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На основу  члана 20.став 1.и члана  135. став 2 . Статута Основне школе “ Петефи 

Шандор“ Сента (Дел.број 35-2019/1 од 15.08.2019),  Школски одбор је  на основу 

овлашћења  из  члана 49. став 1 тачка 1) , на седници одржаној дана  28.02.2022. године 

донео 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“  СЕНТА 

Члан 1. 

У Статуту Основне школе “ Петефи Шандор“ Сента (Дел.број 35-2019/1 од 15.08.2019) у 

члану 39.став 1. Мења се и гласи:  

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

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

године.Организује се у два полугодиште.“ 

             Члан 2. 

 У  члану 49.  став 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;“ 

После тачке 9) додаје се тачка 9а) која гласи: 

„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;“. 

У  тачки 11) после речи:“стандарда“ додаје се реч:“образовних“. 

         Члан 3. 
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У  члану 50. став  4 .тачка 6) мења се и гласи:  

„ 6) учествује у предлагању садржаја ваннастаних активности и програма на нивоу 

установе;“ 

После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи: 

„6а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују 

уџбеници;“. 

                        Члан 4. 

   Члан 56.став 1. мења се и гласи:  

„Школски одбор именује комисију за избор директора(даље:Комисија). Комисија 

има 5 чланова;“ 

                 Члан 5.      

У  члану 121. став 1. после речи :“стандарда“ додаје се реч:“образовних“. 

      Члан 6. 

У  члану 122. после става 2. додају се став 3,4,5 и 6 и гласи:  

 став 3 „Секретар се уводи у посао и оспособљава  за самосталан рад савладавањем 

програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу секретара.Секретару –

приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска 

управа;“ 

став 4 „Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа 

положи испит за лиценцу за секретара;“ 

став 5 „Трошкове полагања испита из става 4.овог члана сноси установа;“ 

став 6 „Министарство издаје лиценцу за секретара;“ 

Досадашњи став 3. постаје став 7., а досадашњи став 4. постаје став 8., након којег се 

додају став 9 и 10, који гласе: 

став 9“  Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном 

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

преступ у вршењу дужности;“ 



став 10 „ Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програма обуке, 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 остала друга питања у вези са радом секретара установе, прописује 

министар;“ 

Досадашњи став 5. постаје став 11., а став 6. постаје став 12.“ 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

        Председник Школског одбора 

         ______________ 

                              /Ливиа Барањи/  

    

 

 

 


