
ШКОЛСКИ ОДБОР СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У БЕОГРАДУ, ХЕРЦЕГ СТЈЕПАНА 7, ЈЕ 

НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА  09.04.2019. ГОДИНЕ ДОНЕО, 

 

 

                                    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  СТАТУТА 

 Број  02-1869 од 30.01.2018. године : 

 

 Усаглашавање са Законом о основама система образовања и 

васпитања Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 10/2019.) 

 

                                                       Члан 1 

  Чланом 1 Изменама и допунама СТАТУТА допуњава се  члан 38 Статута и 

додаје став 5 који гласи:“ Орган управљања-Школски одбор, закључује са 

директором Школе Уговор о раду на одређено време, а уколико је за 

директора именовано лице из реда запослених у тој Школи, доноси се 

Решење о његовом премештању на радно место директора, које по сили 

Закона мења одговарајуће одредбе Уговора о раду.“ 

 

                                                       Члан 2 

Чланом 2 Изменама и допунама СТАТУТА допуњава се  члан 64 Статута и 

додаје став 5 који гласи:“Термин Опоштински Савет родитеља, мења се у 

термин Локални Савет родитеља и њега по новом Закону чине представници 

савета родитеља, свих установа са подручија градске општине, града.“ 

 

                                                       Члан 3 

Чланом 3 Измена и допуна СТАТУТА мења се члан 74 Статута и гласи: 

„ Сва места у Статуту  где пише „наставни предмет“ мењају се у одреднице: 

„обавезни предмет“, „изборни програм“ и „активности“. 



I  „Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања. 

II  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. 

III  На основу праћења и вредновања ученика 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. 

V  Ученик који је на крају школске године оцењен и има прелазне оцене из 

свих обавезних предмета и из изборног програма других страних језика и 

који је оцењен из свих осталих изборних програма и активности, прелази у 

наредни разред“.  

VI Брише се члан 75 став 1 Статута. 

 

                                                       Члан 4 

 Чланом четири Измена и допуна СТАТУТА  , мења се и допуњује члан 96 став 

1 Статута, који сада 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 члана 

110-112 Закона, одмах, а најкасније У РОКУ ОД ДВА ДАНА од дана сазнања,о 

чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеље, 

односно другог законског заступника.“ 

II „Васпитно-дисциплински поступак окончава се, после вођења појачаног 

васпитног рада са учеником, доношењем Решења у року од тридесет дана 

од дана покретања.“ 

Став 2, 3, 4 и 5 члана 96 Статута, остају непромењени. 

 

 



                                                    Члан 5 

Све остале одредбе Статута Спортске гимназије, остају на снази и имају се 

примењивати. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, објавити на огласној 
табли Школе,  одмах по усвајању  на седници Школског одбора, дана 
10.04.2019. године. 
 
 

 Измена и доипуна Статута ступа на снагу осмог дана по 
објављивању,односно  дана 17.04.2019.године. 
 
 
 
                                                                     Председник Школског одбора 
                                                                     Игор Милојевић 


