РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“
Дел. Бр.
Датум: ___________.2021.год.
КЛЕЊЕ
На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020- даље: Закон), Школски одбор Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ из Клења, на седници
одржаној дана _______.2021. године, донео је
О Д Л У К У
Доносе се прве измене и допуне Статута Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ Клење .
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Чланом 100. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
установа има статут.Статут је основни општи акт установе, којим се ближе уређује организација,
начин рада, управљање и руковођење у установи, поступање органа установе ради обезбеђивања
остваривања права и обавеза детета и ученика, права и обавеза родитеља односно другог
законског заступника, заштита и безбедност деце, ученика и запослених и мере за спречавање
повреда забрана утврђених овим законом, начин објављивања општих аката и обавештавања
свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са законом.
Чланом 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да Школски одбор доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте
и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова.
У складу са свим горе наведеним , Школски одбор одлучио је као у изреци одлуке.
Председник Школског одбора
____________________________
Бојана Милосављевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“
Дел. Бр.
Датум: ___________.2021.год.
КЛЕЊЕ
На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020- даље: Закон), Школски одбор Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ из Клења, на седници
одржаној дана __________.2021. године, донео је
Прве измене и допуне СТАТУТ -а
бр. 85 од 02.02.2021. год.
I У Статуту Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ Клење бр. 85 од 02.02.2021. год., мења се члан
110. и сада гласи гласи:
Члан 110.
За директора Школе може да буде изабрано лице:
1) које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона за наставника те врсте школе,
за педагога и психолога, изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, за директора може да буде изабрано
лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона за наставника те врсте школе;
2) које има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања-најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовањаза
лица која имају образовање из члана 140. став 3. Закона;
3) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
4) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
5) које има држављанство Републике Србије;
6) које зна српски језик;
7) које има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
8 обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност) .
Мења се члан 111. и сада гласи:
Члан 111.
Кандидат који се пријављује на радно место директора школе попуњава пријавни
формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја ( www.mpn.gov.rs /формулар за пријем у радни
однос у установама образовања и васпитања ) и уз одштампани пријавни формулар треба
да приложи:
• оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању из
члана 140. ст. 1. и 2. Закона (кандидати који су високо образовање стекли по прописима
о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе и основних и мастер студија) изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, лице које има

одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона за наставника те врсте школе
подносе оригинал или оверену фотокопију дипломе;
• оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
• потврду/уверење о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или
оверена фотокопија) уколико поседује , а изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност;
• уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци оригинал или оверену
фотокопију);
•
оригинал или оверену фотокопију потврде о томе да има одговарајуће радно искуство у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања- најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, односно најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовањаза лица
која имају образовање из члана 140. став 3. Закона;
• оригинал или оверену фотокопију доказa да је стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће вискошколске установе (диплома о стеченом одговарајућем образовању
издата на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1. сматра се као доказ о
знању српског језика);
• доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци-оригинал или оверену фотокопију доставља
кандидат који буде именован за директора пре закључења уговора о раду )
• уверење МУП-а да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци -оригинал и оверену фотокопију);
• доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (фотокопију која не мора
бити оверена).;
• доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
дужан је да достави кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора
школе (фотокопију која не мора бити оверена);
• биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе.
У напомени текста конкурса треба да стоји:
Кандидати који имају положен испит за директора немају предност у односу на кандидате који
немају, али изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља кандидат који буде именован за директора пре закључења уговора о раду
(оригинал или оверана фотокопија не старије од 6 месеци).
Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.“
Mења се члан 129. и сада гласи:
Члан 129.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења увећан за
број представника родитеља односно других законских заступника деце, односно ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом и представника родитеља, односно других законских
заступника деце, односно ученика припадника националне мањине.
Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља школе, јавним гласањем,
већином гласова од присутног броја родитеља у одељењу , с тим да родитељском састанку мора
да присуствује већина од укупног броја родитеља.
Да би одређени родитељ ученика био легитимно изабран за представника одељења у
савет родитеља, потребно је:
• да је у својству родитеља ученика, односно другoг законског заступника ученика;
• да је одржан родитељски састанак на којем је тачка дневног реда била – избор родитеља,
односно другoг законског заступника ученика у савет родитеља;
• да је на родитељском састанку било кворума за одлучивање и да је то констатовано у
записнику са родитељског састанка. Кворум за одлучивање подразумева већину гласова
од присутног броја родитеља у одељењу, с тим да родитељском састанку мора да
присуствује већина од укупног броја родитеља;
• да је одељењски старешина обавестио директора школе који, односно други законски
заступник ученика је представник одређеног одељења.
Родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика са сметњама у
развоју и инвалидитетом, између себе бирају свог представника у Савет родитеља, на посебном
састанку који сазива директор школе. Избор се врши јавним гласањем, већином гласова
присутних чланова.
Родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика припадника
националне мањине, између себе бирају свог представника у Савет родитеља, на посебном
састанку који сазива директор школе. Избор се врши јавним гласањем, већином гласова
присутних чланова.
Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој
седници, јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су
кандидати за које се изјаснила већина од присутног броја чланова савета родитеља.
Мандат чланова савета родитеља је годину дана. Председник и заменик председника
бирају се за сваку школску годину. „
II Прве измене и допуне Статута Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ Клење бр. 85 од 02.02.2021.
год. ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
______________________________
Бојана Милосављевић

У Клењу
Дел. број : _________
Датум : _______.2021.год.

Прве измене и допуне Статута објављене су на огласној табли школе дана _____________2021.
год.

