 78. став 5.  Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
 

Члан 15. 
 
Члан 96.мења се и гласи: 
„За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. ЗОС-а  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. 
ЗОС-а  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. 
     Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у 
обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-
дисциплински  поступак.      
 
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. ЗОС-а  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. 
ЗОС-а  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. 
     Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у 
обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-
дисциплински  поступак.      
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Члан 16. 
Члан 115.мења се и гласи: 
 
     Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује директор. 
     Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
     Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија има најмање три члана. 
Секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији. 
     Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. ЗОС-а, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
     Кандидати из става 4. овог члана у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. 
     Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. 
     Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
     Директор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе из става 7. овог члана. 
     Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу Школском одбору, 
у року од осам дана од дана достављања решења из става 8. овог члана. 
     Школски одбор  о жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 
     Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под нанзором овлашћеног лица у 
школии, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. 
     Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана. 
     Решење из става 8. овог члана оглашава се на званичној интернет страници Министарства, када 
постане коначно. 
 

Члан 17. 
 
Члан 120.мења се и гласи 
     У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада наставника је: 
 
1) 24 школска часа (у даљем тексту: час) непосредног рада са ученицима, од чега 20 часова наставе 
обавезних предмета, изборних програма и активности, с тим да се непосредни рад до 24 часа допуњује 
другим активностима (допунски, додатни, индивидуални, припремни рад и други облици рада) у складу 
са наставним планом; 
 
2) 26 часова наставе са ученицима за наставнике практичне наставе; 
 
3) 20 часова радног времена за наставника у школи за образовање ученика са сметњама у развоју који 
изводи наставу и индивидуалне облике непосредног рада са ученицима; 
 
4) 20 часова радног времена за наставника разредне наставе у школи за образовање одраслих који изводи 
наставу и индивидуалне облике непосредног рада са ученицима/полазницима. 
 
     Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље остварује 30 сати 
свих облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима, родитељима, односно другим 
законским заступницима деце и ученика и другим сарадницима. 
 
     Структуру и распоред обавеза наставника  и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује 
школа  годишњим планом рада. 
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     Структура и распоред обавеза наставника у погледу свих облика непосредног рада са ученицима 
може да се утврди тако да буду различити у оквиру радних недеља. 
 
     Норму свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада наставника  и 
стручног сарадника у оквиру недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу, као и број сати 
образовно-васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце, прописује министар. 
 
     Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова наставе недељно из одређеног 
предмета, посебним решењем може да распореди ове часове наставницима тог предмета најдуже до 
краја школске године и овај рад се сматра радом преко пуне норме часова. 
 
     Накнада за рад наставника из става 8. овог члана исплаћује се на основу месечног извештаја 
наставника о одржаним часовима. 
 
     Наставнику који нема пуну норму часова, распоређивање часова из става 8. овог члана, сматра се 
допуном норме. 
 

Члан 18. 
Наслов Х. Евиденције у образовању и васпитању и чланови 129, 130. и 131. бришу се. 
 

Члан 19. 
 
После члана 135. Додаје се нови наслов: XI  ЈЕДИНСТВЕНИ  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 
ПРОСВЕТЕ  и нови члан  који гласи: 
      „Јединствени информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП) је скуп база података и 
рачунарских програма, потребних за прикупљање и обраду података у евиденцијама и регистрима, уз 
обезбеђивање заштите података о личности. 
    Школа води евиденцију о ученицима,  родитељима, односно другим законским заступницима и о 
запосленима, у складу са Јединственим информационим системом просвете (у даљем тексту: ЈИСП) у 
складу са Законом. 
     Евиденција се води  у електронском облику у оквиру ЈИСП-а, а обрађивач података у погледу 
администрирања система, чувања и заштите података је Министарство. 
     Од података из регистра запослених доступни су jавности име и презиме, степен и врста образовања, 
установа у коjоj jе ангажован, подаци о стручном испиту, односно лиценци и кариjерном напредовању.  
     Руковалац подацима из ст. 1. и 2. овог члана jе Министарство.  
 
 

Члан 20. 
      На сва питања која  нису регулисана овом Одлуком и  Статутом примењиваће се одредбе Закона о 
основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању,  Посебног 
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  као и одредбе 
других општих и посебних закона,  подзаконских аката и општих аката школе. 
     На основу ове одлуке има се сачинити пречишћен текст Статута школе. 
 

Члан 21. 
     Одлука о изменама и допунама Статута школе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Школе. 
 
 
 
Ваљево, 23.02.2022. 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
                                                                                    _________________________________ 
                                                                                               Душица Симић 
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Одлука о изменама и допунама Статута школе  заведена је под деловодним бројем 83/1-4  дана 
23.02.2022. године, објављена је на огласној табли Школе дана  24.02.2022. године, а ступила је  
на снагу дана _______.2022. године. 
 
 
                                                                        Секретар школе, 
 
 
 


