
 

 

На основу наложених мера просветног инспектора  и измене Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20. и 

129/21.) на седници Школског одбора одржаној дана 04. јула 2022. године, разматран је 

предлог за измене и допуне Статута школе, па је на основу одредбе члана 48. Статута 

Основне школе „Мито Игумановић“ Косјерић, донета следећа 

 

О Д Л У К А 

о изменама и допунама Статута Основне школе „Мито Игумановић“ Косјерић 

 

У члану 24. (Школска и радна година) став 1. мења се и гласи: 

„Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. 

септембра, извођењем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне 

године.”. 

 

 

 Члан 45. (Престанак дужности Школског одбора) став  2. мења се и гласи: 

„Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине 

чланове, укључујући и председника или цео Школски одбор, на лични захтев члана, као 

и у случају да: 

1) Школски одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу 

закона и статута дужан да доноси; 

2) члан Школског одбора 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 

школског одбора именованог на њен предлог; 

5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана Школског одбора 

именованог на његов предлог; 

6) васпитно-образовно, односно наставничко и педагошко веће покрене иницијативу 

за разрешење члана Школског одбора именованог на његов предлог; 

7) наступи услов из члана 43. Статута, који су сметња за предлагање и именовање за 

члана Школског одбора.” 

 

 
 

   



У члану 45. (Надлежност Школског одбора) став 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;”. 

После тачке 9) додаје се 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. Закона о основама система образовања и васпитања;” 

 

У члану 54. (Надлежност Савета родитеља) мења се тачка 3) и додаје се тачка 3а) и 

сада гласе: 

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; 

 

 

 

У члану 82. (Одељенско веће) иза речи одељенски старешина додаје се: „и када не 

изводи наставу у том одељењу“. 

 

 

После члана 118. додаје се поднаслов „Одговорност запосленог“ и чланови који 

гласе: 

Члан 118а. 

Запослени одговара за: 

1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом Школе и Законом; 

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом о основама система образовања и 

васпитања; 

3) повреду забране из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања; 

4) материјалну штету коју нанесе Школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са 

Законом. 

  

Удаљење са рада 

Члан 118б. 

Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде радне обавезе из члана 

164. т. 1)–4), 6), 9) и 17) и повреде забране из чл. 110–113. Закона о основама система 

образовања и васпитања, до окончања дисциплинског поступка, у складу са овим статутом 

и Законом којим се уређује рад. 



  

Теже повреде радне обавезе 

Члан 118в. 

Теже повреде радне обавезе запосленог у Школи су: 

1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом; 

2) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика или омогућавање, 

давање или непријављивање набавке и употребе; 

3) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код 

ученика или њено омогућавање или непријављивање набавке и употребе; 

4) ношење оружја у Школи; 

5) наплаћивање припреме ученика Школе у којој је наставник у радном односу, а ради 

оцењивања, односно полагања испита; 

6) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних 

средстава; 

7) неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана; 

8) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи; 

9) неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених; 

10) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне 

исправе или јавне исправе; 

11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, 

односно другим законским заступницима; 

12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом 

установе, родитељу, односно другом законском заступнику; 

13) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података; 

14) незаконит рад или пропуштање радњи, чиме се спречава или онемогућава остваривање 

права детета, ученика или другог запосленог; 

15) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или 

налога директора у току рада; 

16) злоупотреба права из радног односа; 

17) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином 

установе; 

18) друге повреде радне обавезе, у складу са Законом. 

  

Дисциплински поступак 

Члан 118г. 

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе из члана 

164. и повреду забране из чл. 110–113. Закона о основама система образовања и васпитања. 



Директор Школе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог. 

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком који садржи податке о 

запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења 

и доказе који указују на извршење повреде. 

Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из става 3. овог члана, у 

року од осам дана од дана пријема закључка. 

Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или преко 

заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану. 

Изузетно, расправа се може одржати и без присуства запосленог, под условом да је 

запослени на расправу уредно позван. 

Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним Законом. 

По спроведеном поступку доноси се решење којим се запосленом изриче дисциплинска 

мера, којим се ослобађа од одговорности или којим се поступак обуставља. 

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана сазнања за 

повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана када је повреда 

учињена, осим ако је учињена повреда забране из чл. 110–113. Закона, у ком случају 

покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је учињена 

повреда забране. 

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана покретања 

дисциплинског поступка. 

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због 

одсуства запосленог или других разлога, у складу са Законом. 

Лакше повреде радне обавезе, као и начин и поступак изрицања дисциплинских мера за 

лакше повреде радне обавезе, прописане Законом, Школа утврђује општим актом. 

  

Дисциплинске мере 

Члан 118д. 

Мере за тежу повреду радне обавезе и повреду забране јесу новчана казна, удаљење са рада 

и престанак радног односа. 

Мере за лакшу повреду радне обавезе јесу писана опомена и новчана казна у висини до 20% 

од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца. 

Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%–35% од плате 

исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци. 

Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона једанпут, изриче 

се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца. 

Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 110, 111. и 113. закона, односно 

који други пут изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона и запосленом који 

учини повреду радне обавезе из члана 164. т. 1)–7)  закона, изриче се мера престанка радног 

односа. 

Запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора. 



За повреду радне обавезе из члана 164. т. 8)–18) закона изриче се новчана казна или 

удаљење са рада у трајању до три месеца, а мера престанка радног односа уколико су 

наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи или 

другоме противправне имовинске користи. 

 

Члан 118ђ) 

Запослени може да одговара за лакшу повреду радне обавезе утврђену Законом, 

општим актом и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. 

 

Члан 118е) 

 Лакше повреде радне обавезе запосленог у Школи су: 

1. неизвршавање или неблаговремено извршавање радних обавеза које су предвиђене 

Решењем о 40 часовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних места и 

другим општим актима школе; 

2. неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена или 

неоправдано одсуствовање с посла за време када је обавезно присуство; 

3. неоправдани изостанак с посла један радни дан; 

4. закашњавање на поједине часове; 

5. несавесно чување службених списа или података; 

6. необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду; 

7. изазивање и прикривање материјалне штете, мањег обима; 

8. недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасније у року од 

три дана од дана настанка спречености; 

9. недолично понашање према осталим запосленима, ученицима и сарадницима, односно 

понашање супротно одредбама општих аката Школе, а које не представља тежу повреду 

радних обавеза; 

10. неприсуствовање седницама стручних органа; 

11. невршење дежурства на одморима по утврђеном распореду; 

12. самовољно мењање распореда часова без знања директора; 

13. онемогућавање или спречавање другог радника у извршавању својих радних обавеза; 

14. пушење у просторијама Школе или на местима где то није предвиђено; 



15. неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван 

као сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог; 

16. одбијање да прими ученика на час или избацивање ученика са часа; 

17. неуредно или неблаговремено вођење дневника рада тако што се: не уписују изостанци 

ученика, не уписују часови, не попуњавају странице и табеле, не уписују оправдани и 

неоправдани изостанци, не уписују изречене дисциплинске мере ученицима и сл. а што не 

представља тежу повреду радне обавезе; 

18. неотклањање настале штете која угрожава безбедност и услове рада ученика, 

запослених и трећих лица; 

19. обављање приватног посла за време рада; 

20. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености 

доласка на посао; 

21. необавештавање о промени адресе пребивалишта, презимена, или других података 

значајних за вођење евиденција из радног односа; 

22. неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни накнадно 

одобрене од стране директора или другог надлежног лица. 

 Мере за лакшу повреду радне обавезе из става 1. овог члана су: 

1) писана опомена 

2) новчана казна у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у 

трајању до три месеца. 

 

После члана 119. (Упис у школу) додаје се члан 119а који гласи:  

       „Програм припреме детета пред полазак у основну школу, као део предшколског 

васпитања и образовања (припремни предшколски програм) траје четири сата дневно, 

најмање девет месеци и остварује га васпитач.  

Изузетно, припремни предшколски програм може да остварује наставник разредне наставе, 

када због малог броја деце није могуће формирати васпитну групу, већ се деца прикључују 

ученицима комбинованог одељења.” 

 

Члан 120. став 7.  мења се и гласи: 

„Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, 

односно предметне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде 

образовних постигнућа и ценећи најбољи интерес ученика.”. 

 



 

У одредби члана 121. став 4. после речи: „похађа наставу“, запета се брише и  додају се 

речи: „или не обавести школу о разлозима изостајања ученика“.  

 

У члану 122. (Праћење и оцењивање ученика) став 6. мења се и гласи: 

„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.”. 

 

 

Иза члана 126. додаје се нови члан 126а са поднасловом „Приговор на испит којима 

се завршава ниво образовања“ и који гласи:  

Члан 126а.  

Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски 

заступник има право да поднесе приговор на привремене резултате завршног испита на 

крају основног образовања и васпитања. 

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 на крају основног образовања и 

васпитања, 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. 

Ако комисија из ст. 3. и 5.  овог члана утврди да је приговор основан, може изменити 

број бодова на тесту. 

Одлука комисије из ст. 5. овог члана је коначна. 

Састав, начин образовања и рада комисија из ст. 3. и 5.  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. 

 

 

У члану 127. (Индивидуални образовни план) после става 7. додаје се нови став 8. 

који гласи: 

„Податак да је образовање стечено у складу са ИОП-ом 2 или ИОП-ом 3, уноси се у 

одговарајући део обрасца јавне исправе.”. 

 

 



* Остале одредбе Статута остају непромењене. 

 * Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли и интернет страни Школе. 

 

Измене и допуне су заведене под деловодним бројем 2022-01-269/2 од 23.06.2022. године, 

објављене на огласној табли школе 05.07.2022. године, а примењују се од 14.07.2022. 

године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                

Нина Васовић Мијачевић 

 


