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

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,28/17 и 10/19), Школски одбор Основне 

школе ''Свети Сава''  у Баточини, на седници одржаној 30.05.2019. године, једногласно, 

донео је 

 

 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У БАТОЧИНИ 

БРОЈ:02-108 ОД 05.02.2018. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 

У члану 67. став 1. мења се и гласе: 

 

„Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено време.” 

 

После става 1. додају се нови став 2. 3. и 4. који гласе: 

„Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, 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.” 

 

Досадашњи став 2. - 3. постаје став 5-6. 

 

 

Члан 2. 

 

 

У члану 195. мења се и гласе: 

 

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

владања, описном и бројчаном оценом, у складу са законом. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем. 

У првом разреду основног образовања и васпитања ученик се из обавезног 

предмета, изборних програма и активности оцењује описном оценом. 

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

активности оцењује описно и бројчано. 

Бројчана оцена из обавезног предмета је: одличан (5), врло добар (4), добар (3), 

довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Успех ученика из изборних програма и активности оцењује се описно и то: истиче 

се, добар и задовољава, осим из изборног програма други страни језик који се 

оцењује бројчано и то бројчаном оценом из става 5. овог члана. 



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. 

Закључна оцена из обавезног предмета утврђује се на крају првог и другог 

полугодишта. 

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика првог разреда је описна и 

исказује се као напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и 

препорука. 

У првом разреду закључне оцене из обавезних предмета и из изборних програма и 

активности уносе се у ђачку књижицу и ученик прелази у наредни разред. 

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог до осмог разреда је 

бројчана. 

Закључна оцена из изборних програма и активности је описна и то: истиче се, добар 

и задовољава и не утиче на општи успех ученика, осим из изборног програма други 

страни језик који се оцењује бројчано и закључна оцена утиче на општи успех 

ученика. 

На основу праћења и вредновања током наставне године закључну оцену из 

обавезног предмета, изборног програма и активности утврђује одељењско веће које 

чине наставници који предају ученику на предлог наставника, а оцену из владања 

на предлог одељењског старешине. 

У поступку предлагања закључне оцене наставник разредне наставе, односно 

предметни наставник узима у обзир целокупно залагање и постигнућа ученика у 

току образовно-васпитног рада и то: успех ученика постигнут на такмичењима, 

награде, похвале и дипломе, наступе на културним и спортским манифестацијама у 

школи и ван школе, радове ученика објављене у школском листу и другим 

листовима и часописима, радове на изложбама, конкурсима и сл. 

Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног 

програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току 

полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и 

активности један час, не може да се утврди закључна оцена. 

Ученика који редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, а нема 

прописани број оцена у полугодишту, наставник је дужан да оцени на посебно 

организованом часу у току трајања полугодишта уз присуство одељењског 

старешине, педагога или психолога. 

Ако наставник из било којих разлога није у могућности да организује час из става 

16. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену. 

Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује 

наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту 

ради утврђивања закључне оцене. 

Када обавезни предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на основу 

позитивних оцена свих модула у оквиру предмета.” 

 

 

Члан 3. 

 

 

У члану 196. став 1 мења се и гласи: 

„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.” 

 

Став 3. мења се и гласи: 

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 основне школе који се преводи у наредни 

разред, у складу са Законом.” 

 

 

Члан 4. 

 

У члану 239. став 1 мења се 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.” 

 

 

Члан 5. 

 

У члану 277. после става става 5. додају се став 6. и 7. који гласе: 

 

„Изузетно, образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству може да 

изводи и лице које није у радном односу на неодређено време у школи у Републици 

Србији, а које има пребивалиште на територији земље у којој се остварује 

образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству и које испуњава остале 

услове за лице које остварује образовно-васпитни рад на српском језику у 

иностранству. 

Лице из става 6. овог члана ангажује се на основу конкурса или на предлог 

надлежног дипломатско-конзуларног представништва.” 

 

 

Члан 6. 

 

У члану 287. после  става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 

„Висина отпремнине из става 3. овог члана утврђује се општим актом установе, с 

тим што не може бити нижа од збира трећине плате запосленог за сваку навршену 

годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на 

отпремнину.” 

Члан 7. 

 

Измене и допуне Статута ОШ ''Свети Сава'' у Баточини, број:02-108 од 05.02.2018. 

године ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 



 

 

Председник Школског одбора 

__________________________ 

                                                                                             Небојша Милосављевић 

 

 

 

Измене и допуне Статута су заведене под деловодним бројем: 02-440 од 30.05. 

2019. године, и објављене  на огласној табли Школе дана 30.05.2019. године, а ступио је 

на снагу дана 10.06.2019. године. 

 

 

 

                                                                                                      Секретар Школе 

_____________________ 

                Јасмина Ђорђевић 



 


