
На основу члана 119. став 1. тачка 1) усклађујући Статут са Законом о 

изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања                 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 

Школски одбор ОМШ ,,Миодраг Васиљевић“ у Бору, на седници одржаној дана  

01. фебруара 2022.  године, већином гласова, донео је  

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА  

Основне музичке  школе ,,Миодраг Васиљевић“ у Бору 
 

     

Члан 1.  

Члан 12. Статута – Делатност школе мења се тако што се након става         

1. додаје нови став који 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 2. 

Члан 30. Статута – Школски одбор мења се, тако што се у ставу 1. тачка 9) 

после речи «обавезама» додаје реч и «одговорностима» директора школе.  

После става 9. додаје се нови став 10) који гласи:  

«образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и 

доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе.    

Комисија за утврђивање одговорности директора  има 5 (пет) чланова.  

      Утврђивање одговорности директора школе, комисија спроводи по поступку 

за утврђивање одговорности запослених у складу са Правилником о дисциплинској 

и материјалној одговорности запослених Школе. 

      По окончању поступка, комисија обавештава Школски одбор о донетој 

одлуци, а Школски одбор исту прослеђује министру на даље поступање». 

      Досадашње тачке од 10-14. овог члана сада постају тачке 11-15.  

 

Члан 3. 

Члан 62. Статута - Савет родитеља мења се, тако што се у ставу 1. тачка 1) 

после речи „предлаже представнике родитеља, односно других законских 

заступника деце, односно ученика у Школски одбор“ додају речи: „и покреће 

иницијативу за разрешење члана Школског одбора именованог на његов предлог“. 

 

Члан 4. 

Члан 43. Статута - Наставничко веће мења се, тако што се у ставу 1. тачка 

14) после речи „предлаже чланове Школског одбора из реда запослених“ додају 

речи: „и покреће иницијативу за разрешење члана Школског одбора именованог на 

његов предлог“.  

Члан 5. 

Члан 94. Статута - Секретар школе мења се тако што се после става 2) 

додаје нови став:  



Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном 

пресудом за повреду забране из чл. 110-113. Закона, за кривично дело или 

привредни преступ у вршењу дужности.  

Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програме обука, 

стално стручно усавршавање, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу 

секретара, програм испита за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, 

начин, поступак и рок за пријаву полагања испита, састав и начин рада комисије 

Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се 

полаже испит, садржај и образац лиценце за секретара, начин вођења регистра 

издатих лиценци за секретара, накнаде за рад чланова комисије и друга питања у 

вези са радом секретара установе, прописује министар. 

 

Члан 6. 

Ове измене и допуне Статута ступају  на  снагу  осмог  дана  од  дана  

објављивања  на  огласној  табли Школе. 

 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА,   

                                                                          _______________________________ 

                                                                                       Наташа Ракић 

 

 

 

 

 

Измене и допуне Статута су донете на седници Школског одбора дана 

______________. године. 

Објављене су на огласној табли  _______________  и ступиле на снагу дана 

_______________.  

 

 

 


