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        Дел.бр.1106 

        Датум.21.08.2019.год. 

    На основу члана 119. ст. 1. тачка 1) ) Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18- др. Закони и 

10/19 - даље: Закон) ,  Школски одбор Основне школе „Јован Јовановић Змај 

“ у Врању, на седници одржаној дана 21.08.2019.године, донео је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени и допуни  

Статута ОШ“Јован Јовановић  Змај“ у Врању 

бр.173 од 23.03.2018.год 

 

Члан 1. 

Мења се члан 4.  и гласи:  

Евиденције 

„Члан 4.“ 

     „Школа води прописану евиденцију и на основу података из евиденције 

издаје јавне исправе, у складу са Законом о основном образовању и 

васпитању.  

      Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система 

просвете.  

       Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, 

ћириличким писмом. Веродостојност јавне исправе оверава се великим 

печатом школе.  

        Евиденције из ст. 1-3. овог члана Школа води на српском језику 

ћириличким писмом на прописаном обрасцу, а може да их води и 

електронски, у оквиру јединственог информационог система просвете.  

       Уколико Школа води евиденцију у електронском облику, Министарство 

је обрађивач података и одговорно је за чување и заштиту података.  

       Уколико се у школи образовно-васпитни рад изводи на језику 

националне мањине, или двојезично, евиденције ће се водити, а јавне исправе 

издавати и на том језику, у складу са законом.  
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      Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и 

користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са Законом о 

основном образовању и васпитању и достављају Министарству за обављање 

законом утврђених послова, у статистичком облику, осим личних података 

потребних за вођење регистра о лиценцама за наставника, васпитача и 

стручног сарадника, директора и секретара, у складу са законом којим се 

уређује заштита података о личности.  

        Школа  води евиденцију о ученицима  родитељима, односно другим 

законским заступницима и о запосленима, у складу  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“.  

        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 овим и посебним законом“.  

          За потребе вођења регистра  из чл. 175 Закона формира се јединствени 

образовни број (у даљем тексту: ЈОБ) који прати његовог носиоца кроз све 

нивое формалног образовања и васпитања и представља кључ за повезивање 

свих података о детету, ученику и одраслом у ЈИСП-у.  

          ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се састоји од 

16 карактера и која се додељује детету, ученику и одраслом у 

аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а, на захтев установе, при првом 

упису у установу“.  

Члан 2. 

       Мења се члан 44. став 1. тачка 18.  и гласи: 

 ''Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено 

време''. 

Члан 3. 

       Мења се члан 49. став 1. тачка 11. и гласи : 

„Предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља“ 

Члан 4. 
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Мења се члан 67.  и гласи;  

„Члан 67“ 

      Школски одбор  закључује са директором уговор о раду на одређено 

време. 

      Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у Школи, 

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 5. 

 

 Мења се члан  173. и гласи : 

Оцењивање 

„Члан  173“ 

      Оцењивање ученика је саставни део процеса наставе и учења којим се 

обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и стандард 

постигнућа и ангажовања ученика у току савладавања програма обавезних 

предмета.  

     Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем.  

Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и 

из владања.  

      Оцена може бити бројчана и описна. Општи успех ученика утврђује се на 

крају првог и другог полугодишта, у складу са законом.  

      У првом разреду ученик се из обавезног предмета, изборних програма и 

активности оцењује описном оценом. Закључне оцене из обавезних предмета 
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и из изборних програма и активности уносе се у ђачку књижицу и ученик 

прелази у наредни разред.  

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

програма и активности оцењује описном и бројчаном оценом. 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.  

    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 који се 

преводи у наредни разред, у складу са законом 

Члан 6. 

Допуњује се члан 184. тако што се иза става 1. додаје став 2. који гласи: 

 „Разредни испит полаже ученик који није оцењен 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“. 

Члан 7. 

Мења се  чл.222. у ставу 1. и гласи 

„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. овог закона 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.“ 

После става 1. подаје се нови став 2. који гласи 

„Директор води поступак и окончава га решењем“ 

Досадашњи  ст.2. и 3. постају ст.4. и 5.  

Члан 8. 
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Мења се члан 241.  и гласи: 

„Остваривање и заштита права ученика“ 

„Члан 241“ 

 

Ученик основног и средњег 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 
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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. 
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У Врању, дана 21.08.2019.године 

                                                                                                         Председник ШО 

                                                                                                          

                                                                                               Светислав Стевановић 

                                     

Одлука о измени и допуни Статута донета је 21.08.2019.г. је и заведена под 

деловодним бројем 1106, од  21.08.2019 године, објављен је на огласној табли 

Школе истог дана  а ступио је на снагу дана 30.08.2019 године.  

 

 

На основу одлуке биће урађен пречишћени текст Статута 

 

        Секретар школе  

   _____________________   
 


