
1 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ 

Број 537/18 

27.07.2018. године 

А л е к с и н а ц 

  

На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17) и члана 68. Статута ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у 

Алексинцу, Школски одбор ОМШ “Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу, на седници одржаној 

дана 27.07.2018. године  донео је 

 
ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ У 

АЛЕКСИНЦУ, БРОЈ 762/17 ОД  19.10.2017. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У члану 5. Статута додају се следећи ставови:  

„У Школи су, према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу, забрањени: 

1) дискриминација и дискриминаторно поступање;  

2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;  

3) злостављање и занемаривање; 

4) понашање које вређа углед, част или достојанство; 

5) страначко организовање и деловање. 

 

У Школи су забрањени дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на 

непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или 

неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 

првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима 

блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или 

етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, 

сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 

организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по 

другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 

положају.  

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом о основама систама образовања 

и васпитања када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.  

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 ученика.  

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да 

обезбеди услове за правилан развој ученика.  
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Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете 

знаци насиља, злостављања или занемаривања.  

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог, 

родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог 

према ученику, као и ученика према другом ученику или запосленом.  

Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.  

Социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих 

облика активности Школе.  

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се 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.  

Дигиталним насиљем и злостављањем 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 (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим 

облицима дигиталне комуникације.  

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и 

занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у  Школи.  

У Школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или достојанство – 

запосленог према ученику; ученика према запосленом; родитеља или трећег лица према 

запосленом; запосленог према родитељу; ученика према другом ученику.  

Директор Школе (у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана 

сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у 

оквиру надлежности Школе.  

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора 

Школе у те сврхе.  

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се 

примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.“  

 

Члан 2. 

 

Члан 32. Статута мења се и гласи: 

Школски програм садржи:  

1) циљеве школског програма; 

2) наставни план основног образовања и васпитања;  

3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово 

остваривање; 

4) програм допунске и додатне наставе;  

5) програм културних активности школе; 

6) програм школског спорта и спортских активности; 

7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других 

облика ризичног понашања; 

8) програм слободних активности ученика; 

9) програм професионалне оријентације; 

10) програм здравствене заштите; 
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11) програм социјалне заштите;  

12) програм заштите животне средине; 

13) програм сарадње са локалном самоуправом; 

14) програм сарадње са породицом; 

15) програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

16) програм рада школске библиотеке; 

17) начин остваривања другихобласти развојног плана школе који утичу на образовно- васпитни 

рад. 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном 

плану чине прилог школског програма.  

Када школа реализује факултативни предмет, његов програм саставни је део школског 

програма. 

Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата 

заједничке активности школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе,  

усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  

Школски програм за музичко образовање и васпитање, предшколски програм, односно 

припремни предшколски програм део су школског програма када их школа остварује.  

У оквиру школског програма основна музичка школа може да остварује и програм музичког 

васпитања и образовања за децу предшколског узраста у трајању до једне године.  

У оквиру школског програма, за децу и ученике који не познају српски језик, школа може да 

реализује и програм за стицање елементарних знања из српског језика. 

 

Члан 3. 

 

На крају члана 110. Статута додају се следеће одредбе: 

„ - тим за стручно усавршавање наставника и стручног сарадника, 

  -  тим за инклузивно образовање, 

  - тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

  - тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;  

  - тим за професионалну орјентацију.“ 

 

Члан 4. 

Члан 111. Статута мења се и гласи: 

 

„ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Члан 111. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем 

тексту: Тим за заштиту) има  8  чланова и чине га представници из реда запослених и директор.  

Тим за заштиту именује директор. 

Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа , 

обавља посебно следеће послове:  

1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (у даљем тексту: заштита); 

2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 
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3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;  

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија 

ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.  

Седнице Тима за заштиту сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним 

гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

За свој рад Тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу.  

 

Члан 5. 

 

Члан 12. Статута мења се и гласи: 

 

„ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

Члан 112. 

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) 

има 7 чланова и чине га: наставници, стручни сарадник, представник савета родитеља и 

представник школског одбора. 

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа. 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа , обавља посебно следеће послове:  

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: 

самовредновање);  

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

3) припрема Годишњи план самовредновања;  

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу 

квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;  

5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;  

6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи председник, којег између себе, 

јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу.  

 

Члан 6. 

 

Након члана 112. додају се чланови 112а., 112б, 112в., 112г. и 112д., и гласе: 
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„ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Члан 112а. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има 5 чланова и чине га: наставници и 

стручни сарадник. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује директор. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе; 

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 

Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима руководи 

председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, 

бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара директору и 

Наставничком већу. 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

Члан 112б. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има 5 чланова и чине га: 

наставници и стручни сарадник. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује директор. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова 

из опште надлежности стручних органа , обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре-

дузетништвом; 

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

4) учeствује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 

Седнице Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва сазива и њима 

руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја 

чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара 

директору и Наставничком већу. 
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Члан 112в. 

Тим за професионални развој има 5 чланова и чине га:  одељенске старешине 5-ог и 6-ог 

разреда и стручни сарадник. 

Тим за професионални развој именује директор. 

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа , обавља посебно следеће послове:  

 1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика; 

3) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика; 

4) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена 

важна за професионални развој ученика; 

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 

Седнице Тима за професионални развој сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и Наставничком већу.  

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

 Члан 112г. 

Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника има 5 чланова и чине га:  

директор, наставници  и стручни сарадник. 

Тим  за стручно усавршавање  именује директор. 

Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, у оквиру и поред послова 

из опште надлежности стручних органа , обавља посебно следеће послове:  

 1) израђује план стручног усавршавања; 

2) планирање и звођење угледних и огледних часова; 

3) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

Седнице Тима за стручно усавршавање  сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  
 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Члан 112д. 

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке ученику чине 

наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, а у складу са 

потребама ученика односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља.  

Тим за инклузивно образовање именује директор. 

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа , обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради Школског програма; 
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2) израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању; 

4) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике 

којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;  

5) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана.“ 

 

ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ 

ЖИВОТУ 

 

Члан 112ђ. 

Тим за пружање подршке ученицима у прилагођавању школском животу  чине 

наставници и стручни сарадник а у складу са потребама и родитељ или законски старатељ 

ученика. Тим има минимум 5 чланова.  

Тим за пружање подршке ученицима у прилагођавању школском животу именује 

директор. 

Тим за пружање подршке ученицима у прилагођавању школском животу, у оквиру и 

поред послова из опште надлежности стручних органа , обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради Школског програма; 

2) учествује у изради индивидуалних образовних планова за ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању и ученике из осетљивих група;  

3) остварује корелацију тима са другим стручним активима у циљу информисања 

родитеља о видовима пржања подршке ученицима; 

4) формира базу података ученика из осетљивих група и израђује план пружања 

подршке ученицима из осетљивих група; 

5) предузима мере на промовисању школе и упису деце из осетљивих група као и 

редовном похађању наставе; 

6) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике 

којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;  

7) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана.“  

 

ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КОНЦЕРАТА 

 

Члан 112е. 

Тим за организацију концерата чине наставници школе. 

Тим за организацију концерата именује директор. 

Тим за организацију концерата, обавља следеће послове: планира и реализује активност 

школе на културном плану уже и шире друштвене у складу са њеном образовно - васпитном 

улогом и тиме креира програм културних активности Школе а који садржи организовање 

школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата (солисти, ансамбли, оркестри и 

хорови); организовање концерата наставника школе; организовање концерата гостујућих 

музичких уметника и педагога; активности везане за организовање учешћа ученика на домаћим 

и међународним музичким такмичењима (за солисте, камерне ансамбле, оркестре и хорове);  

смотрама, фестивалима и  личним манифестацијама, као и за самостално организовање оваквих 

манифестација; организовање разних врста прослава, меморијала, размена, гостовања и сличних  

манифестација; организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача; 

организовање предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, везаних за  

музичку педагошко - извођачку проблематику; организовање ученичких екскурзија; 

организовање медијских промоција разне врсте; активно организовање и учешће у програмима 
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готово свих установа и институција на територији општина у којима музичка школа ради 

(Алексинац, Ражањ и Сокобања); успостављање разних облика сарадње са домаћим и 

иностраним образовним и културним институцијама. 

Седнице Тима за организацију концерата сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

За свој рад Тим за организацију концерата одговара директору и Наставничком већу.  

 

Члан 7. 

Члан 118. Статута мења се и гласи: 

„У првом разреду основног образовања и васпитања закључна оцена из обавезних премета, 

изборних програма и активности је описна.  

Оцена из става 1. овог члана утврђује се на крају првог и другог полугодишта и исказује се као 

мишљење о развоју и напредовању ученика.  

Мишљење из става 2. овог члана уноси се у ђачку књижицу и ученик прелази у наредни разред.  

Ближи услови о садржају мишљења из става 2. овог члана уређени су посебним законом.  

У осталим разредима оцењивање је бројчано у току и на крају школске године.  

Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља, другог законског 

заступника и пружа јасно упутство како да се унапреди рад ученика.  

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

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

полугодишта, о чему наставник води посебну евиденцију.  

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

полугодишта има недовољне оцене преводи се у наредни разред, на основу одлуке одељењског 

већа.  

Ученику који је преведен у наредни разред, признаје се разред из кога је преведен као завршен и 

организује му се индивидуализован рад.  

Ученик од четвртог до шестог разреда основног образовања и васпитања полаже поправни 

испит у августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.  

Ученик који полаже поправни испит обавезан да похађа припремну наставу, коју је школа 

дужна да организује непосредно пре полагања поправног испита.  

Ученик који положи поправни испит завршава разред.  
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Ученик од четвртог до шестог разреда основног образовања и васпитања понавља разред ако на 

крају другог полугодишта има закључене више од две недовољне бројчане оцене или не положи 

поправни испит, осим оцене из владања.  

Ученику завршног разреда основног образовања и васпитања који не положи поправни испит, 

школа организује полагање испита у складу са општим актом школе.  

Ученик завршног разреда основног образовања и васпитања који положи поправни испит, стиче 

право да полаже завршни испит у основном образовању и васпитању у прописаним роковима.” 

Члан 8. 

Након члана 150. додаје се члан 151. и гласи: 

 

„ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА УЧЕНИКА, ЗАШТИТИ И 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА 

ЗАБРАНА 

 

Члан 151. 

Органи Школе дужни су да предузимају мере ради: 

1) обезбеђивања остваривања права ученика; 

2) обезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених;  

3) спречавања повреда забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

страначког организовања и деловања и понашања које вређа углед, част или достојанство (у 

даљем тексту: повреде забрана). 

Мере из претходног члана обухватају: 

1) примену прописа и доношење и примену општих аката у материји остваривања и 

заштите права ученика; 

2) примену прописа и доношење и примену општих аката у области безбедности и 

здравља на раду и заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих 

активности које организује Школа; 

3) формирање тимова за спровођење и праћење мера из претходног члана; 

4) сарадњу с одбором за безбедност и здравље на раду; 

5) сарадњу са синдикатом у Школи, ученичким организацијама и субјектима ван Школе; 

6) поступање у појединачним случајевима кршења права ученика, необезбеђивања 

заштите и безбедности ученика и запослених или повреда забрана;  

7) приказ и анализа стања остваривања права ученика, обезбеђивања заштите и 

безбедности ученика и запослених и спречавања повреда забрана, у извештајима о раду Школе и 

органа Школе. 

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете 

знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

У случају испољеног насиља или злостављања у смислу одредаба Статута, од стране  

ученика, његовог родитеља или другог одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и 

другим запосленим, против тих лица се подноси прекршајна или кривична пријава. 

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине 

спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, 

начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар.  
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Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време 

неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих 

услова које прописује министар. 

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у 

Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар и орган 

надлежан за припрему прописа о људским и мањинским правима. 

Саставни део Школског програма јесу и програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, 

малолетничка делинквенција, употреба дувана, алкохола и других психоактивних супстанци. 

Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне и слободне 

активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са 

општином Алексинац, у складу са утврђеним потребама. 

У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка и правна лица са 

територије општине Алексинац, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, 

као и лица обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и 

занемаривања и других облика ризичног понашања.“ 

 

Члан 9. 

 

На крају члана 148. додају се следеће одредбе и члан 148а.: 

„Поступак доношења општег акта примењује се и на доношење измена и  допуна општег 

акта.  

Општи акти не смеју бити  у супротности с потврђеним међународним уговорима, 

Уставом, законом, подзаконским актом, нити с колективним уговором.  

Општи акти, укључујући и Годишњи план рада, Развојни план и Школски програм, 

објављују се на огласној табли Школе  најкасније  3  дана од дана доношења.  

Правилник о организацији и систематизацији послова објављује се у року од 3 дана од 

дана добијања сагласности на тај акт од стране Школског одбора. 

О објављивању општих аката стара се директор школе. 

Аутентично тумачење одредаба статута и других општих аката даје школски одбор.  

Школа обезбеђује доступност статута и других општих аката сваком запосленом и 

синдикалној организацији школе. 

Секретар на донетом општем акту, пре објављивања, уписује деловодни број и датум под 

којим је општи акт заведен, као и датум објављивања. 

По истеку рока од 8  дана, секретар на њега уписује датум ступања на снагу, потписује се 

и оверава свој потпис  печатом Школе.“  

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА,  

ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА 

 

Члан 148а. 

 

Ученици, родитељи ученика и запослени имају право на благовремено и потпуно 

обавештавање о свим питањима важним за рад Школе и за остваривање њихових права, обавеза 

и одговорности. 

Рад органа Школе је јаван. 

Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза чувања тајне.  

Школа је дужна да има своју интернет страну. 
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Ради потпуног и благовременог обавештавања ученика, њихових родитеља и запослених, 

дневни ред за седнице Школског одбора, Наставничког већа, Савета родитеља и Ученичког 

парламента објављују се на огласној табли Школе и на школској интернет страни у складу с 

правилима о раду тих органа. 

Изводи из записника са седница Школског одбора, Савета родитеља и Наставничког већа 

објављују се на огласној табли Школе у року од 5 дана од дана одржане седнице, ако из природе 

одлука тих органа не произлази да је то потребно учинити у краћем року.  

Обавеза из претходног става односи се и на акте директора који су од ширег значаја за 

Школу, као и на изводе из записника са седница других органа Школе, поред органа наведених у 

претходном ставу, који имају такав значај, према процени директора, односно лица које 

руководи радом органа. 

Акти из ст. 2. и 3. овог члана треба да стоје на огласној табли Школе страни најмање 7  

дана. 

Директор може одобрити да се на огласној табли Школе  или на школској интернет 

страни објаве и други акти или информације, поред аката и информација из претходног члана. 

О објављивању аката и информација органа Школе стара се секретар.  

О осталим облицима обавештавања ученика, њихових родитеља и запослених одлучује 

директор, у складу са својом проценом. 

Школски одбор може одлучити да са питањима из своје надлежности упозна и ширу 

јавност. 

О потреби да се шира јавност упозна са питањима из надлежности других органа Школе 

одлучује директор. 

Општи акти органа Школе објављују се и омогућава се њихова доступност у складу с 

одредбама Статута. 

Летопис Школе објављује се на интернет страни Школе до 1. октобра за претходну 

школску годину. 

Члан 10. 

 

 Остале одредбе Статута остају непромењене. 

 

Члан 11. 

 

           Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања исте на огласној табли школе. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Председник Школског одбора, 

 

__________________________ 

                                                                                                                   Мирољуб Павковић 


