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 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, 10/2019  6/2020  и 
129/21 даље: Закон),  члана 11. тачка 1. и члана  27. тачка 1. Статута Техничке школе у 
Ужицу,Школски одбор Техничке школе у Ужицу ( у даљем тексту: Школа),  на седници 
одржаној дана 27.06. 2022. године, једногласно доноси  

С Т А Т У Т  

о изменама и допунама  

Статута Техничке школе 

Члан 1. 

Овим изменама  и допунама Статута  Техничке школе у Ужицу пречишћен текст 
611-04-172/18, 611-04/217/18,611-04-1195/18-2,611-04-710/19-2 и 611-04-1003/19-2 (у 
даљем тексту Статут) врши се усаглашавање појединих одредби Статута  са изменама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитања ( „СЛ.гласник РС“ број 
129/2021) и  Закона о средњем образовању и васпитању ( „СЛ. Гласник 129/2021). 

 
Члан 2. 

  У члану 11. тачка 6.  Статута Техничке школе у Ужицу пречишћен текст 611-04-
172/18, 611-04/217/18,611-04-1195/18-2,611-04-710/19-2 и 611-04-1003/19-2 (у даљем 
тексту Статут) мења се и гласи : 

„Директор доноси упуства и прописује процедуре у складу са усвојеним Правилницима, 
Статутом, Законом и другим прописима и актима Школе.Процедурама и упуствима се 
ближе уређују учесници и процеси који се одвијају у реализацији образовно-васпитног 
рада и  других активности неопходних за рад Школе. 

Члан 3. 

У члану 14. члану 27. тачки 8. члану 33. подтачка  33.2.алинеји 2 . Статута речи „стандарди 
постугнића“ мењају се речима „стандарди образовних постигнућа“ 

Члан 4. 

 У члану 15. Статута тачка 1 речи „наставним планом и програмом „ замењују се речима 
„планом и програмом наставе и учења“ 

У члану 15. Статута тачка 15.3. се брише    ( односи се на изборне облике образовно 
васпитног рада) 

У члану 15. досадашње тачке 4 .5 и 6 постају тачке 3.4. и 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Члан 5. 

У члану 16. тачка 16.6. иза речи „завршних испита“ додаје се : 

„односно опште и стручне матуре и завршног испита средњег стручног образовања“ 



 Члан 6. (Надлежност Школског одбора) 

У члану 27. Статута тачка 27.1.  у подтачки 7 на крају се додаје „ и  именује председника 
комисије“ 

У истом члану  иза  подтачке 13.  додају  се нове подтачке 14  и 15 које гласе: 

14. одлучује по жалби на одлуку наставничког већа о проглашењу ученика генерације; 

15 образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси 
одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе и повреду забране 
приписаних Законом и актима установе 

У члану 27. Статута  досадашња подтачка 14. постаје подтачка 16. 

Члан 7. 

У члану 36. Статута подтачка 36.6 иза речи  „одељењски старешина“ додај се „и када не 
изводи наставу у том одељењу“ 

Члан 8.  

( наставничко веће и педагошки колегијум) 

У члану 38. Статута  тачки 38.1. тачка 9 се мења и гласи: 
9) похваљује , награђује  ученике и доноси одлуку о проглашењу ученика  генерације    
 У члану 38. Статута иза алинеје 13 додају се нове алинеје 14.15. 16 и 17 које гласе: 
14) именује чланове стручног актива за развој Школског програма 
15) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених 
16) доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања  
17) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова наставника и 
стручних сарадника   
У истом члану алинеја 14. постаје алинеја 18. 
 
У члану 45 тачка 45.3 подтачка 3 се брише  

 

Члан 9. (Савет родитеља) 

У члану 50. Статута, тачки 50.1 алинеја 3 мења се и гласи: 

3) учествује у предлагању садржаја ваннасавних активности и програма на нивоу 
установе  

Иза алинеје 3 додаје се алинеја 3а која гласи  

3а) учествује у поступку избора уџбеника у складу са законом којим се уређују уџбеници  

Члан 10. 

У члану 52. подтчки 52.2. додаје се текст: 



„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“ 

Члан 11. 

У члану 55. Статута тачка 55.2. се мења и гласи: 

„ Оцена је јавна и мора бити образложена ученику. Ученик се оцењује најмање три пута 
у полугодишту осим ако је недељни фонд часова обавезног предмета изборног програм 
аи активности  један час , када се оцењује најмање два пута у полугодишту. 

Члан 12. ( приговор на завршни испит 

Иза члана 58. Статута  додаје се члан 58а који гласи 

Члан 58а 

58а.1.Ученик, његов родитељ односно други закоснки заступник има право да поднесе 
приговор на привремене резултате завршног испита /стручне матуре у средњем 
образовању у року од 24 часа од  објављивања привременог резултата испита, школи у 
којој је ученик полагао испит. 

58а.2. О приговору на привремени резултае из општеобразовних предмета на стручној 
матури првостепена комисија одлучује у року од 24 часа од истека рока за подношење 
приговора. Ученик, његов родитељ односно други законски заступник на одлуку 
првостепене комисије може поднети приговор другодстепеној комисији у року од 24 
часа од пријема одлуке првостепене комисије. Другостепена комисија о овом приговору 
одлучује у року од 24 часа од истека рока за подносшење приговора. 

58а.3.О приговору на привремене резултате стручног испита на стручној матури и 
завршног испита у средњем образовању и васпитању одлучује комисија у року од 48 сати 
од истека рока за подношење приговора. 

58а.4 Уколико Комисија из става из подтачке 1. 2. и 3 овог члана утврди да је приговор 
основан може изменити број бодова на тесту . Одлука комисје из подтачки  2. и 3. овог 
члана је коначна 

58а.5.Састав , начин образовања и рада комисије из подтачки 1.2. и 3 уређују се у упуству 
за организацију и спровођење испита које доноси министар. 

Члан 13. 

У члану 71. Статута тачка 71.2 се мења и гласи 

71.2.“Конкурс за пријем у радни однос спроводи Комисија од три члана коју именује 
Директор. Обавезан члан комисије је представник психопедагошке службе , док су 
остала два члана запослени из реда наставника или запослених у ваннастави са најмање 
истим степеном стручне спреме  прописане за радно место за које је расписан конкурс . 
Решење о избору кандидата доноси директор . 



 Иза тачке 71.2. додаје се нова тачка 71а.2 која гласи: 

71а.2. Поступак за пријем у радни однос по расписаном конкурсу спроводи се на начин 
и у роковима прописаним Законом 

Члан 14. 

 У члану 72. Статута тачки 72.1. речи“Услови за обављање послова наставника и стучног 
сарадника прописни законом су“ се мењају и гласе 

„ Поред испуњавања услова  за пријем у радни однос који се односе на образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
неосуђиваности за одређена кривична дела, држављанство и познавања језика на којем 
остварује образовно васпитни рад, да би се обављао посао наставника и стручног 
сарадника потребно је да се поседује и : 

Члан 15. 

У члану 73. Статута тачка 73.3. се мења и гласи: 

„Ради пријема секретара у радни однос, за пружање  стручне помоћи конкурсној 
комисији директор Школе може ангажовати лице које обавља послове секретара у 
другој Школи под условом да то лице има лиценцу за секретара односно положен 
стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за рад у органима државне 
управе или државни стручни испит „ 

Члан 16. 

У члану 77. Статута тачка 77.2. тачка 15. мења се и гласи: 

15. непридржавање  и непоступање у складу са општим актима школе, прописаним 
процедурама ,  упутствима  и решењима директора 
 
У истом члану иза тачке 15 .додају се нове тачке које гласе: 
16. неизвршавање или неблаговремено извршавање радних обавеза које су предвиђе-
не Решењем о 40 часовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних ме-
ста и другим општим актима школе 
17.несавесно чување службених списа,  исправа које издаје школа или  педагошке 
документације 
18.невршење дежурства на одморима по утврђеном редоследу 
19. пушење у просторијама школе , на недозвољеним местима 
20.  употреба мобилног телефона за време часа 
21 . изазивање и прикривање материјалне штете 

Члан 17. 

Овај Статут ступа на снагу и примењује се у року од 8 дана од дана објављивања на 
огласној табли Школе 

                                                                                              Школски одбор 

                                                                                                    Председник 

Татјана Старчевић с.р. 


